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ÖN SÖZ 

 Rimar Academy ile Harran Üniversitesi arasında 16-17-18 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan  

“ 
4
. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi” (International Congress of 

Contemporary Studies in Social Sciences) kurum ve kuruluşların kararlı işbirliğinin, 

çalışmalarının, maddi ve manevi katkılarının sonucunda gerçekleştirilmiştir. Rimar Academy 

Türk dünyasının farklı akademik çalışmalarını ortak bir zeminde buluşturmaktadır. Bilim 

dünyasının değerli insanlarını farklı çevrelere ilişkin; eğitim, edebi, kültürel, sosyal, siyasi, 

ekonomi ve diğer konulardaki gelişme düzeyinin artırılmasına, ikili ya da bölgesel sorunların 

çözümüne dair alternatiflerin sunulmasına yönelik bilimsel çalışmaları paylaşmak kongrenin 

asıl amaçlarından biridir. Rimar Academy Kongre Bildiri Kitabı, bilimsel üretimin geleceğe 

birikim ve katkı olarak aktarılması hedefiyle hazırlanmıştır. Bu kongreye yurtdışı ve 

yurtiçinde olmak üzere toplamda 246 kişi başvurmuştur. 131 bildirinin bilim kurulu 

tarafından kabul edildiği; kabul edilen bildirilerin 10’u Türkiye’den, 121’i Türkiye dışından 

katılım sağlamıştır. Kongreye katılanların 19’u tam metin olarak kalan diğer makaleler Rimak 

Journal dergisinde yayımlanmaya uygun görülmüştür. Pandemi sebebiyle 48 katılımcı yüz 

yüze, 83 katılımcı online olarak kongreye katılmıştır. Kongremize değerli katkılarından dolayı 

tüm bilim insanlarına, teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Dr. Osman TÜRK 

Editör 



Harran University
��طسئ ت�ان

Rimar Academy
أض�دغ�غئ رغ��ر

ا﮳حلهات الراع﮵�ة

4. RIMAR CONGRESS



Prof. Dr. Mahmood Fawzi
ABDULLAH

Rimar Academy

Qazakistan

Dr. Dinara MAZHITOVNA

Harran University
Dr. Ahmet KAYA

Turkey

Prof. Dr. Luma Ibrahim Al-BARZENJI

Diyala University

Iraq

National School of Statistics and
Applied Economics

Prof. Dr. Assiya CHERIF

Algerie

Iraqi University
Iraq

Rimar Academy

Prof. Dr. Ibrahim ALHAMMADİ

Turkey

الهيئة التحضيرية

Turkey

Kilis7 Aralık University

Dr. Bekir Mehmetali

Dr. Muhammed Murtaza ÇAVUŞ

Dokuz Eylül University
Turkey

Organizing Committee

http://www.kilis.edu.tr/oku.php?no=aldemirhalil


Rimar Academy

Prof. Dr. Sumaia  ALZABOOT

Jordan

Zakho University

Prof. Dr. Azza Adnan Ahmed
EZZAT

Iraq

Diyala University

Prof. Dr. Mundher Mubdir
Abdulkareem ALABASI

Iraq

Ministry of Education

Jafar Mohammad Aref
JARADAT

Palestine

Ministry of Education

Dr. Fatma Hamad
Mohammed AL-NAIMI

Saltanat of Oman

Islamic  University of
Minnesota

Prof. Dr. Saleh Flayeh Za ᾽AL
ALMATHHAN

Jordan

Mohamed Ben Abdallah
University

Prof. Dr. Driss JOUIDI

Morroco

Seiyun University

 Prof. Dr. Riyadh Farag
Mabrook BIN ABADAT

Yemen

Al-Mustansiriyah university
Dr. Saad  JORANI

Iraq

Rimar Academy

Prof. Dr. Sundus Azeez Faris
AL_FARIS

Iraq

Blida2 University
Dr. Ibtissem KHELLAF

Algeria

An_Najah_National University

Prof. Dr. Khalil-M-H-ODEH

Palastine

Baghdad University

Prof. Dr. Jamaal Hameid
RASHEED

Iraq

Batna 1 University
Dr. Rabah BEHCHACHI

Algeria

Adıyaman University

Prof. Dr. Mohamed
Mahmoud KALOU

Turkey

Prof. Dr. Eyal Fayez
 Isami 

Palestine

Baghdad University

Prof. Dr. Suhaila Najem
ALIBRAHIMI

Iraq

Diyala University

Prof. Dr. Luma Ibrahim Al-
BARZENJI

Iraq

Mutah University

Prof. Dr. Hussein Falah
KASASBEH

Jordan

Dean of faculty of Arts Mosul
University

Dr. Mohamed Ali MOHAMED

Iraq

Director of National Academy of
Sciences Institute of Folklore

Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU

Azerbaijan

Tlemcen University
Prof. Dr. Omar DIDOUH

Algeria

Ministeral of Hig Eduction

Dr. Rougaya
AbedrahmanOUMAR

Chad

Rimar Academy

Prof. Dr. Nadia GALIA

Palestine
Rimar Academy

Prof. Dr.  Ahlam  DARAWSHEH

Palestine

Unevircity of Anbar

Prof. Dr. Zaidoon Fadhil
ABID

iraq

Wasit University

Prof. Dr. Majeed Khairullah
RAHI

Iraq

الهيئة العلمية

Dean of Hilla University 
College

Prof. Dr. Aqeel Majeed Kadhim
ALHAMMADI

Iraq

University of Baghdad 

Prof. Dr. Faeza Abdulameer
Nayyef Al Hudeeb 

Iraq

Bilad Alrafdain College

Prof. Dr. Abdulrazaq Eyada
Mohammed ALLHAYBI

Iraq

Prof. Dr. Aqeed Khaled
Hamoody AL-Azawi 

Iraq
Mustansiriya University

Mohamed Lamin
Debaghin University

Prof. Dr.Yacine BENABİD

Algeria

Ministry of Education

Prof.Dr. Sawsan Yousef
KARA

Palestine

 Scientific Committee



Blida 2 University

Dr. Ilhem Shahrazed
ROUABAH

Algeria

Algiers 3 University

Dr. Farida BENAMROUCHE

Algeria

Ankara University

Dr. Mohamad TURKEY

Turkey

Iraqi university

Dr. Hanaa Mahmood Ismael
JANABI

Iraq

Dr. Hadda GUERGOUR

Algeria

Ministry of Education

Dr. Hakim Musa Abed
Khudhaier ALHASANAWY

Iraq

Dr. Mohammed Saleh
Mohammed ALAJMI

Saltanate of Oman

National School of Statistics
and Applied Economics

Dr. Chine LAZHAR

Algeria

kandi university

Dr. Abdoulaye Aboubakari
NOUROU

Benin

Badji Mokhtar University

Dr.  Djamila GHRIEB

Algeria

karbala university

Dr. Alaa Abdulkadhim JABBAR

Iraq

Kilis 7 Aralık  University

Dr. Turgay GÖKGÖZ

Turkey

Almustasiriyah University

Dr. Amal  Kamal
HassanALBARAZNJI

Iraq

Diyala University

Dr. Nahidh Falih SULAIMAN

Iraq

International  Islamic 
 University

Dr. Samia Nazish AFRA

Pakistan

Dr. Ismahane ABDERREZAK

Algeria

Rimar Academy

Dr. Amal Taha HussienAl
ABBDI

Saudi

Qatar University

Dr. Fatma Saad B AAL-NAIMI

Qatar

Tripoli University

Dr. Souad Salem
MohammedABU SAAD

Libya

Dr. Karima KRIM

Djillali Liabès University 
Algeria

Baghdad University 

Dr. lamyaa Hussein ALI 

Iraq

Dr. Naela Jeries HADDAD
Rimar Academy

Palestine

Rimar Academy

Dr. Mona Hasan NSIRAT

Palestine

Kirkuk University

Dr. Salwa Jirjees SALMAN

Iraq

Sivas Cumhuriyet University

Dr. Mustafa KAYAPINAR

Turkey

Basra University

Dr. Amal AL ABDULLAH

Iraq

Kilis 7 Aralık University
Dr. Yakup GÖÇEMEN

Turkey

Abdel Rahman Mira University

Dr. Rili Nacera

Algeria

Mohamed Ben
Abdallah University

Dr. Youness ESSALHI

Morocco
Iğdır University

Dr. Ahmet ADIGÜZEL

Turkey

Badji Mokhtar University
Dr. Imene KAHIT 

Algeria

Mohammed bodiaf 
University

Alger University

Rimar Academy
Dr. Ezdihar GABARIN

Palestine

Associate Dean of the Higher
Institute of Communications

and Posts

Dr. Assad Abed Hasan AL-TEMEMY

Iraq

Montreal university

Dr. Fouad BENDIFALLAH

Canada

Constantine university

Dr. Sabrina TEBBOUCHE

Algeria

Kuwait University

Dr. Rashid H R H ALAZIMI

Kuwait



Dr. Riyam Salih Abbas AL-
KHAFAJI

Hilla University
College
Iraq

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Osman
TAŞKIN

Turkey

Baghdad University

Dr. Hind Faiz AL _Majeed
 

Iraq

 Baghdad University

 Dr. Shaymaa Fadhil
HAMMODI

Iraq

Abderrahmane Mira Bejaia
University

Ağrı University

Dr. İbrahim Çeçen

Turkey

Misurata University

Dr. Elzarug abdulhameid
ABDULHAMEID

Libya

Dr. Mirvat JBALE

Palestine

Ono Academic College

Law and political science

Dr. Radia AIMOUR

Algeria

Mardin Artuklu  University
Dr. Aslam JANKIR

Turkey

Diyala University
Dr. Ahmed Adil Al-ANI

Iraq

Algerie 1 Ben Youssef ben
 khada University

Dr. Kalthoum BOUKHAROUBA

Algeria

Omdurman Islamic University

Dr. Khalid Ahmed Hassan
AHMED

Sudan

Harran University

Dr. Ahmet KAYA

Turkey
Iraqi University

Ministry of Cultural Affairs

Dr. Adel HASSINE

Tunisia

Zayan Achour University

Dr. Mekki HAYAT

Algeria

The ministry of education

Dr. Khaled MOHAMMED

Mardin Artuklu University

Dr. Ibrahim ALŞİBLİ

Turkey

Diyala University

Dr. Maher Mubdir
ABDULKAREEM

Iraq

Regional Center for Education

Dr. Youssef GUEROUAOUI

Morocco

Dr. Latifa ALAHYANE

Morocco

Dr. Safanah Jasim
Mohammed AL-GBURI

Iraq

University of Algiers 2 Abu
Alqassim Saad Allah

Dr. Sarra BOUKERMA

Algeria

Rimar Academy

Dr. Mohamed Nur KAPLAN

Turkey

College of fine art

Dr. Iman Abdul Satar Attalla
ALKUBIASI

Iraq

Dr. Zahrah Abbas Hadi AL-
BARAZANCHI

Iraq

Oswl Al-Dean University 
College

Dr. Sura ahmed salih

 

Dr. Ateka Fakhari Khairullah
AL.AADHAMI

Iraq

Technical Medical Institute /
Baghdad

University of Baghdad

Dr. Ahmed Khalid MHMOOD

Iraq

Dr. Zakia MEHENNA

Algeria

Iraq

University of middle technilogy

University of 20 Août 1955
Skikda

Dr. Samira Mohamed BEN
ALI

 

Algeria

Sultanate of oman

Baghdad University

Dr. Payman Jalal Ahmed
ALHAIDARI

Iraq

Rimar Academy

Dr. Rawan Wael Siaj Ju’beh

Palestine

Rimar Academy

Dr. Ikhlas Alhaib

Palestine



 

İçindekile /Table of contents/الفهرس  
 

LEADING UNIVERSITY CLASSES THROUGH EMOTIONS: THE DEGREE TO WHICH UNIVERSITY 

PROFESSORS PROSSESS EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS DURING THEIR DEALINGS WITH STUDENDS 

IN PALESTINIAN UNIVERSITIES 

Rawan Wael SIAJ:       ....................................................................................................... 1 

 

REFLECTIONS ON LINGUISTIC SIGNIFICANCE AND VOCAL MUSIC: SURAT AL-NASR AS A MODEL 

Azza Adnan Ahmed EZZAT:      ........................................................................................  21    

 

ISLAMIC VALUES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION 

Khawwam Manea Mohammed AL-JUMAILI:  28      ...............................................................  

 

IMPACT OF THE 2020 CONSTITUTIONAL AMENDMENT ON THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES OF 

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 

Nassima DJELLAKH:  40         ...............................................................................................        

THE DIPLOMACY OF JUSTINIAN I (527-565 AD) TOWARDS THE PEOPLES OF THE EASTERN BORDERS 

OF THE BYZANTINE EMPIRE 

Nadia Mahmoud Farhan AL-KAHLI:  51        .........................................................................   

DIFFICULTIES FACING THE MANAGEMENT OF KINDERGARTEN INSTITUTIONS NORTH OF THE GREEN 

LINE AREA IN LIGHT OF THE QUALITY MANAGEMENT APPROACH FROM THE POINT OF VIEW OF 

PRINCIPALS AND TEACHERS 

Ikhlas ALHAIB:  63       ........................................................................................................  

OVERALL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS MODEL OF SECONDARY 

EDUCATION INSTITUTION)       

Sabrina TEBBOUCHE:       ..............................................................................................   80  

GEOGRAPHY OF NURSERIES IN AL-SAIDEYA DISTRICT-BAGHDAD 

Zamil L. TIMMAN:        ................................................................................................     96  

THE IMPORTANCE OF VITAL AND ENVIRONMENTAL PROPERTIESIN DEFINING 

 URBAN REGIONS IN IRAQ 

Nahla Hafidh JAWAD 105       ..............................................................................................        

SCIENTIFIC RESEARCH BETWEEN REALITY AND SOBER GLOBAL PUBLISHING STANDARDS 

Tawfeeq Abbas BADOUN 123        ........................................................................................   

THE ORDEALS OF SCHOLARS AND THEIR JIHAD IN ANDALUSIA SINCE THE ERA OF THE KINGS OF THE 

SECTS UNTIL THE END OF THE ISLAMIC PRESENCE IN IT 

Redahab Hatem YASSIN &  Latif Khalaf MUHAMMAD  138        .............................................:   



 

SOME MEDICINAL PLANTS IN THE PROVINCE OF CYRENE THROUGH GREEK AND LATIN LITERARY 

SOURCES  

Fatma Salem AL  - AQILI  : ............................................................................................    151   

THE IMPACT OF USING BIG DATA TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF AUDITING SUSTAINABILITY 

REPORTS 

Reem Muhsen KHUDAER, Sajad Mahdi ABBAS & Thamer Kadhim AL-ABEDI: 166   .................  

SPATIAL VARIATION OF COVID-19 INFECTIONS AND DEATHS IN IRAQ FOR THE YEAR 2020 

        Qasim Allam KADHIM:  .................................................................................................   178 

OCTOBER 2019 PROTESTS IN IRAQ AND THEIR ROLE IN HOLDING EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Nadia Fadil ABBAS FADLE:  193   ............................................................................................   

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL AUDITING IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

(APPLIED RESEARCH IN THE MUNICIPALITY OF HILLA / IRAQ) 

Mohammed Mohaisen ABDULRIDHA   & Fraq Abdulaal MHALHAL:     211      ................................  

THE ROLE OF MUSEUMS IN PRESERVING ARCHAEOLOGICAL HERITAGE AHMED ZABANA MUSEUM AS 

A MODEL 

Hayat    MEKKI:    ............................................................................................................  223   

THE PROBLEM OF NATION-BUILDING IN IRAQ IN THE LIGHT OF POLITICAL CHANGE OF 2003 

Dina Hatif MAKI: .............................................................. . .........................................      235 

TURKISH-AMERICAN RELATIONS DURING THE ERA OF RONALD REAGAN 1981–1984  

Liqaa Jummah Abdalhasan ALTAAI:  ..........................................................................     248 

THE STATEMENT WAS ORGANIZED IN DISAGREEMENT WITH NINE GRAMMARIANS OF THE QUR’AN 

INTERPRETERS 

 Ali Nourdine Salim Kamboh:  ...................................................................................      265 

 

 



 

    
  

1 

 

LEADING UNIVERSITY CLASSES THROUGH EMOTIONS: THE DEGREE 

TO WHICH UNIVERSITY PROFESSORS PROSSESS EMOTIONAL AND 

SOCIAL SKILLS DURING THEIR DEALINGS WITH STUDENDS IN 

PALESTINIAN UNIVERSITIES 

 

Rawan Wael SIAJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

 

   
  2 

LEADING UNIVERSITY CLASSES THROUGH EMOTIONS: THE DEGREE 

TO WHICH UNIVERSITY PROFESSORS PROSSESS EMOTIONAL AND 

SOCIAL SKILLS DURING THEIR DEALINGS WITH STUDENDS IN 

PALESTINIAN UNIVERSITIES 

 

Rawan Wael SIAJ 
1 

 

Abstract: 

The aim of this study was to reveal the degree to which university professors 

possess emotional and social skills during their dealings with university students in 

Palestinian universities, and this study relied on the theory of Goleman, Boyatzis & 

McKee, 2013) for emotional intelligence.  To achieve the objectives of the study, the 

qualitative and narrative curriculum was used, using the interview tool by applying 

it to (20) university teachers out of (5,965) faculty teachers in all colleges at 

universities who emptied and copied interviews and searched for patterns and 

categories, similarities and differences in the responses of the exterminators. The 

results revealed that the majority of university teachers have some aspects of social 

and emotional skills, and the minority have the skills of emotional self-control and 

adaptation. Recommendations in the scientific field indicated: work to help 

university professors, especially new women  and her experience less than ten 

years, in developing emotional and social intelligence skills, especially emotional 

self-control skills, and adaptation, through some training courses that develop 

these skills, they help raise their level of engagement, reduce stress, and increase 

cooperation. With regard to future studies, the researcher recommended a study 

through which the social and emotional skills of university professors can be 

assessed from the point of view of the students themselves, and then compared 

with the results of this study and determine the degree of convergence between the 

results of the two studies, and another study can be conducted based on other 

measures and theories of emotional intelligence, and compare the results of the two 

studies together. 

Key words: Emotional Intelligence. 
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ن للمهارات  قيادة الصفوف الجامعية من خالل االنفعاالت: درجة امتالك األساتذة الجامعيي 

ي الجامعات الفلسطينية
ن
 االنفعالية واالجتماعية خالل تعاملهم مع الطلبة ف

 

 2 روان سياج

 

 الملخص: 

للمهارات االنفعالية واالجتماعية خالل تعاملهم مع  هدفت الدراسة للكشف عن درجة امتالك األساتذة الجامعيي   

ي الجامعات الفلسطينية، وقد اعتمدت الدراسة عىل نظرية جولمان وبوياتزيز وماكي )
 
 ,Golemanالطلبة الجامعيي   ف

Boyatzis & Mckee, 2013 ،ي والرسدي
. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم استخدام المنهج الكيف  ( للذكاء االنفعالي

ي 5965( مدرس جامعي من أصل )20دام أداة المقابلة بتطبيقها عىل )باستخ
 
( مدرس من أعضاء هيئة التدريس ف

ي الجامعات. تم بتفري    غ استجابات المبحوثي   من المقابالت والبحث عن أنماط وفئات، وأوجه الشبه 
 
جميع الكليات ف

. وقد كشفت النتائج؛ بأن أغلبية  ي استجابات المبحوثي  
 
ا من جوانب واالختالف ف

ً
المدرسي   الجامعيي   يملكون بعض

، والتكيف. وأشارت التوصيات  ي االنفعالي
ي الضبط الذات 

المهارات االجتماعية واالنفعالية، واألقلية منهم يمتلكون مهارت 

ي 
 
تهم عن عرسر سنوات ف : العمل عىل مساعدة األساتذة الجامعيي   وخاصة اإلناث اللوات تقل خبر ي المجال العلمي

 
ف

ي تعت  بتطوير تلك المهارات، تطو 
، والتكيف؛ من خالل بعض الدورات التدريبية الت  ي االنفعالي

ير مهارة الضبط الذات 

ي العمل، وتقليل الضغوطات، وزيادة التعاون. أما فيما يتعلق بالدراسات 
 
ي رفع مستوى انخراطهم ف

 
وذلك ألنها تساعد ف

قّيم مهارات األساتذة الجامعيي   االجتماعية  المستقبلية، فقد أوصت الباحثة بإجراء دراسة يمكن
ُ
من خاللها أن ت

واالنفعالية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، ومن ثم مقارنتها بنتائج هذه الدراسة وتحديد درجة التقارب بي   نتائج 

، ومقار  ، كما يمكن إجراء دراسة أخرى باالعتماد عىل مقاييس ونظريات أخرى للذكاء االنفعالي نة نتائج الدراستي  

 .الدراستي   معا

  .لذكاء االنفعالي ا :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ي تثب  لدينا مشاعر وانفعاالت 
تمتاز حياتنا اليومية بالتغب  المستمر، نتيجة لوجود العديد من المواقف واألحداث الت 

ه )متباينة، حيث تتغب  تلك المشاعر واالنفعاالت حسب ما نشعر به من فرٍح أو حزٍن أو  (. وقد Leung, 2015خوٍف أو غب 

 من 
َ
ي الكثب  من المجاالت نظًرا ألهميتها، وقد ُوِجد

 
حظيت المشاعر والعواطف واالنفعاالت، باهتمام العديد من الباحثي   ف

 بأن العواطف 
َ
ي القرارات ومجريات األمور، ومنهم من َوَجد

 
ُس العقل ويرى بأنه الوحيد القادر عىل التحكم ف

ِّ
د
َ
ُيق

ي تحكم تلك القرارات.  واال 
 نفعاالت يي الت 

ي مكان العمل )
 
ت االنفعاالت والعواطف بأنها غب  منطقية، وال يجب أن تتواجد ف

َ
 Berkovichولعدة سنوات ُوِصف

& eyal, 2016 ون عن ِّ
 مهنية ُيَعبر

ة، وأصبح األفراد األكبر (، ولكن مع مرور الوقت، أصبح لالنفعاالت والعواطف قيمة كبب 

ي المواضيع المرتبطة تجار 
 
ي مكان العمل. وقد أصبح الباحثون يهتمون أكبر ف

 
ب  هم العاطفية ويشاركونها مع أصدقائهم ف

ي تحدد مدى اإلدراك، والدافعية، والسلوك 
بالعواطف واالنفعاالت، حيث أصبحت هذه االنفعاالت يي الحالة النفسية الت 

ي العمل. 
 
 ف

ي مؤسسة واحدة، ويرتبط بقاء هذه المؤسسة وقدرتها ويرتبط العمل بوجود مجموعة تعمل مع بعض
 
ها البعض ف

ي )
ي تحفب   العاملي   من أجل اإلبداع والتعاون والمبادرة ورفع 2018عىل التمب   كما ذكر العيت 

 
( بكفاءة وفاعلية قائدها ف

ي القدرة عىل التأثب  باآلخ
 
ا ف

ً
ا وثيق

ً
رين، فقد وجد الباحثون بأن نجاح مستوى االنتماء لديهم. وبما أن القيادة ترتبط ارتباط

ة بمستوى ذكائه االنفعالي وليس بمستوى ذكائه العقىلي فقط.   القائد مرهون لدرجة كبب 

ي تحسي   فعاليتها التنظيمية )
 
ة ف ية تحديات كبب  (، Bliss, 2012وتواجه إدارة وقيادة المؤسسات والموارد البرسر

ي انجاز األهداف 
 
ي اتخاذ القرارات الصائبة فيما يصب ف

 
وهذا الدور يعود بشكل كبب  إل قائد المؤسسة وقدرته الفاعلة ف

                                                           
rawansiajubeh@gmail.com  بية والتعليم ،فلسطي   ، وزارة الب   

2
  

mailto:rawansiajubeh@gmail.com
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( بأن العمل الجيد يؤديه أفراد يتمتعون بمزاج جيد، وعىل Copper & Sawaf 2014التنظيمية، ويؤكد كروبر وساواف )

ي توجيه انفعاالت و 
 
عواطف العاملي   نحو اتجاهات إيجابية، فمزاج القائد يؤثر بعمق عىل طريقة القائد أن يبذل جهده ف

، فإنه يلهم  ي شعور األفراد تجاه العمل، ومناخ العمل، واإلنجاز، واالنتاجية؛ وعندما يدير القائد االنفعاالت بشكل إيجاتر

. ومن هنا كان جديًرا بالباحثة إلقاء الضوء عىل درجة امتالك األساتذة الجامعيي   للمهارات  العاملي   ببذل جهد وتركب   أكبر

ي الجامعات الفلسطينية. 
 
 االنفعالية واالجتماعية خالل تعاملهم مع الطلبة ف

 

 مشكلة الدراسة

ي دراسة العالقات بي   األفراد، ومن المهم تطوير عالقة ثقة متبادلة، واالتصال بشكل 
 
ا ف

ً
ا بارز

ً
تحتل القيادة مكان

كب   عىل الوظيفة (. Leung, 2015فعال )
ا أن تكون المهارات االنفعالية مركزة عىل األفراد قبل الب 

ً
ومن المهم جد

، واإلخالص، ومهارات االستماع،  بوية مثل الصبر
نفسها، وتعتبر هذه المهارات االنفعالية جزًء من الكفاءة االجتماعية الب 

ها.   وغب 

كوفيتش وإيال ) بوي كما أشار بب 
ي تحسي   Berkovich & eyal, 2016ويعتبر سلوك الب 

 
( عنرًصا أساسًيا ف

ي المؤسسة. ومن 
 
ه عىل ثقافة المؤسسة، وتحصيل الطلبة وانجازاتهم وانخراطهم ف المؤسسة التعليمية، بسبب تأثب 

 األستاذ الجامعي وطلبته وزمالئه )
ي والثقة بي  

 
ي عملية التدريس خلق عالقة مبنية عىل الجانب األخالف

 
 ,Agéliiالمهم ف

Kennergren, Severins & Berthold, 2017 وأصل العالقة هنا، هو بناء التحفب   والتشجيع وتعزيز جو االنفتاح ،)

ام الشخص اآلخر، والحساسية واالهتمام، والتأمل، واإلخالص والصدق.  وتقبل وجهات النظر والقيم المختلفة، واحب 

ي لها أثر عىل تشكيل العالقات  لذلك ركزت الدراسة عىل درجة امتالك األساتذة الجامعيي   
للمهارات االنفعالية الت 

ي وأثره عىل الدافعية للعمل 
، االستقرار النفسي والعاطف  ي

االجتماعية السوية، القدرة عىل التأثب  باآلخرين، الرض  الوظيف 

ي لها تأثب  كبب  عىل المنظمة وينعكس أثرها عىل فاعلية المن
ها من األمور الت   ظمة ومخرجاتها. واإلنتاجية، وغب 

: لوبناًء  ن ن التاليي  ن الرئيسيي   ما سبق، تسىع هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالي 

 (، خالل تعاملهم مع طلبتهم وزمالئهم؟ESCIما درجة امتالك األساتذة الجامعيي   للمهارات االنفعالية واالجتماعية ) .1

ي يستخدمها المدرسيي   من أجل التعامل مع  .2
اتيجيات الت  ي تواجههم أثناء ما االسب 

الضغوطات واالنفعاالت الت 

 عملهم؟

 

 اإلطار النظري

 & Goleman, Boyatzisاعتمدت هذه الدراسة عىل أساس فكري يقوم عىل نظرية جولمان وبوياتزيز وماكي )

Mckee, 2013 ي نتجت من خالل التعديل الذي قام به الباحثون عىل نظرية
، والت  جولمان ( للذكاء االنفعالي واالجتماعي

(Goleman,1998.) 

قبل البدء باستعراض النظريات، يجدر اإلشارة إل دور كل من النظريات السابقة للذكاء االنفعالي كنظرية بارون 

(Bar-On, 1988 )  ( ي
 
ي انبثاق نظرية جولمان Mayer & Salovey, 1990)ونظرية ماير وسالوف

 
  ف

(Goleman,1998 حيث كاَمَل جولمان بي   هذه ،) وتختلف . النظريات إلنتاج إطار نظريته المتعلقة بالذكاء االنفعالي

( عن سابقتيها؛ بأنها قامت بربط مستوى الذكاء االنفعالي عند القادة بأدائهم وأداء Goleman,1998نظرية جولمان )

ي جميع مستوياته، ويي أول نظرية بحثت الذكاء اال 
 
ي التنبؤ بجودة العمل ف

 
ي مجال العمل التابعي   لهم، خاصة ف

 
نفعالي ف

ي التعليم )
 
 (. Labby, Lunenburg & Slate, 2016وف

 (Goleman,1998نظرية جولمان )ً: أوال

( طريقة فعالة من أجل فهم ترصفات األفراد، ومحاولة تفسب  شعورهم، Goleman,1998تعتبر نظرية جولمان )

ي األفراد عىل
 
ويذكر جولمان   أداء أفضل ما لديهم. حيث يمكن للفرد استخدام هذه المعرفة لمساعدة باف

(Goleman,1998 بي   المعرفة واالنفعاالت، فبعض 
ي أكبر

ية تقع بي   العقل والقلب، أو بشكل تقت  ( بأن القدرات البرسر

ة العملية، وبعضها اآلخر ُيكاِمل األفكار مع المشاعر واألحاسيس،  ي خالص، كالذكاء العقىلي أو الخبر
 
القدرات يعتبر معرف

ي أداء الفرد، حيث أن لنظرية ويقع 
 
. ويركز مصطلح الذكاء االنفعالي عىل دور االنفعاالت ف ي مجال الذكاء االنفعالي

 
ف
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ي جميع مستوياته )من القادة 
 
ي التنبؤ بجودة العمل ف

 
ي مجال العمل والفعالية التنظيمية، خاصة ف

 
جولمان تطبيق مباشر ف

 .)  للتابعي  

نيس وجول ي Cherniss & Goleman, 2011مان )وتقع نظرية جولمان حسب كب 
ي مستويي   من الوعي الذات 

 
( ف

ي مستوى العالقات بي   األفراد. وقد بدأت نظرية 
 
واإلدارة الذاتية، بينما يقع كل من الوعي االجتماعي وإدارة العالقات ف

ي لها ارتباط وثيق بالذكاء االنف
ي علم النفس، والت 

 
، التطورية، التعليم، جولمان كإطار متأثر بكثب  من المجاالت ف عالي

نيس وجولمان ) ها. ويؤكد كب  ، وغب   ,Cherniss & Golemanالصحة، االستشارات االجتماعية، وعلم النفس التنظيمي

ي العمل. 2011
 
ي األداء الفعال ف

 
 ( بأن الكفاءة االنفعالية يمكن تعلمها، وتعتمد عىل الذكاء االنفعالي والذي يساهم ف

( عىل نظرية Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013قام به جولمان وبوياتزيز وماكي )التعديل الذي ً: ثانيا

 (Goleman,1998جولمان )

ح جولمان وبوياتزيز وماكي )
ّ
ي نموذجهم )Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013وض

 
ي ESCI( ف

ي تعت 
( والت 

(Emotional and Social Competency Inventory ،كيف يرى اآلخرون سلوكهم )  وكيف تتسق رؤيتهم مع

ي تقدير قواهم، وفعل األشياء باتزان، وتحديد ما 
 
كفاءاتهم االنفعالية واالجتماعية، كما تساعد هذه النظرية المشاركي   ف

ي عرسر كفاءة تقع ضمن أرب  ع كفاءات، وتعطي ESCIالذي وجب أن يضيفوه ويفعلوه ليصبحوا أكبر فاعلية. وتقيس )
( اثت 

ي يمكنه أن يتطور بها.  نظرة عامة لنقاط القوة
 لدى الفرد، باإلضافة إل المجاالت الت 

نيس وجولمان ) ( الكفاءة االنفعالية بأنها " قدرة يمكن تعلمها Cherniss & Goleman, 2011ويعرف كب 

ي مجال العمل" )
 
ي امتالك كفاءة واحp. 27وتعتمد عىل الذكاء االنفعالي الذي ينتج أداء متمب   ف

 
دة من (، ومن غب  الكاف

 الكفاءات االنفعالية، بل امتالك مجموعة من الكفاءات.  

، الدافعية، التقمص  1998وقد بدأت نظرية جولمان عام  ي
، والتنظيم الذات  ي

بخمسة قدرات ويي )الوعي الذات 

ون كفاءة؛ ثم تطورت النظرية عام  ، والمهارات االجتماعية( وخمسة وعرسر ي
لتصبح أرب  ع قدرات ويي  2000العاطف 

، وإدارة العالقات( تندرج تحتها )ال ، واإلدارة الذاتية، والوعي االجتماعي ي
كفاءة، ثم تطورت النظرية أكبر عام   20وعي الذات 

، وإدارة العالقات( ولكن تندرج تحتها  2013 ، واإلدارة الذاتية، والوعي االجتماعي ي
  12لتبف  أرب  ع قدرات ويي )الوعي الذات 

( لنظرية جولمان وبوياتزيز وماكي ESCIوكفاءات الذكاء االنفعالي واالجتماعي ) ( قدرات2.1كفاءة. يبي   الشكل )

(Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013.) 

 

 ( مهارات الذكاء االنفعالي واالجتماعي 1.1الشكل )
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 ,Goleman( قدرات وكفاءات الذكاء االنفعالي واالجتماعي لنظرية جولمان وبوياتزيز وماكي )2.1يحدد الشكل )

Boyatzis & Mckee, 2013 ا تجمع
ً
(، حيث تندرج هذه القدرات من العمليات النفسية الرئيسية، لعمليات أكبر تعقيد

 بي   المعرفة واالنفعاالت، حيث تتضمن كل من: 

: وتشب  إل القدرة عىل فهم المشاعر الذاتية والنوايا والقدرة عىل التعامل معها، حيث (1 يتساءل  قدرة الوعي االنفعالي

ي 
، وتعت  ي االنفعالي

الفرد هنا حول ما يجري بداخله. ويتضمن هذا المجال كفاءة واحدة فقط ويي كفاءة الوعي الذات 

ي توجيه القرارات. 
 
ها ف  قراءة االنفعاالت الذاتية وإدراك تأثب 

:  اإلدارة الذاتية: وتشب  إل اإلدارة الذاتية للحالة الداخلية للفرد، وتتكون من مجموعة من (2  الكفاءات ويي

  .ي السعي من أجل تحسي   ومالقاة معايب  الجودة
 تحصيل االتجاه: وتعت 

  . ي مواجهة التغيب 
 
 التكيف: ويي المرونة ف

  .المحافظة عىل االنفعاالت السلبية تحت السيطرة : ي االنفعالي
 الضبط الذات 

  العقبات.  التوقعات اإليجابية: أي المثابرة من أجل تحقيق األهداف بغض النظر عن وجود 

: هذا المجال يحدد كيفية تعامل الفرد مع العالقات الموجودة، والوعي تجاه مشاعر اآلخرين،  (3 الوعي االجتماعي

 :  واحتياجاتهم ومخاوفهم، ويتضمن مجموعة من الكفاءات ويي

  ي الشعور بمشاعر اآلخرين ووجهات نظرهم، واتخاذ خطوات فعالية تجاه مخاوفهم
: وتعت  ي

التقمص العاطف 

 لقهم. وق

  .ي القدرة عىل قراءة انفعاالت المجموعة وتقوية العالقات بي   األفراد
: وتعت   الوعي التنظيمي

4)  :  إدارة العالقات: تتضمن مجموعة من الكفاءات يي

  .اعات اعات: يي امتالك القائد القدرة عىل التفاوض وحل الب    إدارة الرصاع والب  

 ودعم القدرات. التدريب والتوجيه: الشعور باحتياجات التطوير عن ،  د العاملي  

  .ي استخدام تكتيكات فعالة من أجل إقناع اآلخرين
: وتعت   التأثب 

  .القيادة اإللهامية: إلهام وتوجيه األفراد والمجموعات 

 كة  .عمل الفريق: العمل مع اآلخرين والتعاون من أجل تحقيق أهداف مشب 

ي  والجدير بالذكر أن كل كفاءة بحد ذاتها لها تأثب  مهم عىل
 
األداء، وأن تلك الكفاءات لها أثر عىل نجاح األفراد ف

المؤسسة. وأن تلك القدرات األرب  ع األساسية لها عالقة وثيقة ببعضها، فمثال: ال يستطيع الشخص إدارة انفعاالته إن لم 

ي من القدرة عىل بنا 
ء العالقات، فالوعي يدركها ويعيها، كما أنه إن لم يكن يستطيع السيطرة عىل انفعاالته، فإنه سيعات 

ي إدارة العالقات بطريقة أكبر فعالية. وقد 
 
ي واإلدارة الذاتية، وكالهما تساعدان ف

 من التقمص العاطف 
ً
 يسهل كًل

ً
ي مثًل

الذات 

( بأن األشخاص والقادة لذين يمتلكون ذكاء Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013أشار جولمان وبوياتزيز وماكي )

ي خلق مناخ عمل محفز ويشجع اآلخرين عىل بذل أقىص وأفضل ما لديهم، وهذا بدوره انفعالي واجتماعي يسا
 
عدون ف

ي 
 
، حيث يرتبط نمط القيادة ارتباطا وثيقا ف ي توجيه األداء التنظيمي

 
يحسن من أداء العمل؛ ويساعد نمط القيادة السائد ف

ي التنبؤ بالعالقة بي   القائد والمعلم، وبي   مناخ العمل، ونجاح العمل؛ ومن البديهي أن فهم مثل هذه العالقة، تساع
 
د ف

أس أعىل قمة الهرم اإلداري هو من يمتلك  ي المؤسسات، من يب 
 
المعلم والطالب أيضا. ويؤكد الباحثون بأنه بشكل عام ف

ي موقع القيادة تشكل )
 
، حيث أنه لألفراد ف ي ال85ذكاء انفعاليا واجتماعيا أكبر

 
مجال %( من كفاءاتهم الموجودة تقع ف

، مما يدل عىل أهمية هذه الكفاءة حيث أنه عند عمل مقارنة بي    مجاالت )المهارات التقنية، والقدرات  3االنفعالي

ي جميع المجاالت. ويؤكد 
 
( كانت كفاءة الذكاء االنفعالي سائدة ف ي مجال الذكاء االنفعالي واالجتماعي

 
المعرفية، والقدرات ف

( بأن هؤالء القادة يمكنهم أن يفهموا التأثب  Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013جولمان وبوياتزيز وماكي )

ي واالجتماعي لالنفعاالت السلبية عىل أجسادهم وأذهانهم وعالقاتهم وقدرتهم عىل تحقيق األهداف، 
ي والذهت 

يات  الفب  

العمل لديهم ولدى وهم قادرون عىل تعديل انفعاالتهم من أجل أن تدعم ما يقومون به من نشاطات وتعزيز نوعية 

، ألنهم  ي عملهم أكبر
 
، ويؤكد الباحثون بأن األفراد الذين يملكون ذكاء انفعالي واجتماعي أعىل هم ناجحون ف

العاملي  

يفهمون انفعاالتهم، ولماذا يترصفون كما يترصفون، كما أنهم يستخدمون هذا النوع من الذكاء لفهم اآلخرين وفهم وجهات 

 عقبات االنفعالية بشت  أنواعها. نظرهم، ويمكنهم تخطي ال
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( بأن المهم ليس ما سيفعله القائد، Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013ويؤكد جولمان وبوياتزيز وماكي )

ي 
 
ي وظيفته األساسية ف

 
ء بشكل صحيح، فطالما فشل ف ي

بل المهم هو كيف سيفعل ذلك، فحت  لو قام القائد بكل شر

ي االتجاه 
 
ي أي مؤسسة اشتقاق االنفعاالت ف

 
الصحيح فلن يتم العمل بالشكل السليم، وكما وجب أن يكون. حيث أنه ف

ي التأثب  عىل انفعاالت األفراد، فإذا تم دفع تلك االنفعاالت باتجاه الحماسة، فسيكون األداء 
 
يمتلك القائد السلطة العليا ف

ي أفضل مستوياته، إن تم دفع االنفعاالت تجاه الحقد والغضب، فإنهم ل
 
ن يتقدموا أي خطوة. فإنه عندما يكون القائد ف

ذات انفعاالت إيجابية، فإنه يكون باستطاعته استحضار ما هو أفضل عند كل فرد فيما سماه جولمان الصدى 

"resonance( "p.5 ويحدث العكس تماما عند اشتقاق االنفعاالت السلبية فيما أطلق عليه جولمان التنافر ،)

"dissonance( "p.6 .) 

، و  ، صحة أكبر
، سعادة أكبر : نجاح أكبر ي

أشار الباحثون بأن مستوى عال من الذكاء االنفعالي واالجتماعي يعت 

ها؛ وأن  ، حرية، اعتماد عىل النفس، تقدير، وغب  ي
، تحقيق، ضبط ذات  وعالقات أفضل مع اآلخرين، دافعية، صداقة، وعي

: وحدة ي
 ، خوف، إحباط، عدم االستقرار، إيذاء. مستوى منخفض من الذكاء االنفعالي واالجتماعي يعت 

ا من نظرية جولمان 
ً
يمكن مالحظة العمليات  (  Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013وبوياتزيز وماكي )وانطالق

 ، ي
 األستاذ الجامعي وطلبته وزمالءه، وتتضمن عدة قدرات يي )الوعي الذات 

عت  بالعالقة بي  
ُ
ي ت
ي ستتناولها الدراسة والت 

الت 

، واإلدا ي مدى توافر هذه القدرات عند األساتذة الجامعيي  
 
، وإدارة العالقات(، والبحث ف رة الذاتية، والوعي االجتماعي

، بحيث يصبح أكبر  ي جعل األفراد قادرين عىل االهتمام وتطوير كفاءات وقدرات الذكاء االنفعالي
 
ى، ف وتكمن القضية الكبر

وبوياتزيز وماكي سياق المالئم لدعم تلك القدرات؛ حيث يشب  جولمان فائدة للمنظمة، عىل أن يوفر قائد المنظمة ال

(Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013 بأن الكفاءات االنفعالية ليست مواهب فطرية، ولكنها قدرات يمكن  )

ء انفعالي تعلمها، ويجب العمل عليها من أجل الحصول عىل أداء مناسب، كما يشب  الباحثون بأن األفراد يولدون مع ذكا 

 ,Golemanوبوياتزيز وماكي ). وقد نالحظ بأن نظرية جولمان عام، يحدد مدى قدرتهم عىل تعلم الكفاءات االنفعالية

Boyatzis & Mckee, 2013 )ي أوقات مختلفة،  ربةتصلح لكل زمان ومكان، وقد تم تج
 
ي ثقافات مختلفة، وف

 
النظرية ف

 (Wong, Wong & Peng, 2010) .قتنا الحاض  ومع ذلك فقد أثبتت النظرية صالحيتها إل و 

 

 مصطلحات الدراسة

: "القدرة عىل إدراك وتنظيم االنفعاالت الفردية وانفعاالت اآلخرين، والتميب   بي   االنفعاالت  الذكاء االنفعالي

ي تقدمها االنفعاالت من أجل توجيه التفكب  والسلوك 
المختلفة والتعامل معها بطريقة مالئمة، واستخدام المعلومات الت 

 .((Goleman,1998وتحفب   الذات." 

 

 السابقةالدراسات 

، ويي دراسات تناولت أهمية  ي الجانب األكاديمي
 
ي تناولت مفهوم الذكاء االنفعالي ف

سيتم عرض الدراسات الت 

بوي كقائد، وأثره عىل المؤسسة، والزمالء، وتحصيل الطالب، حيث ،  الذكاء للقائد الب  يعتبر الذكاء االنفعالي واالجتماعي

بوية وال ي األبحاث الب 
 
ا ف

ً
ا حديث

ً
(، كما يعتبر من األمور الهامة Wong, Wong & Peng, 2010نفسية واإلدارية )موضوع

ام أفكار جميع األفراد، والعمل ضمن فريٍق واحد، وتوقف السلوكيات  ي مكان العمل، حيث تساعد عىل احب 
 
ا ف

ً
جد

ام عالقات العمل ام القرارات، واحب  ي المستمر. السلبية، وتشجيع نجاح األفراد اآلخرين، والتكامل، واحب 
، والتطوير الذات 

ه عىل ثقافتها، وانتماء اآلخرين وسلوكهم، وتحصيل  ي تحسي   المؤسسة بسبب تأثب 
 
بوي عنرًصا أساسًيا ف ويعتبر سلوك الب 

ي تحقيق األهداف التنظيمية والفردية عىل حد سواء 
 
ي توفب  ثقافة داعمة، تساعد ف

 
الطلبة وانخراطهم، مما يساعد ف

(Leung, 2015ف .) ا يفتخر
ً
ات فرص فقط، بل أيض الشخص الذي يمتلك الذكاء االنفعالي واالجتماعي ال يرى بأن التغيب 

 بالتطور الدائم والمستمر لألتباع والمنظمة ككل، حيث أن الموظفي   يثقون به ويسعدون بالعمل معه. 

( ي دراسة كل من كوتز وفنب 
 
ي (، حيث ركزت الدراسات عىل Kotze & Venter, 2017وف

 
ي تؤثر ف

العوامل الت 

فاعلية القيادة، ومن هذه العوامل تحديد انجازات بعض األفراد أدوارهم القيادية بفاعلية، بينما ُيظِهر اآلخرون 

ي مستويات الذكاء االنفعالي 
 
بمستويات دنيا من تلك الفاعلية. وهدفت الدراسة تحديد إذا كانت هناك فروقات ف

، وقد تضمنت العينة ) واالجتماعي لدى القادة الفاعلي    ي جنوب 114وغب  الفاعلي  
 
ي مؤسسات القطاع العام ف

 
( قائد ف



Full Text Book of Rimar Congress 4 

 

   
  8 

( من أتباع أولئك القادة، وقد استخدم الباحثان اختبار الذكاء االنفعالي واالجتماعي الذي قاس مستوى 456إفريقيا، و )

 االنفعالي واالجتماعي كأداة أول للدراسة، واستخدما اخ
ي الجانبي  

 
تبار سلوكات القادة لتحديد درجة فاعلية الذكاء ف

 .  القيادة. وقد كشفت النتائج بأن القائد الفاعل قد سجل مستوى أعىل عىل مقياس الذكاء االنفعالي واالجتماعي

( بدراسة هدفت لبحث أثر الذكاء االنفعالي Wong, Wong & Peng, 2010وقد قام كل من ونغ وونغ وبينج )

، حيث قام الباحثان بطلب تسجيل سلوكات القائد واالجتماعي للقادة والمعل مي   عىل المخرجات الوظيفية للمعلمي  

، 107الناجح من ) ، كما قاما بتوزي    ع استبانات لقياس مستوى الذكاء االنفعالي واالجتماعي عند القادة والمعلمي   ( معلمي  

، وقد أظهرت النتائج بأن مستوى ي عند المعلمي  
الذكاء االنفعالي واالجتماعي للقادة يدعم  وقياس مستوى الرضا الوظيف 

، وأن العالقة بينهما طردية.  ي عند المعلمي  
 الرضا الوظيف 

ي نفس السياق، يذكر بيهنك وجرينان )
 
ة عىل أن Behnke & Greenan,2011وف ( بأن هناك دالئل كثب 

طريقة مشابهة، خاصة االنفعاالت االنفعاالت والعواطف يمكن أن تكون معدية، أي أنها يمكن أن تؤثر عىل اآلخرين ب

ي أطلق عليها بيهنك وجرينان "
ويبي   هذا المصطلح كيف  emotional contagion( "p.70)والعواطف السلبية، والت 

أنه إذا كانت انفعاالت األساتذة الجامعيي   سلبية، فستكون أنماط ردود أفعال الطلبة سلبية. وقد أكد مانكتيلو وكاريزون 

(Manktelow & Carison, 2015 ،هم عن انفعاالتهم ي شخصياتهم واحتياجاتهم وطرق تعبب 
 
( بأن األفراد يختلفون ف

ي عملنا ومهنتنا، لذلك اعتبر الذكاء 
 
ي النجاح ف

 
وأن التنقل بي   كل هذا يحتاج إل براعة وذكاء، خاصة إذا كنا نأمل ف

ا لألفراد، فاألفراد الذين يمتلكون
ً
ي معظم  االنفعالي واالجتماعي مهم جد

 
ي العادة، أناس ناجحون ف

 
ء انفعالًيا عالًيا، هم ف

ً
ذكا

ي يفعلونها
( Zakariasen & Victoroff, 2016وقد أكدت دراسة قام بها كل من زاكارياسي   وفيكتوروف ) .األشياء الت 

 Behnkeجرينان )تهدف لقياس أهمية الذكاء االنفعالي واالجتماعي للقائد من وجهة نظر األتباع، ما توصل إليه بيهنك و 

& Greenan,2011( من خالل دراسة ،)ي مساق القيادة، وأكدا عىل أن تطبيقات القائد 24
 
( طالب ماجستب  مسجلي   ف

ة بمستوى الذكاء االنفعالي واالجتماعي لديه. وقد أضاف زاكارياسي   وفيكتوروف عىل  وسلوكاته ترتبط إل درجة كبب 

، وإدراك األنماط. نموذج جولمان كفاءتان معرفتيان تساهم ي التنبؤ بفاعلية القيادة، وهما: التفكب  النظامي
 
 ان ف

، قام سالمي ) ي وعملية التغيب  التنظيمي
ي سياق التطور الوظيف 

 
( بدراسة هدفت لبحث العالقة Salami, 2018وف

ي لألتباع، وقد قام بتوزي    ع استبانة عىل )
 الذكاء االنفعالي للقائد وبي   التطور الوظيف 

معلم تم اختيارهم بطريقة  )485بي  

، وقد أثبتت النتائج بأنه   يا، وقد استخدم سالمي المنهج المسحي ي من نيجب  ي الجنوب الغرتر
 
عشوائية، من خمس واليات ف

ي عند األتباع، نظًرا لكون القائد يمارس القيادة 
كلما ارتفع مستوى الذكاء االنفعالي عند القائد، زاد مستوى التطور الوظيف 

ي األفراد، وتحقيق أهداف المؤسسة عىل الصعيدين الشخىصي اإللها
 
، باإلضافة إل اهتمامه ف ي التأثر والتأثب 

مية، وعمليت 

ي عملية التغيب  التنظيمي 
 
ي يسع القائد التنظيمي لتحقيقها ف

ي هو إحدى الخطوات الت 
. وبما أن التطور الوظيف  ي

 والمهت 

ي دراسة بادراك )
 
بوية والمهنية يواجهون (  أشار أن اBadrach, 2018وف ي خلفيتهم الب 

 
لقادة الذين يتشابهون ف

ي مواجهتهم نفس المواقف. حيث قام بادراك بدراسة هدفت للكشف عن العالقة بي   
 
مستويات مختلفة من النجاح ف

ي والية ماريالند، وتم240الذكاء االنفعالي واالجتماعي وأداء المدرسة، وقد شملت العينة )
 
استخدام  ( مدرسة ثانوية ف

( فقرة كأداة دراسة، وقد كشفت النتائج بأن زيادة مستوى الذكاء االنفعالي واالجتماعي لدى 141استبانة مكونة من )

، وترفع من مستوى تحصيل الطلبة، لذلك أوصت  القادة تزيد من مستوى نجاح المدرسة، وتوفر دعم أكبر للموظفي  

ورة إعداد برامج تدريبية لتطوير  وتعزيز الذكاء االنفعالي واالجتماعي عند قادة المدارس، من أجل زيادة الدراسة برص 

ي عمله، وأن من الواجب 
 
بوي الدفع بكّم انفعاليٍ هائٍل من أجل النجاح ف

مستوى نجاح المدرسة. وألن عىل القائد الب 

ي يمتلكها، باالعتماد عىل بعض المهار 
ي عىل المعرفة القيمة الت 

 
ات االنفعالية واالجتماعية من أجل عليه توفب  التأثب  الكاف

  نجاحه. 

 

 منهجية 

 الدراسة 

ي الرسدي باعتباره المنهج المناسب نظًرا ألهمية السياق االجتماعي والتعاون 
اعتمدت الدراسة عىل المنهج الكيف 

ي فهم مهارات الذكاء االنفعالي واالجتماعي بي   أفراد المجتمع الواحد. 
 
 ف
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  )المشاركون( مجتمع الدراسة وعينته

ي جامعات الضفة الغربية والبالغ عددهم )
 
وقد تم  .(5965تكون مجتمع الدراسة من جميع األساتذة الجامعيي   ف

 (.20اختيار المشاركي   بالطريقة القصدية والمتيرسة وبلغ عددهم )

 

 أداة الدراسة

ي اعتمدت الدراسة الحالية عىل أداة المقابلة لجمع المعلومات ومحاولة 
اإلجابة عن أسئلة الدراسة. وفيما يأت 

 تفصيال لألداة: 

بعد االطالع عىل األدب حول نظريات الذكاء االنفعالي ووجهات النظر واألطر المعرفية لهذا المفهوم، اعتمدت 

، Goleman, Boyatzis & Mckee, 2013وبوياتزيز وماكي )الباحثة عىل نظرية جولمان  ( للذكاء االنفعالي واالجتماعي

، كما تم استخدامها كإطار  بويي  
ي تم من خاللها النظر لمفهوم الذكاء االنفعالي واالجتماعي عند الب 

ي تمثل العدسة الت 
والت 

 Semi-structuredألسئلة المقابلة لفهم أفضل لإلدراك والتطبيقات. وقد تم استخدام المقابالت الفردية من نوع )

interviews وتتمحور أسئلة المقابلة بشكل ( مع المشاركي   حول درجة امتال . كهم لمهارات الذكاء االنفعالي واالجتماعي

 :  أساشي حول خمسة محاور أساسية ويي

 معلومات عامة ديموغرافية تتعلق باألستاذة الجامعي   وعملهم.  .1

ة.  ، سنوات الخبر ات الدراسة حول: الجنس، التخصص األكاديمي  تمثلت متغب 

(القدرة األول للذكاء االنفعالي  .2 ي
  واالجتماعي )الوعي الذات 

حيث تمحورت األسئلة حول: وصف الذات، نظرة األقران للشخص المشارك، نقاط القوة ونقاط الضعف، وقت 

اكتسب فيه المشارك نجاحا باهرا، سبب توليد الحافز تجاه العمل، كيفية قياس النجاح الفردي، نظرة المشارك لمهنته  

بوي )  .Smithfield, 2012)كب 

 رة الثانية للذكاء االنفعالي واالجتماعي )اإلدارة الذاتية(القد .3

خاء، كيفية تحسي   األداء 
حيث تمحورت األسئلة حول: كيفية التعامل مع المواقف المجهدة، كيفية االسب 

ي تم تجاوزها، الموازنة بي   متطلبات العمل ومتطلبات الحياة اليومية، 
الفردي، بعض األهداف ذات طابع التحدي الت 

كب   يكون عىل النواحي اإليجابية 
كب   خالل العمل )عىل البدائل أم المشاكل، وعىل الفرص أم التهديدات( أي الب 

ماهية الب 

 (.Smithfield, 2012أم السلبية )

4. )  القدرة الثالثة للذكاء االنفعالي واالجتماعي )الوعي االجتماعي

حتاج وكيف يشعر، كيفية الترصف من أجل فهم حيث تمحورت األسئلة هنا حول: وصف المدرس الجامعي ما ي

سلوك اآلخرين وترصفاتهم، ماهية الترصف عند امتالك المدرسيي   وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر أقرانهم بالعمل أو 

ي مجال العمل 
 
 (. (Kulow, 2012طلبتهم، تقييم المشارك لدور الشبكات االجتماعية ف

 ماعي )إدارة العالقات(القدرة الرابعة للذكاء االنفعالي واالجت .5

حيث تمحورت األسئلة حول: ماهية الترصف عند حدوث نزاع، كيفية الترصف لتقليل حدة االنفعاالت، كيفية 

ي تطوير نفسه واآلخرين مهنيا، كيفية تحفب   نفسه واآلخرين إلنجاز المهام الواجب اتمامها، كيفية بناء 
 
المساهمة ف

بوية،  ام المعلمي   العالقات داخل المؤسسة الب 
مدى امتالكهم رؤيا وأهداف واضحة، كيفية اكتساب احب 

 (. (Kulow, 2012; Smithfield, 2012وودهم

 

 نتائج الدراسة

 نتيجة سؤال الدراسة الرئيس األول: 

 (، خالل تعاملهم مع طلبتهم وزمالئهم؟ESCIما درجة امتالك األساتذة الجامعيي   للمهارات االنفعالية واالجتماعية )

 :  تمت مراجعة المقابالت واستخراج األنماط من البيانات، وقد تمت مناقشة األنماط كما يىلي
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ة )أقل من عرسر  ي الجامعات، وقسمت سنوات الخبر
 
تنوعت تخصصات األساتذة الجامعيي   وذلك تبًعا لتباين الكليات ف

( ما بي   ذكور واناث. 
 سنوات(، وفئة )عرسر سنوات فأكبر

( : الوعي القدرة األول ي االنفعالي
ي )مهارة الوعي الذات 

 الذات 

ي الجدول )      
 
ي ف

 (2.1عبر المشاركون عن أسئلة هذه القدرة كما يأت 

ي االنفعالي 4.1الجدول )
ر
ن لمحور كفاءة الوعي الذات بويي  ن التر  ( استجابات المشاركي 

محاور 

 المقابلة

)القدرا

ت 

والكفاءا

 ت(

ن  أسئلة المقابلة  فئات استجابات المشاركي 

ن وأنماطها بويي   التر

رمز األستاذ 

الجامىعي الذي 

 يحمل هذه الفكرة

ي االنفعالي 
ر
 الوعي الذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 صف لي نفسك.  ( أ

 

  القدرة عىل فهم المشاعر الذاتية

ي   ووصف الذات بشكل إيجاتر

، 5، م4، م2، م1م

، 9، م18، م7، م6م

   14، م20، م10م

  القدرة عىل فهم المشاعر الذاتية

ي ووصف الذات   بشكل سلتر

 13، م11، م3م

  عدم القدرة عىل فهم المشاعر

الذاتية، وعدم قراءة وإدراك 

 االنفعاالت الذاتية

 16، م19م

كيف يصف الزمالء المدرسيي   الذين  ( ب 

 تمت مقابلتهم؟

  تطابق صفهم لصفاتهم لوصف

 زمالئهم لهم

، 5، م4، م3، م2م

، 9، م8، م7، م6م

، 13، م11، م10م

 ، 14م

    يتطابق وصف زمالئهم مع لم

 وصفهم ألنفسهم

 16، م17، م12م

الوعي  (1

ي 
الذات 

 االنفعالي 

 

ي عن نقاط قوتك ونقاط ضعفك.  ( ت
 حدثت 

 6، م20، م2، م1م إدراك نقاط القوة والضعف ،

، 10، م9، م8، م7م

 15، م14، م12م

 13، م11، م5م غب  مدركون لواحدة منها ،

 16م

  غب  مدركون لنقاط القوة

 والضعف

 3م

  

ي عن وقت اكتسبت فيه نجاحا  ( ث
ت  أخبر

 باهرا. 

 12، م3، م1م الدراسة الجامعية 

  ي
، 20، م8، م7، م4م العمل الوظيف 

 15، م13م



IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 4) 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
11 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  18، م9، م6، م5م مساعدة الزمالء والطلبة ،

 14م

 16، م2م معظم الوقت نجاحات باهرة 

 16م، 3، م2م حوافز مادية  ما يي مصادر توليد الحوافز لديكم.  ( ج 

 6، م5، م4، م1م حوافز معنوية ،

 14، م12، م9م

 11، م10، م8، م7م حوافز مادية ومعنوية معا ،

 17، م13م

كيف تقيس نجاحك؟ مايي أهم النتائج  ( ح 

ي تحصل عليها؟
 الت 

 

  نتائج نجاحات تعود عىل الفرد

 نفسه

، 11، م9، م7، م2م

 16، م14، م13م

  نتائج نجاحات تعود عىل

 اآلخرين

، 5، م4، م3م ،1م

، 12، م10، م8، م6م

 15، م14م

 

 

 

، هل تركز عىل النتائج أم  ( خ ي العمل اليومي
 
ف

 عىل األفراد واالنفعاالت؟

 

 

 كب   عىل النتائج والمخرجات
، 20، م5، م3، م1م الب 

 16، م13، م11م

   كب   عىل األفراد واالنفعاالت
، 12، م10، م7، م4م الب 

 14م

 15م ،9، م8، م2م االثني   معا 

بِوي ممتع؟ ( د ، 8، م7، م6، م1م ممتع بسبب دوافع خارجية  لماذا تعتبر عملك كب 

، 14، م12، م10م

 15م

 4، م2م ممتع بسبب دوافع ذاتية داخلية 

 غب  ممتع 

 

، 11، م9، م5، م3م

 16، م13م
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، والتوقعات اإليجابية( القدرة الثانية:  ي االنفعالي
 اإلدارة الذاتية )مهارات تحصيل االتجاه، والتكيف، والضبط الذات 

بويي   عىل األسئلة المتعلق بهذه الكفاءة. 2.2الجدول )
في   الب   ( يبي   أنماط استجابات المرسر

ن للمحور المتعلق بكفاءة اإلدارة2.2جدول ) بويي  ن التر  الذاتية ( انماط استجابات المشاركي 

 كفاءة اإلدارة الذاتية

 محاور المقابلة

)القدرات 

 والكفاءات(

ن  أسئلة المقابلة فئات استجابات المشاركي 

 وأنماطها 

رمز األستاذ 

الذي يحمل 

 هذه الفكرة

تحسي   األداء من خالل   كيف تقوم بتحسي   أداءك الفردي؟ ( أ تحصيل االتجاه (1

 الزمالء

 

 

 

، 8، م2، م1م

، 12، م11م

، 14م، 13م

 15م

  تحسي   األداء من خالل

 القراءة والدراسة الجامعية

، 3، م2، م1م

، 7، م5، م4م

، 10، م9، م8م

، 12، م11م

 .16، م15م

  نت ومواقع من خالل االنب 

 التواصل االجتماعي 

، 7، م6، م1م

 15، م12، م8م

  من خالل الدورات التدريبية

 وورشات العمل

، 10، م9، م6م

 14م

  اتمن خالل  14م تراكم الخبر

كيف توازن بي   متطلبات عملك وبي    ( أ التكيف (2

 الحياة اليومية؟

 3، م2، م1م من خالل التخطيط ،

، 8، م7، م4م

، 11، م10م

 16م

 12، م9، م5م ال يوجد هناك تعارض ،

 15م

  ي عمىلي
 
ال أستطيع الموازنة ف

ي 
ويكون عىل حساب بيت 

ي 
 وأشت 

 14، م13، م6م

 

 

 

 

 

 

التعامل مع المواقف المجهدة   كيف تتعامل مع المواقف المجهدة؟ ( أ

، ترتيب  : )الصبر ي بشكل إيجاتر

 األولويات(

، 6، م5، م1م

،م 11، م8، م7م

 15، م12

  التعامل مع المواقف المجهدة

: )التوتر، الرصاخ،  ي بشكل سلتر

 توزي    ع العمل عىل اآلخرين(

، 4، م3، م2م

 ،10، م9م

، 14، م13م

 16م
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ي  (3
الضبط الذات 

 االنفعالي 

  

ي عن وقت غضبت فيه، وكيف  ( ب
حدثت 

ي هذا الموقف. 
 
 ترصفت ف

  5، م3، م1م التعامل بعصبية ،

، 9، م8، م6م

، 14، م11م

 16، م15م

 10، م4م  التعامل بهدوء ،

 13، م12م

 7، م2م ال يذكر مواقف 

التوقعات  (4

 اإليجابية

تركز اهتمامك خالل العمل أكبر عىل  ( أ

أم المشاكل( و )الفرص  )البدائل المتوفرة

 أم التهديدات(؟ ولماذا؟

  كب   عىل البدائل والفرص
الب 

) ي  )إيجاتر

، 7، م4، م2م

، 10، م8م

 15، م14م

  كب   عىل المشاكل
الب 

) ي  والتهديدات )سلتر

، 6، م3، م1م

، 11، م9م

، 13، م12م

 16م

 5م االثني   معا 
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ي القدرة الثالثة: 
( الوعي االجتماعي )وتتكون من مهارت  ، والوعي التنظيمي ي

 التقمص العاطف 

 ( يبي   نتائج هذه القدرة. 2.3الجدول )

ن لمحور قدرة الوعي االجتماعي 2.3الجدول ) بويي  ن التر  ( انماط وفئات استجابات المشاركي 

 الوعي االجتماعي  

 محاور المقابلة

)القدرات 

 والكفاءات(

ن   أسئلة المقابلة فئات استجابات المشاركي 

ن  بويي   وأنماطهاالتر

رمز األستاذ 

بوي الذي  التر

 يحمل هذه الفكرة

صف لي الطلبة والزمالء. ماذا يحتاجون؟  ( أ 

 وكيف يشعرون؟

 5، م4، م1م نظرة إيجابية ،

، 10، م8، م7م

، 13، م11م

 15، م14م

 

  6، م3، م2م نظرة سلبية ،

 16، م12، م9م

 

ي  (1
كيف تصف المشاعر الرقيقة عند بعض  ( ب التقمص العاطف 

ي مجال 
 
ورية ف ها ض  ؟ هل تعتبر المعلمي  

 عملهم؟

  نظرة إيجابية لوجود المشاعر

ي مجال العمل
 
 الرقيقة ف

، 7، م6، م1م

، 10، م8م

، 14، م12م

 15م

 

  نظرة سلبية لوجود المشاعر

ي مجال العمل
 
 الرقيقة ف

، 4، م3، م2م

، 11، م9، م5م

 16، م13م

 

ماذا تفعل من أجل فهم سلوك اآلخرين  ( ت 

 وترصفاتهم؟

 5، م4، م2م النقاش والحوار ،

، 12، م9، م6م

 15م

 

  ي
 
ة واالنخراط معهم ف الخبر

ي 
العديد من المجاالت أكسبت 

 فهم السلوكات والترصفات

، 13، م8، م7م

 14م

 

 10م أراقب لغة الجسد جيدا  

 ي مكانه وموقفه
 
  1م أضع نفسي ف

 16، م11، م3م ال أفعل شيئا  

  

عندما يمتلك اآلخرين كيف تترصف  ( ث

 وجهات نظر مخالفة لوجهة نظرك؟

  ي عندما يمتلك ترصف إيجاتر

 اآلخرين وجهة نظر مخالفة

، 5، م4، م1م

، 9، م8، م7م

، 12، م10م

 15، م14م
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، مهارة  اعات، مهارة التدريب والتوجيه، مهارة التأثب  القدرة الرابعة: إدارة العالقات )وتتكون من مهارة إدارة الرصاع والب  

 القيادة االلهامية، ومهارة عمل الفريق(

ي هذا القدرة. 2.4يبي   الجدول )
 
بويي   ف

 ( نتائج المشاركي   الب 

ن 2.4الجدول ) ن لمحور قدرة ددارة العالقات( أنماط وفئات استجابات المشاركي  بويي    التر

  ي عندما يمتلك ترصف سلتر

 اآلخرين وجهة نظر مخالفة

، 6، م3، م2م

، 13، م11م

 16م

 

ي كيف تقيم دور الشبكات  ( أ الوعي التنظيمي  (2
 
االجتماعية ف

 مجال العمل؟

  نظرة إيجابية لدور الشبكات

ي مجال العمل
 
 االجتماعية ف

، 5، م3، م1م

، 8، م7، م6م

، 12، م10م

 15، م13م

 

  نظرة سلبية لدور الشبكات

ي مجال العمل
 
 االجتماعية ف

  16، م11م

  نظرة متوازنة لدور الشبكات

ي مجال العمل
 
 االجتماعية ف

، 9، م3، م2م

 14م

 

 محاور المقابلة

)القدرات 

 والكفاءات(

ن  أسئلة المقابلة فئات استجابت المشاركي 

ن  بويي   التر

رمز األستاذ الذي 

 يحمل هذه الفكرة

 إدارة العالقات

 

إدارة الرصاع  (1

اعات  والب  

ما الذي تفعله عندما يحدث  ( أ

 هناك نزاع أو تعارض؟

  اع والتعارض عىل يؤثر الب  

 العالقات السائدة

 16، م13، م11، م3م

  اللجوء إل طرف ثالث لتسوية

 األمر

 9، م6م

 14، م8م يكون النقاش حاد 

  التحىلي بالصبر واالستماع جيدا

 لما يقولون

، 12، م11، م5م

 15,م 20,م19م

 7، م4، م2، م1م ال نصل لهذه الدرجة 

ي تقليص حدة  ( ب 
 
كيف تساعد ف

 االنفعاالت؟

  استخدام اللغة السلسة

 اإليجابية المناسبة

، 9، م5، م3، م2، م1م

 15م

  استخدم االبتسامة ولغة

 الجسد المناسبة

 14، م8، م6، م1م

 10م بناء العالقة القائمة عىل الثقة 
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  استمع جيدا لما يود الطرف

 اآلخر قوله

 12، م5م

 16، م13، م11، م3م ال أفعل شيئا 

 

 

 التدريب والتوجيه (2

ي التطور مهنيا؟  ( أ
 
من خالل الدورات التدريبية   كيف تساهم ف

 وورشات العمل

، 5، م4، م3، م2، م1م

، 13، م11، م10، م7م

 16، م14م

  من خالل مالحظات أقران

 العمل وآراؤهم الشخصية

، 11، م7، م5، م3م

 15، م12م

 8، م4م من خالل القراءات الموجهة 

  اللقاءات المصغرة من خالل

 بي   الزمالء

 8م

كيف تحفز اآلخرين عىل انجاز  ( ب 

 مهامهم؟

 8، م7، م6، م4، م1م تعميم قصص النجاح ،

 12م

 10، م1، م4، م3م الشكر والتقدير 

 9، م8، م7، م5م رفع مستوى التقدير ،

 16، م14، م13، م11م

  8م اعطاء الطلبة أدوار قيادية 

  14م عىل اآلخرينبيان أثر ما يقوم به 

    15، م2م ال استخدم التحفب 

كيف تستطيع توقع ردود أفعال  ( أ التأثب   (3

الطلبة والزمالء واستجاباتهم 

 لمحاولة اقناعهم برأيك؟

  من خالل قراءة تعابب  الوجه

 والحركات الخاصة بالمعلم

 12، م9، م1م

  ة الشخصية ، 8، م7، م6، م5، م4م الخبر

، 14، م13، م10م

 16م، 15م

  ،عدم القدرة عىل التوقع

 فالسياق يفرض الواقع

 11، م2م

هل تمتلك رؤيا وأهدافا واضحة  ( أ 

ي عملك؟ أذكرها. 
 
 ف

  هناك خطط فردية وأخرى

 جماعية

 ، 9، م4، م2، م1م

 3م نعم ولكن ال نسع لتطبيقها ، 

  فعالية األداء والعمل عىل

 تطويره

، 13، م12، م8، م7م

 16، م15، م14م
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 5م تحسي   أداء الطالب ، 

 ف  ، 11، م10، م6م رؤية خاصة بالمرسر

كيف تحاول إثارة اإللهام لدى  ( ب القيادة اإللهامية (1

 اآلخرين؟

  التأمل والمناقشة وإيجاد حلول

 للمشكالت

، 10، م7، م4، م1م

 16، م15، م12م

 2م عند رفع مستوى تقديره 

 14، م9، م6، م5م استعراض قصص نجاح األفراد 

  ي اي
 
من خالل خفض الشك ف

 قضية

 8م

 13، م11، م3م ال أحاول 

ام  ( أ  ماذا تفعل لتكتسب احب 

 المعلمي   وودهم؟

  ام وبناء عالقات تبت  عىل االحب 

 الثقة

، 6، م5، م4، م2، م1م

، 10، م9، م8، م7م

 15، م14، م12، م11م

  ي
 2م اظهر قوة شخصيت 

  ي من المحتوى
اظهر تمكت 

 التعليمي 

 8م

  امنا، من هم مجبورون عىل احب 

مه منا نحب   يحب 

 16، م13م

كيف يستفيد اآلخرون من  ( ب عمل الفريق (2

 عملك؟

  االستفادة عند تطبيق األفكار

 والمالحظات

، 10، م9، م2، م1م

، 14، م13، م12م

 16، م15م

  االستفادة من خالل تطوير

هم وحسهم  أدائهم وتفكب 

ي االبداعي 
 
 االكتشاف

، 8م، 7، م6، م4، م3م

 11م

 5م عليك أن تسألهم 

مايي نظرتك للتعاون بي    ( ت 

ف والمعلم؟  المرسر

  نظرة سلبية سببها شعور

ف  المعلم تجاه المرسر

، 13، م11، م3، م1م

 ،9، م16م

  نظرة ايجابية هدفها تطوير

 المعلم

، 7، م6، م5، م4، م2م

، 14، م12، م10، م8م

 15م

كيف يمكن لالنفعاالت أن  ( ث 

 تتواجد بشدة؟

  مهنة األستاذ الجامعي بحد ذاتها

 تثب  االنفعال لدى الطلبة

 1م

 11، م9، م7، م1م عند اختالف وجهات النظر ،

 16، م15م

 2م عند وجود نقد مبالغ فيه 
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ي وهو: 
 نتيجة سؤال الدراسة الثات 

ي تواجههم 
ن من أجل التعامل مع الضغوطات واالنفعاالت التر ن الجامعيي  ي يستخدمها المدرسي 

اتيجيات التر ما االستر

 أثناء عملهم؟

. ( يوضح أنماط استجابات 3.1الجدول ) كي   عىل هذين السؤالي  
 المشب 

اتيجيات التعامل معها3.1الجدول ) ن حول ضغوطات العمل، واستر كي   ( انماط وفئات استجابات المشتر

 

ي تم طرحها، وقد وقعت درجة امتالك 
يالحظ مما سبق، تباين ردود أفعال المشاركي   عىل مختلف األسئلة الت 

األساتذة الجامعيي   للمهارات االنفعالية واالجتماعية خالل تعاملهم مع طلبتهم وزمالئهم؛ وقعت بي   المتوسطة 

ي امتالك هذه المهار 
 
ات من والمرتفعة، وهذا يدل عىل نتائج ايجابية ف ات لألساتذة الجامعي   عىل مختلف المتغب 

ي يتمتع بها األستاذ 
. وتعزى الباحثة هذه النتائج للمهنية العالية الت  ة والتخصص األكاديمي الجنس، سنوات الخبر

، التحىلي باألخالق الحميدة والنضوج الفكري، إيمانهم برسالتهم السامية تجا ، دخوله العمل برغبة ودافع داخىلي ه الجامعي

  عند الخروج عن المهنية

بوية  واألصول الب 

, 17, م19, م10, م9م

 1, م4, م18, م8م

 14م عند التعامل مع كبار السن 

   العالقة المبنية عىل اساس

ام والثقة لن يكن هناك  االحب 

 انفعاالت 

 10م

ن  أسئلة المقابلة في  ف الذي  فئات استجابات المشر رمز المشر

 يحمل هذه الفكرة

ي تواجهكم  ( أ
ما يي أهم الضغوطات المهنية الت 

ي مهنتهم من وجهة نظرك؟
 
 ف

  ضغوطات متعلقة بطبيعة العمل

 وبيئته

، 5، م4، م3، م2، م1م

، 9، م8، م7، م6م

، 12، م11، م10م

 14، م13م

  ضغوطات متعلقة بشخصية الطلبة

 والزمالء

, 20, م16، م10م

, 4, م1, م15, م18م

  7, م8م

ي تقليص حدة االنفعاالت بينك  ( ب
 
كيف تساعد ف

اتيجيات  ي وبي   الطلبة والزمالء، مايي االسب 
الت 

 تستخدمها؟

  استخدام اللغة السلسة اإليجابية

 المناسبة والسؤال عن األحوال

، 9، م5، م3، م2، م1م

 15م

  استخدم االبتسامة ولغة الجسد

 المناسبة

, 12, م20، م7, م4م

 14، م8، م6، م1م

 10م بناء العالقة القائمة عىل الثقة 

 12، م5م االستماع الجيد 

 16، م13م ،11، م3م ال أفعل شيئا 
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ا السعي نحو تحقيق 
ً بوية لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم، وأخب 

المهنة والطلبة أنفسهم وتجاه الوطن، تقدير المنظمة الب 

بوية ومواجهة مشاكلهم بحكمة وعقالنية.   الذات واألهداف والتطلعات من خالل المؤسسة الب 

ي درجة امتالك األساتذة
 
 لضبط الذات االنفعالي بي    بينما جاءت استجابات المبحوثي   ضعيفة ف

الجامعيي  

 . تهم تقل عن عرسر سنوات بدون وجود اختالف لمتغب  التخصص األكاديمي ي خبر
أوساط األساتذة اإلناث منهم والت 

ي االنفعالي ليس باألمر السهل؛ بل هو حلة شائكة ومتداخلة مع عدة 
وتعزى الباحثة هذه النتيجة أن عملية الضبط الذات 

ات أهمها  ي التعامل مع مجريات  متغب 
 
ة ف المسؤوليات الملقاة عىل الفرد، الرخاء المادي، الحالة االجتماعية، الخبر

ي تواجه الشخص وخاصة لغب  متوقعة منها، وجاءت االستجابات لصالح اإلناث؛ كوننا ندرك 
األحداث والمشكالت الت 

ية منها واالجتماعية، وطبيعة األنتر الرقيقة وعدم المسؤوليات اإلضافية الملقاة عىل عاتق المرأة غب  الوظيفة العائل

 .  تحمل الضغط الكبب 

اتيجيات فعالة للتغلب عىل  ي فتظهر النتائج اتباع األساتذة الجامعيي   اسب 
أما بما يخص سؤال الدراسة الثات 

ي النفعاالتهم، قدرتهم عىل التحمل
ي تواجههم خالل العمل وذلك من خالل ضبطهم الذات 

ي  الضغوطات الت 
 
تهم ف وخبر

المجال األكاديمي ساعدهم عىل مواجهة ضغوطات العمل وعدم التأثب  عليهم سلًبا بما يخص اإلنجازات، وعالقتهم مه 

 األفراد من حولهم. 

 

 التوصيات

 توضي الباحثة بالتوصيات التالية: 

 التوصيات العملية

االنفعالية واالجتماعية لديهم، وتوعيتهم دمج األساتذة الجامعيي   بدورات وورش عمل من شأنها تعزيز المهارات  -

ي العمل، وتقليل 
 
ي من شأنها رفع مستوى االنخراط ف

ورة ضبط الذات االنفعالي من خالل التدريب والتوعية الت 
لرص 

 الضغوطات وزيادة التعاون. 

بوية لضمان اإلنتاجية العالية.  - ي المؤسسات الب 
 
 توفب  المناخ التنظيمي الفعال للعاملي   ف

 لدراسات مستقبلية توصيات

ي فكر الباحثة أثناء إجرائها لتلك الدراسة: 
 
ي انبثقت ف

 هناك العديد من الدراسات المستقبلية، الت 

القيام بدراسة تأخذ بيعن االعتبار متغب  الحالة االجتماعية ونسبة الدخل للمبحوثي   عند تناول مهارات الذكاء  -

 .  االجتماعي واالنفعالي

، القيام بدراسات أخرى ل - تقييم مهارات األساتذة الجامعيي   االجتماعية واالنفعالية من وجهة نظر الطلبة الجامعيي  

 .  ومن ثم مقارنتها بنتائج هذه الدراسة، وتحديد درجة التقارب بي   نتائج الدراستي  

، ومقارنة نتائج الدرا -  ستي   معا. يمكن إجراء دراسة أخرى، باالعتماد عىل مقاييس ونظريات أخرى للذكاء االنفعالي
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REFLECTIONS ON LINGUISTIC SIGNIFICANCE AND VOCAL MUSIC: 

SURAT AL-NASR AS A MODEL 

 

Azza Adnan Ahmed EZZAT 
1 

 

Abstract: 

The internal acoustic music of Surat Al-Nasr depicted the sign of the promise of 

complete victory and the good tidings of the entry of many creatures to Islam. The 

feeling of pride and vanity appeared for the coming of victory and conquest, and the 

vision of entering, represented by the tide in the sound of the thousand in the first 

verse three times, and the glorification of (lam) the word of majesty, then it calmed 

down when the Almighty said: In the religion of God) to express entering quietly and 

smoothly by elongating the tide of the word God, and this is exactly what happened 

at the beginning of the Islam. The highly “hamza” and “Jeem,” then the repetition of 

the tide in absolute thousand came to reinforce this, and the syllables and sounds 

contributed to the stereotyped sound image, and shedding lights on the meaning of 

the words. 

We also find that the percentage of open syllables in the surah reached (63.2%) and 

the movement of conquest (65.3%), in addition to the increase in the percentage of 

vocalized voices to the whispered by more than double, and this music increases by 

the increase in the percentage of the closed sound clip closed silently in the last 

verse to (42.85%) After it was (30%) in the first verse and (27.7%) in the second 

verse, it is in harmony with the state of praise and forgiveness that requires a kind 

of reverence, represented by this energetic calm and this quiet of speaking.. 

Key words: Surat Al-Nasr, Vocal Music, Reflections on Linguistic. 
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ة والموسيقى الصوتّية
ّ
ي الداللة اللغوي

 
 تأمالت ف

 سورة النرص أنموذجا
 

ت
ّ
ة عدنان أحمد عز

ّ
 2 عز

 

 الملخص: 

ة رسمت الموسيقى الصوتّية الداخلّية ألصوات )سورة النرص( داللة الوعد بالنرص الكامل، والبشارة بدخول  خالئق كثير

ا 
َ
ي اآلية األوىل )ِإذ

 
 بصوت األلف ف

ّ
 بالمد

ً
ء النرص والفتح، ورؤية الدخول متمثال ي االسالم، فبدا الشعور بالزهو والفخر؛ لمج 

( ثالث مرات فضال عىل تفخيم )الم( لفظ الجاللة
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ َوال

ه
ُ اَّلل رصر

َ
 .َجاَء ن

ي   ِ
 
(؛ لتعي  عِ الدخول هددوء واسيياهية عِ رييق المد ثم هدأت تلك الموسيقى الصوتية عند قوله تعاىل: )ف ِ

ه
ِ  اَّلل  ِدن

 هذه 
َّ
َواًجا( وكأن

ر
ف
َ
ي بداية الدعوة اإلسالمية، وفجأة يصعد اإليقاع بـ)أ

 
 ما حدث ف

ً
بالياء وترقيق الم لفظ الجاللة، وهذا تماما

ة العظيمة المتفج رة، متمثلة بصوت )الدمزة( و)الجيم( األقلية قد تكاثرت برسعة المتوالية، فكانت الجموع الغفير

 باأللف المطلقة؛ ليعزز ذلك، وأسدمت المقارع الصوتية واألصوات فيدا 
ّ
االنفجاريير  الشديدنِ، ثم جاَء تكرار المد

 .هتجييم الصورة الصوتية، فأعطتدا ظالال شفافة لمعن  األلفاظ

ي اليورة وصلت )
 
 سيبة المقارع المفتوحة ف

َّ
ي كانت )%(63.2كذلك نجد أن

%(، 65.3، وقاربتدا سيبة حركة الفتح النى

 عِ ازدياد سيبة األصوات المجدورة إىل المدموسة بما يفوق الضعف، ويزيد مِ هذه الموسيقى ارتفاع سيبة 
ً
فضال

 
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ُه ِإن ِفرر

ر
غ
َ
ت  َواسر

َ
ك ِد َربِّ  ِبَحمر

ر
ح َيبِّ

َ
ة )ف ي اآلية األخير

 
ي المغلق المقفل بصامت ف

اًبا(  إىل )المقطع الصوتى وَّ
َ
%( 42.85ت

 (، و)30بعد أن كانت )
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ َوال

ه
ُ اَّلل رصر

َ
ا َجاَء ن

َ
ي اآلية األوىل )ِإذ

 
ي 27.7%( ف ِ

 
 ف

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ر
اَس َيد

َّ
 الن

َ
ت ير

َ
ي اآلية الثانية )َوَرأ

 
%( ف

 مِ اإلجالل، ي
ً
ي نوعا

ي تقتض 
َواًجا( ، فيتناغم وحالة التيبيح واالستغفار النى

ر
ف
َ
ِ أ
ه
ِ  اَّلل مثله هذا الددوء النشيط وهذا ِدن

 .الصمت النارق

  .لذكاء االنفعاىلي ا :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

 
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ َوال

ه
ُ اَّلل رصر

َ
اَء ن

َ
ا ج

َ
ا  *)ِإذ

ً
َواج

ر
ف
َ
ِ أ
ه

ي ِديِن اَّلل ِ
 
 ف

َ
ون

ُ
ل
ُ
خ
ر
د
َ
اَس ي

َّ
 الن

َ
ت
ر
ي
َ
ا( *َوَرأ

ً
اب وَّ

َ
 ت
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 ِإن
ُ
ه ِفرر

ر
غ
َ
ت  َواسر

َ
ك
ِّ
ِد َرب مر

َ
 ِبح

ر
ح َسبِّ

َ
 ف

لدا لغة موسيقى تصوييّية،  ه نصٌّ بلغات عالمية متعددة متداخلة، أوَّ
ّ
ّ خصوصّية لغوّية متفّردة، وكأن ي

للنّص القرآت 

ي المقارع الصوتّية  تيتشعرها بالمقارع الصوتّية، تنقل لك إيقاع األحداث مِ حيث الرسعة والبطء، هتنّوع
 
 ف

ّ
رول المد

اهتداء بحركتير  وانتداء بيت حركات، ولغة صوتّية نفيّية، تيمعدا نفيك بصفات األصوات ومخارجدا، تيتشف مندا 

، والميتفل،  ادفات باختالف أصوات ألفاظدا، فمندا المجدور، والمدموس، والميتعىلي الفروق الصوتّية هير  الميى

 لق، والصامت، فضال عِ الشديد االنفجارّي، والرخو، والمتوسط هيندما. والمطبق، والمنفتح، والمذ

ي النّص 
 
 األفصح واألسيب هو ما ورد ف

َّ
اكيب ُنيينا أن  اعتماد مبدأ استبدال األلفاظ أو الصيغ أو اليى

َّ
وقد بدا لنا أن

 أثر ال
َّ
ي تبيرِّ  أن

ب األمثلة؛ لتوضيح الفكرة النى ه ، وسنرص  ّ الكييم ال غير ي
ّ هو أثر كبير جدا؛ ألنه يدخل القرآت  ي

ميتوى الصوتى

ي 
 
ّ ف ي

، أو نحوّي؛ لذلك يجب عدم إهمال الجانب الصوتى ّ ي
 
ّ ، أو رصف ي أيِّ ميتوى لغوّي آخر: معجمي

 
ي كلِّ تغيير يحدث ف

 
ف

اك الدراسة اإلحصائّية مع الذائقة الصوتّية؛ لتتضح اللغة الصوتّية بموسيقى األلفا ظ، فال التحليل اللغوي، فضال عِ إشر

 هذه الموسيقى بمعزل عِ الصيغ الرصفّية: المجردة والمزيدة، فكلٌّ مندا لدا موسيقاها 
ُ
عزف األصوات

َ
يمكِ أن ت

 .  المتجاسية مع سياق ما وردت فيه مِ تجييد أو زيادة بصوت أو أكير

ي والدالالت، لتكتمل  
اكيب بما تحتويه مِ أساليب نحوّية زاخرة بالمعات  ي معزوفة اليى

الييمفونية اللغوّية وتأتى

 صاحب الحّس اللغوّي المرهف، 
ّ
قدا إّل ي ال نتذوَّ

بظاللدا الوارفة، وموجاتدا المتناغمة، فتجمع هذه اللغات الخفّية، النى

                                                           
za.ezzat@uoz.edu.krd   العراق، جامعة زاخو،  

2
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فدو يشمُّ مندا رائحة المعن  هير  سطورها وأصوات ألفاظدا، وييتنشق عطرها مِ تراكيبدا، فدذا لفظ ٌتقدم، وذاك تأخر، 

.  وهذا ظدر، وذاك  استيى

ي سورة النرص مِ هذه اللغات ماال ييتدان به، لغات رسمت دالالتدا ومعانيدا مّما فيدا مِ وعد هنرص كامل، 
 
وف

 مِ 
ٌ
 نتمَّ ذلك، ووعد

ر
ة االسالم، وإيحاء إىل قرب أجل الرسول )صىل هللا عليه وسلم( بعد أن وبشارة بدخول خالئق كثير

 عىل  ( 30ج  589)عاشور، صفحة  هي أغراض اليورةهللا بمغفرة للرسول، مغفرة تامة، فدذه 
ً
 دنيويا

ً
ي سجلت نرصا

النى

اكيب فيدا مِ األلفاظ ما يعي ِّ عِ المعن  والداللة  (11ج  6738ـه، صفحة 1409-م1989)حوى،  الكافييِ ، ووردت هيى

 وينيجم معه. 

ة اإلسالم، فبدا  رسمت الموسيقى الداخلية لليورة داللة الوعد بالنرص الكامل، والبشارة بدخول خالئق كثير

 
ّ
 بالمد

ً
ء النرص والفتح ورؤية الدخول الكبير صوتّيا متمثال ي ي اآلية األوىل )الشعور بالزهو والفخر؛ لمج 

 
ا بصوت )األلف( ف

َ
ِإذ

 
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ َوال

ه
ُ اَّلل رصر

َ
اَء ن

َ
ي األلفاظ )إذ (ج

 
ي قوله تعاىل: )نرص هللا(، ثم ا، جـ اثالث مرات ف

 
ء ، الـله( وتفخيم )الم( لفظ الجاللة ف

سم صورة دخول الدنِ هددوء واسيياهية  ي دنِ هللا(؛ ليى
 
 -هدأ ذلك عند قوله تعاىل: )ف

ً
ي بداية  وهذا تماما

 
ما حدث ف

 صوت )ياء( كلمة )دنِ(، وترقيق صوت )الم( لفظ الجاللة.  -الدعوة اإلسالمية
ّ
 عِ رييق مد

 هذه األقلّية قد تكاثرت 
َّ
ي كلمة )أفواجا( ، وكأن

 
تير  ف  بـ)األلف( المطلقة مرَّ

ّ
وفجأة يصعد اإليقاع مقطعيا هتكرار المد

لة بصفات أصواتدا: )الدمزة( برسعة المتوالية، وبدت أمامنا صورة صوتّية لل
ِّ
رة، متمث ة العظيمة المتفجِّ جموع الغفير

ة، فضال عِ تكرار  ، وما فيه مِ معن  االنتشار المتناغم مع الكير ي
، و)الفاء( المتفشر و)الجيم( االنفجاريتير  الشديدتير 

ي كلمة )وا/جا( الذي يعزز ذلك، وبعض مِ هذا ال نج
 
ادفات  المد  بصوت )األلف( الممتد مرتير  ف ها مِ الميى ي غير

 
ده ف

 اشتملت عىل 
ر
ي اليورة، وإن

 
كلفظة )جماعات( مثال ذات المقطع المغلق فضال عِ عدم موافقتدا موسيقى الفواصل ف

ي )أفواجا(. 
 
 مقطعير  صوتيير  رويلير  مفتوحير  بصوت األلف كما ف

ي اليورة يمثل ما سيبته ) 
 
 عدد المقارع المفتوحة ف

َّ
بلغت سيبة حركة الفتح فيه  %(، وقد 63.2كذلك نجد أن

ي حير  بلغت سيبة الضم هنوعيه ) 65.3هنوعية ) 
 
 ) 10.2% ( ف

ً
 عِ ازدياد سيبة 24.5%(، والكرس هنوعيه أيضا

ً
%( فضال

 األصوات المجدورة إىل المدموسة بما يفوق الضعف. 

 ويلفت االنتباه، انتداء اآلية األوىل )
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ َوال

ه
ُ اَّلل رصر

َ
اَء ن

َ
ا ج

َ
ي اليورة وهو ب (ِإذ

 
المقطع )ص ح ص ص( الوحيد ف

 ؛ ألندا مِ أسمائدا )الفتح(، وأعىط صوت الحاء الذي يمثل 
ً
جزء مِ كلمة الفتح، فناسب الموضوع، بل اسم اليورة أيضا

، اكتمال الحركة معن  االكتمال  ا (142ـه، صفحة 1419-م1999)النيىلي  عِ اقيى
ً
ن معن  الحاء ولفظه وداللته فضال

ي الراحة والكشف واالنبياط
، والسيما أنه قد سبق بالتاء  (133ـه، صفحة 1372-م1952)غييب،  الصوتية بمعات 

ي هذه 
 
ي القرآن آية عىل الحاء غير ف

 
االنفجاري، فكأنه انفجار كامل قلب الموازيِ وغيرّ األحوال، يعزز ذلك، أنه ليَس ف

وزابادي،  اليورة   (1ج  550م، صفحة 1996 -ـه 1416)الفير

 أن اآل 
ً
اية الثانية )ونجد أيضا

ً
َواج

ر
ف
َ
ِ أ

ه
ي ِديِن اَّلل ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
ل
ُ
خ
ر
د
َ
اَس ي

َّ
 الن

َ
ت
ر
ي
َ
 مقارع صوتية متحركة، َوَرأ

ً
( أكير عددا

لتناسب معناها، وهو حركة دخول الميلمير  اإلسالم هنوعيدا: اآلنية والميتقبلية، فالمقارع الصوتية المتحركة هنوعيدا 

ي اآلية )ص ح( و )ص ح ح( تمثل سيبة 
 
ي اآلية هير  األلف والياء  % م72ِف

 
مقارع اآلية، ولما تلون المقطع )ص ح ح( ف

ي الدنِ، وأما تركيب اآلية ]
 
[ دون )ورأيت الناس تدخل( ورأيت الناس يدخلونوالواو فيعىطي معن  تنوع األفواج الداخلة ف

ة مِ  ة الكثير
ي عملية تصوير الكير

 
 عِ أن داللة أو )ودخل الناس(، ففيه إشارة للجمع الغفير الميدم ف

ً
األفواج، فضال

، وتيدم حركة فتح لفظة )الناَس(، 
ً
ي غير داللة المضارع، فالمضارع ميتمر، وكأن الناس مازالوا نتدفقون أفواجا

الماض 

ي التعبير عِ هذا االنفتاح واالستمرار فيه. 
 
ي )واو( )يدخلون(، ف

 
 والمد ف

ي 
 
ي اليورة إال ف

 
ي فعل الرؤية )وقد يلفت النظر أن مد اللير  لم نرد ف

 
ففيه الياء لينه تمد بقدار   رأيت(،لفظ واحد ف

،  6-4-2اثبات حرف اللير  فقط وصال ووقفا تمد   عارض لليكون اصله مد لير 
ٌّ
أما ازدياد سيبة المقطع حركات مد

ة إىل  ي اآلية األخير
 
ي اآلية األوىل و 30% بعد أن كان 42.85المغلق المقفل بصامت ف

 
ي اآلية 27.7% ف

 
 الثانية )% ف

َ
ت
ر
ي
َ
َوَرأ

ا
ً
َواج

ر
ف
َ
ِ أ

ه
ي ِديِن اَّلل ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
ل
ُ
خ
ر
د
َ
اَس ي

َّ
 مِ اإلجالل، يمثله هذا الن

ً
ي نوعا

ي تقتض 
( ، فيتناغم وحالة التيبيح واالستغفار النى

ي نوضح ذلك: 
 الددوء النشيط وهذا الصمت النارق، والجدول اآلتى
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 ص ح اآلية
ص ح + 
 ص ح ح

ع ص ح ص ص ص ح ص ص ح ح
مو

ج
لم

ا
 

 
الع
 دد

 النسبة  النسبة
العد

 د
  العدد النسبة الصوت العدد النسبة الصوت

1 3 30% 
60% 

 10 1 %10 ص ل ل 3 %30 آ آ آ 3 30%

2 6 33.3% 
72.2% 

38.8% 7 
آ و ي 
 ي آ آ آ

27.7% 5 
ي ن د ل 

 ف
  18 

3 9 42.8% 
 

57.14
% 

 9 %42.8 آ آ آ 3 14.28%
ب ح م ب 
س غ ر ن 

 و
  21 

 المجموع
1
8 

36.73
% 

 26.53% 13  
34.69

% 
17  2% 1 49 

 

 

 
ٌ
ط )إذا( بمقطعدا المفتوح )ص ح ح( دون )إن( بمقطعدا المقفل )ص ح ص( مياند ء أداة الرسر ي ويبدو أن مج 

ي الداللة
 
 عما هيندما مِ فرق ف

ً
،  لإلرالق والفتح، فضال ي

ي ـه(1408-م1987)اليامرات 
 
 مِ التخفيف ف

ً
، كما ألمح نوعا

ي مِ داللة تحقق الوقوع 
استقبال االيحاء بقرب أجل الرسول، والتمديد اللطيف والتديئة النفيية، لما للفعل الماض 

ن  ي القرآن عندما اقيى
 
ي الفعل )جاَء( الموحي بالمفاجأة والرسعة، فدو ف

 
ء صوت الجيم الشديد االنفجاري المجدور ف ي ولمج 

 فانه أعىط بالموت أع
ً
ن بالموت مثال ( حير  اقيى  أما )حرص 

ً
ىط معن  الموت المفاح   الذي ال يملك االسيان معه شيئا

 فيتدهر أمره
ً
ء الذي يملك االسيان معه تنبيدا  .  (245ـه، صفحة 1422-م2001)حمزة،  معن  الموت البىطي

ي ]
 
 ف
ً
ي (47ـه، صفحة 1408-م1987)سيف،  [ ألن الراء مضمومةهللانرص وكذلك ورد الراء مفخما

 
 ف
ً
، ومرققا

ي االستغفار مِ ّرقة ولير  تناسب حال 
 
ي النرص مِ فخر وعلو، وعّما ف

 
ا عّما ف )فاستغفره( ألن الفاء مكيورة، فعي ّ

 الميتغفر رالب العفو. 

ي )نرص 
 
 ف
ً
 ]وورد كذلك الالم مفخما

ً
ي دين هللاهللا(، مرققا

 
[ ألن راء النرص مضمومة )فدو فاعل( ونون الدنِ ف

ي األوىل ما ناسب الفخر بالنرص وعظمته، فدو نرص مِ هللا وليس 
 
مكيورة )ألنه سبق بحرف الجر(، فأعىط هتفخيمه ف

ي الدنِ هرقة واسيياهية وقناعة دونما عنف 
 
ي الثانية الدخول ف

 
، وناسب ف

ً
 اعتياديا

ً
( نرصا ي

 
 عِ داللة )ف

ً
أو إجبار، فضال

ي تصفدم وكأن الدنِ محيط هدم مِ كل اتجاه يحميدم ويحرسدم، وال نلمح هذا لو قيل )يدخلون دنِ هللا(  
الظرفية النى

ي قراءة اهِ كثير )ُيدخلون( بالبناء للمفعول
 
،  كما ال نجده ف بل نراها  ( 30ج  679م .، صفحة 2000 -ـه 1421)اآللوسي

ية.   مِ القرس والجي 
ً
ي الدخول نوعا

 
 ف

َّ
شِعُر أن

ُ
 ت

 596و  590)عاشور، صفحة  ولي   أضيف الدنِ والنرص هلل واضافتدما إىل لفظ الجاللة )هللا( تشعر هتعظيمدما 

ي القرآن (298ـه، صفحة 1405-م1985)عودة،  ، و (30ج 
 
 ما كان التيبيح بالحمد ف

ً
، فقد أضيف الحمد للرب، وغالبا

 بالرب
ً
نا ي  ـه(1430-م2009)عزت،  مقيى

 
وللرب عالقة ربوبية وتيبية، ونوع مِ األلفة والمودة والليونة، كما نجد ذلك ف

 سورة الضج 

ي القرآن نبدأ بـ ربما ودعك ربك وما قىل]
 
،  [ بل ان الدعاء ف ي

ى
، دونما حاجة (218و  217ـه، صفحة 1417-م1996)الباف

ي تكيير الراء إدامة لدذه العالقة والصلة، إىل حرف الند
 
ي أن يكون أقرب إىل ربه، وف

 
اء )يا(، وكأنه يعي  عِ رغبة العبد ف

 عِ أن استبدال كلمة الرب بلفظة الجاللة )هللا( ستؤدي إىل ترقيق لفظ الجاللة ألنه سييبق بالكرس )بحمِد هللا( 
ً
فضال

 باء أما لفظ الجاللة )هللا( فهي مرققة الالم. وستختلف المعادلة، فالرب مفخمة الراء مدغمة ال

ي نداية المقطع، أو 
 
( وكأنه نديأ بصمته االجالل النتداء حياة الرسول )صىل هللا عليه وسلم( ف

ر
ويبدو سكون )الفتح

 هدمس أصواته وسكونه لكي 
ً
 محجما

ً
 هذا الفتح قد نبدو مقيدا

ّ
 أن
ّ
ال يغيى ليعىطي داللة اليكينة واالرمئنان بعد الفتح، إال

نة رزينة عقلية ايمانية ال صخب فيدا كما كان  به، فكأن اليورة تشير إىل الفيح هدذا النرص وبــدذا الفتح بطييقة هادئة ميى 

63.2%  36.7%  
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ي عىل غير ذلك"  الناس يفعلون عند النرص والفتح، "نبطرون وييكرون ويقبلون عىل المتاع واللذة، هينما اليورة ترت 

ي تأمر بالتيبيح واالستغفار لما فيه مِ (11ج  6732ـه، صفحة 1409-م1989)حوى، 
، بدليل بقية آيات اليورة النى

يائدا وتطلب العفو  ي موقف التقصير والعجز، فأوىل أن تطامِ مِ كي 
 
ي لحظة الزهو والفخر بأندا ف

 
"ايحاء للنفس وإشعار ف

ي التيبيح  ( 30ج  279)قطب، صفحة  مِ ربــدا"
 
اب األجل هي االستغراق ف وعىل الرغم مِ ان "العبادة المناسبة القيى

ة االستغفار"  اآلية الثالثة لم تنته عند )واستغفره(  ( 11ج  6727ـه، صفحة 1409-م1989)حوى،  بحمد هللا وكير
َّ
فأن

ن هذه الصعوبة  لتكون فاصلة، عىل الرغم مِ اسيجامدا مع فاصلة اآلية األوىل، لكي ال يلفظ االستغفار بصعوبة، وتقيى

( لالرمئنان، وإنما سيتشعر 
ً
هذا  بصعوبة االستغفار، بل اتصلت، فتحركت، وسدل نطقدا، وكأن التصاقدا بـ )انه كان توابا

ي تميير  األلفاظ واستجالء جرسدا 
 
ي والنقدي عند  بمشاركة الذوق حاسة اليمع ف

 
ي البحث البالغ

 
)جرس األلفاظ وداللتدا ف

، فالنفس بطبيعتدا تنفر مِ (291و  291ـه، صفحة 1413-م1992)ثامر،  ، و (28ـه ، صفحة 1401-م1980العرب، 

،  كل ما يكون مدعاة ألتعاهدا  ي  . (113ـه، صفحة 1404-م1984)ناح 

 
ر
 ص ح ص ص  فتح

 ص ح ح  أفواجا

 ص ح ص ص  استغفرهر 

 ص ح ح  توابا

 

ي اآلية الثانية )
 
 وقد تصور المقارع الصوتية المفتوحة ف

َ
ت
ر
ي
َ
 َوَرأ

َّ
 االن

ُ
ل
ُ
خ
ر
د
َ
وَ و َس ي

ر
ف
َ
ِ أ
ه

ي ِديِن اَّلل ِ
 
 ف

َ
 ان

ً
ي اهتدأت -(  اج

النى

 بالواو الذي يكون -باأللف ثم الواو ثم الياء 
ُّ
ي المد

 بشموخ، ويأتى
ً
 للقادمير  أفواجا

ٌّ
ي اإلسالم، فالنرص ممتد

 
حال الداخلير  ف

ر 
ُ
، ُنرى كما ت

ً
 ملموسا

ً
؛ ليصور لنا األمر وقد أصبح محيوسا  بالياء باستدارة الشفتير 

ّ
، ثم يكون المد ى استدارة الشفتير 

ي دار اإليمان واليالم واالستقرار. 
 
ول إىل األسفل؛ ليناسب صورة االرمئنان والحلول ف  بكرس الحنك والي  

ي هذا التشديد داللة 
 
 ف

َّ
دا مِ األحرف الشميّية، فكأن

َّ
ى إىل تشديد النون؛ ألن

ّ
أّما تعييف لفظ )الناس(، فقد أد

؛ لتعىطي معن  اإلحارة والشمول، ولييدم صوتّية ترمز إىل
ً
 ربيعّيا

ً
ا
ّ
ي )الناس( مد

 
ة مع امتداد األلف ف  معن  التجّمع والكير

 !
ً
 ومعنا

ً
ي وصل فعل الرؤية بالمفعول صوتا

 
 التعييف ف

ي المفتوح، وهي غير )جماعات( 
( أوح باالمتداد واالرالق؛ النتدائدا بالمقطع الصوتى

ً
واستعمال مفردة )أفواجا

ة! ذات ا ي صوت الفاء مِ صفة االنتشار المياندة للكير
 
 عّما ف

ً
 لمقطع المغلق، فضال

 ويرسم انتداء اليورة بقوله تعاىل ]
ً
 عِ الفاصلة وعِ معن  التوكيد، عظمة أنه كان توابا

ً
ه تواب( فضال

َّ
[ وليس )إن

( مناسبة ل
ً
( بدل )غفارا

ً
ي استعمال )توابا

 
 ف

َّ
لفاصلة، فصوت الجيم والباء مِ األصوات التوبة هدذا الفتح واالرالق، كما أن

( فيه 
ً
( إىل )توابا

ً
 عِ أن العدول عِ )غفارا

ً
ة والرخاوة، فضال

ّ
االنفجارّية الشديدة، بخالف الراء الذي صفته هير  الشد

 إثبات ذنب له
ً
ي بأن أمره إّياه باالستغفار ليس مقتضيا  . ( 30ج  597)عاشور، صفحة  تلطف مع النن 

 جميع كلمات اآلية الثانية 
َّ
اومّما يلفت االنتباه إليه أن

ً
َواج

ر
ف
َ
ِ أ

ه
ي ِديِن اَّلل ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
ل
ُ
خ
ر
د
َ
اَس ي

َّ
 الن

َ
ت
ر
ي
َ
( تحتوي عىل ) َوَرأ

ي الم
 
ي المقطع )ص ح ح( باستثناء )ورأيت(، فهي تحوي ما يقرب مِ ذلك؛ ألننا نرى فيدا صوت الياء اللير  ف

قطع الصوتى

ة قد خلت مِ هذا المقطع باستثناء  ي حير  نجد اآلية األخير
 
، ف  نتناغم والمعن 

ً
 رويال

ً
ي زمنا

)ص ح ص(، وكل هذا يضق 

تير  ]  الكلمتير  األخير
ً
 كان توابا

َّ
ي التيبيح والحمد واالستغفار وعدم إضاعة الوقت، كما أن

 
ورة االشاع ف [، وهذا يشعر برص 

 نناسب التوكيد بالناسختير  )إن(  امتداد الزمِ هثالثة مقارع
ً
ه كان توابا

َّ
ي وصف هللا تعاىل بأن

 
رويلة مفتوحة )ص ح ح( ف

 و )كان( وصيغة المبالغة، فيتفق مع المعن  المراد وهو اإلرالة واإلكثار. 

د اعتبارا أو صدفة، بل هو مقصود؛ لينيجم مع  ي كل تركيب لم يكِ لير
 
ي كل لفظ ف

 
 كلَّ صوت ف

ّ
وختاما نرى أن

دة، ال يمكِ أن تخق  عىل ا لمعن  والداللة واليياق، وليعىطي لغة موسيقية خفية هدامش مطرز هدالة صوتّية متفرِّ

قه.  ّ ومتذوِّ ي
س الجمال الصوتى  متحيِّ
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و المراجع المصادر  

( . ي تفيير القران العظيم 2000 -ـه 1421أهو الفضل شداب الدنِ الييد محمود اآللوسي
 
ي ف

واليبع م .(. روح المعات 

وت ي . هير
 . المثات 

ي والنقدي عند العرب. )
 

ي البحث البالغ
 
ـه (. بغداد: دار الحيية للطباعة ، دار 1401-م1980جرس األلفاظ وداللتدا ف

 . الرشيد للطباعة

 .دراسة صوتية. آداب الرافدنِ -ـه(. سورة الضج 1430-م2009رافع عبد هللا وعزة عدنان أحمد عزت. )

وت: دار العلم للمالنير  1372-م1952روز غييب. ) ي . هير ي النقد العرت 
 
 . ـه(. النقد الجماىلي وأثره ف

ي التفيير . دار اليالم لطباعة والنرسر والتوزيــــع1409-م1989سعيد حوى. )
 
 . ـه(. األساس ف

اث وت: دار احياء اليى ي ظالل القران. هير
 
 .سيد قطب. )بال تاريــــخ(. ف

ي القرآن الكييم ـه(. ألفا1422-م2001صدام حمو حمزة. )
 
العراق: رسالة ماجيتير -دراسة داللية . الموصل -ظ القدوم ف

اف الدكتور عبد هللا حيِ ي جامعة الموصل هإشر
 
 . مقدمة إىل مجلس كلية اآلداب ف

ي علم التجويد . عمان 1408-م1987صالح صالح سيف. )
 
 . االردن: المكتبة االسالمية -ـه(. العقد المفيد ف

 . ـه(. اللغة الموحدة . سرسر وتوزيــــع مكتب المنصور1419-م1999. )عالم سبيط النيىلي 

 .ـه(. التطور الدالىلي هير  لغة الشعر ولغة القران . االردن : مكتبة المنار1405-م1985عودة خليل أهو عودة. )

( . ي
ي النحو . بغداد: وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي 1408-م1987فاضل اليامرات 

عة بغدا ، هيت جام -ـه(. معات 

 . الحكمة

 .ـه(. الصوت اآلخر ، الجوهر الحواري للخطاب األوىلي . بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة1413-م1992فاضل ثامر. )

وزابادي. ) ي ارائف الكتاب العزيز. القاهرة1996 -ـه 1416مجد الدنِ محمد هِ يعقوب الفير
 
 .م(. بصائر ذوي التميير  ف

ي  وت: المؤسية الجامعية 1404-م1984. )مجيد عبد الحميد ناح  ـه(. األسس النفيية ألساليب البالغة العيبية. هير

 .للدراسات والنرسر والتوزيــــع

ية للنرسر  محمد الطاهر هِ عاشور. )بال تاريــــخ(. تفيير التحيير والتنوير. توسس: الدار التوسيية للنرسر ، الدار الجماهير

 . والتوزيــــع واالعالن

. )محمد فؤاد عبد الب ي
ى
 . ـه(. المعجم المفدرس أللفاط القران الكييم . القاهرة : دار الحديث1417-م1996اف
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ISLAMIC VALUES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION 

 

Khawwam Manea Mohammed AL-JUMAILI 
1 

 

Abstract: 

Globalization is a modern scientific phenomenon that has invaded the entire world, 

and has brought about great changes on the face of the earth and in all areas of 

life, scientific, political and economic, and has affected the system of social and 

religious values. This is to discuss the nature of globalization and the extent of the 

relationship between it and the Islamic religion and the verses contained in the Holy 

Qur’an that urge the pursuit of knowledge, and to clarify the scientific precedent 

that the Holy Qur’an brought and proven by modern science, and to show how to 

deal with globalization while preserving Arab and Islamic values. 

The research was divided into three sections, the first section dealt with the 

elements of research and keywords. The title of the second topic: Globalization and 

Social Values. The third topic was entitled: Islamic values and globalization. 

Key words: Values, Globalization, Sociology. 
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 ية وتحديات العولمةلسامالقيم ال 
 

 2 خوام مانع محمد الجميل  

 

 الملخص: 

ة عىل وجه األأحدثالعولمة ظاهرة علمية حديثة داهمت العالم بأرسه، و  ات كبير ي جميع مجاالت الحياة،  رضت تغير
 
وف

هذه المنظومة وخاصة  أربكعىل منظومة القيم االجتماعية والدينية، مما  أثرتالعلمية والسياسية واالقتصادية و 

ي وال  ، الذ  يتمتع بصصوصية قيمية تصتل  ع  ااةة المجتمعات، لذا جا  بحثنا هذا ليناق  سمايي المجتمع العرب 

ي تح  عىل لل  العلم، سمايي ماهية العولمة ومدى العماقة بينها وبير  الدي  ال 
ي القرا  الريمم الي 

 
 وايآيات الواردة ف

ه العلم الحدي ، وتبيا  كيفية التعامل مع العولمة مع أثبتجا  بها القرا  الريمم و وتوضيح السبق العلمي الذ  

 ية. سمامالمحاةظة عىل القيم العيبية وال 

  .القيم، العولمة، السوسيولوجيا :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

، وأرى  ل بإسم معير  ممك  أم   أكي  نها أالعولمة مفهوم كبير  
جزئية م  جزئيات الحياة، نها أ  يوحي عىل أ  تصي 

ي بينما هي تمثل الحياة المعارصة بأكملها، وهي نتاج لبيعي لتطور الفكر ال 
مجتمع أو  جيلأو   ولسست حكر لدولةسنساب 

ي جميع االختصاصات بما استثنا ، ةعولمة 
 
ي ال مفردات الحياة وف

 
، وهي تدخل ف ي

بعينه، وال الحارص  بمعزل ع  الماض 

ها، وةيها جوان  مادية وجوان  معنومة، وتدخل سياسة واقتصادية وتكنو  لوجية وعسكيمة ولبية وقيمية ودينية وغير

ي حياة الفرد واأل 
 
مة جمعا  شا  م  شا  و  رسةقرسا ف ، لذا أب  م  أوالجماعة والمجتمع المحىلي والدولي بل والبرسر كير  ب 

حولها الجدل واللغط، واختل  الناس بوصفها، منهم م  وصفها بالرسر والوح  والطوةا  والمؤامرة والعدو الجديد 

تقدم وتحض   ايآخر ونهاية التارم    خ وغير ذلك م  تهم تجعل الناس يتوجسو  منها ومصشو  عواقَبها، بينما يراها البعض 

 ،
ً
 ألنهم يرونها تهدد قيمهم االجتماعية والدينية. وخير عميم، أما المسلمو  ةهم األكير تشاؤما

 

، وم  الصعوبة مشكلة البحث:  ة ةيها الغي  والمطر والصواعق متداخل ةيها الصير والرسر العولمة عبارة ع  غيمة كبير

ي يسع الباح  الفرز بينهما، 
وبما أ  مشكلة البح  هي ال ما م  شأنه إثارة تساؤالت، وعليه ةإ  التساؤالت الي 

 :  لتوضيحها والجابة عليها هي

 هل العولمة ظاهرة صحية ام مرضية؟ -

 ية؟سمامية وال سنسانكي  تستهدف العولمة القيم ال  -

وع موجه أم محايد؟ -  هل العولمة مرسر

 ية منها؟؟سمامهل باالمكا  تحصير  القيم ال  -

 

ي مجال القيم العولمة كظاهر رسمعة النمو لذا ةالرتابات والبحوث المعمقة ةيها : البحث أهمية
 
ما زالت قليلة وخاصة ف

ي سماماالجتماعية وال 
ا  المسلمو  لهذا التيار  أهميةية، اما تأب  ورة أ  يتصدى الباحثو  والصي   م  رص 

ً
البح  أيضا

سانة ال  إل )العولمة( المستند  ي عمامالي 
ى الي  ي تستصدمها جهات  أدواتم   أداةت أصبحية الري 

الحرب المعارصة الي 

ية والضبط االجتماعي العام م  خمال إشاعة قيم سماممحددة لتميمر مشارم    ع نفعية، وإضعاف القيم االجتماعية وال 

 وعادات وثقاةات جديدة محل الثقاةات المحلية )الثقاةات األصلية(. 

 

                                                           
alrafednn@hotmail.com العراق، جامعة تكيمت،  

2
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ي علمي للتعرف عىل الحقائق التعرف عىل مضمو  هذه الظاهرة )العولمة( ود البحث:  أهداف راستها بشكل منهج 

 التالية:  هدافالكامنة ورائها م  خمال توضيح األ

1.  .  التعرف عىل مضمو  )العولمة( ودراستها بشكل علمي

ي قد تهددها. سماممحاولة تحصير  قيمنا ال  .2
 ية لتحجيم المصالر الي 

حات حول كيفية تحجيم تلك جملة م  التوصيات  إل الوصول .3 ي تهدد مجتمعنا ال والمقي 
 . سمايي المصالر الي 

 
ا
 Globalization: العولمة    أول

ي جميع االختصاصات وتهم جميع  أةكار العولمة مساحة واسعة م  وقت و  أخذت
 
وأوراق الباحثير  كونها تدخل ف

ة لتعيم  العولمة، ةلماجتماعيير  وجهة نظر وللسياسيير  رأ  وهكذا. الناس،   وعليه ظهرت اجتهادات كثير

 م  عدم الفصل أ 
ً
ي تكتس  العماقات االجتماعية نوعا

ما االجتماعيو  ةيعرةونها: "بأنها وص  ال العمليات الي 

ي العالم امكا  واحد 
 
ي المساةة، حي  تجر  الحياة ف

ة –)سقوط الحدود( وتماشر وتزايد رسعة  -قيمة واحدة صغير

أو  ةكر أو  قيمأو  "أو هي ةرض نموذج معير  م  ثقاةة. (2020)عمرو،  ومعدل تفاعل البرسر وتأثرهم ببعضهم البعض"

.  ايآخر اقتصاد عىل  ي ع  ليمق التقدم العلمي
 
بينما يعرةها السياسيو : "عىل انها عملية انصهار اقتصاد  وسياشي وثقاف

ي "بودقة" واحدة تصطبغ بصبغة القوى الفاعلة المؤثرة رضلشعوب وثقاةات األ
 
 .(91م، صفحة 2001)مراد،  "ف

مالية عىل العالم تحت الزعامة المنفردة للواليات المتحدة  ايآخر يقول: "انها الوجه  ايآخر والتعيم   للهيمنة المي 

ي أبشع و 
 
 .(57 - 55، الصفحات 1998)مارت  و شوما ،  صور الهيمنة االستعمارمة أحدثاألميمكية ف

 Values ثانيا: القيم  

أنها مقايسس اجتماعية تتصل بمضامير  واقعية يكتسبها الفرد خمال عملية التفاعل المستمرة  إل تشير المة قيمة

ي سياقات الفرد السلوكية 
 
 م  جماعة اجتماعية معينة، حي  تتجسد ف

ً
ط أ  تنال قبوال ي تحيط به، ويشي 

مع البيئة الي 

( "أ  القيمة تطلق عىل ال ما هو Smithيذكر سمي  ) .(43، صفحة 1995، )مرعي  اتجاهاته واهتماماته"أو  واللفظية

 .(71، صفحة 2000)ابو جادو،  جمالية"أو  دينيةأو  يةأخماقأو  معنومةأو  جدير باهتمام الفرد العتبارات مادية

اجتماعي ةرسنسي استعمل مفهوم القيمة ةقد أوضح وجهة نظره ةيعد أول  E. Durkheim  أما "أميل دوركهايم 

ي تمثل  ةكار السوسيولوجية، وربط القيم بالمثل العليا واأل
، صفحة 2000)العزاو  إ.،  "عليا للمجتمع أهدافالمجردة الي 

9) . 

  (Sociology )ثالثا: السولسيولوجيا    

ي بالتعيم  
ة للسوسيولوجيا، ولعدم سعة البح  سنكتف  ي هناك تعيمفات كثير

: " الدراسة العلمية لألنماط ايآب 

ي نفس مادة سنسانوالعماقات االجتماعية ال 
 
كت ف ية، وهي م  ضم  عدة حقول قد درست السلوك البرسر ، وقد اشي 

 . (10  إ.، صفحة )العزاو  "سنسا البح  وهو ال 
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: ال   
 
 والعولمة لسامالمبحث الثان

ات، ولعدم ايآخر  ع  جميع الرساالت السماومة السابقة ةضما ع  الديانات سمايي يتمير  الدي  ال  ى بعدة ممير 

حها ااملة، سنتطرق :  إل امكانية رسر  ما يصص بحثنا بنقطتير  ةقط وهي

 
ا
ي كتاب هللا قرابة ثمانمائة وخمس وثماثو  مرة" العلم:  إىل : دعوة القرانأول

 
ي  "جا ت المة العلم ومشتقاته ف

 
)عبد الباف

ِذ  (241م، صفحة 1945ف.، 
َّ
 ال
َ
ك  ِباْسِم َربِّ

ْ
َرأ
ْ
: )اق ، ومعلوم ا  اول آية نزلت عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم هي

( 
َ
ق
َ
ل
َ
 1خ

ْ
 ال

َ
ق
َ
ل
َ
ٍق ) سنسا ( خ

َ
ل
َ
َرُم )2ِمْ  ع

ْ
ك
َ ْ
 األ

َ
ك  َوَربُّ

ْ
َرأ
ْ
ِم )3( اق

َ
ل
َ
ق
ْ
َم ِبال

َّ
ل
َ
ِذ  ع

َّ
 4( ال

ْ
َم ال

َّ
ل
َ
ْم( )العلق:  سنسا ( ع

َ
ْم َيْعل

َ
( 5َما ل

( )القلم: 
َ
ُرو 

ُ
ِم َوَما َيْسط

َ
ل
َ
ق
ْ
ي قوله تعال: )  َوال

 
لة رةيعة حير  جعلهم م  1واقسم هللا بالقلم ف  

( وأنزل هللا العلما  مي 

 
 
 َوأ
ُ
ة
َ
ِئك

َ
َمَل

ْ
َو َوال

ُ
 ه

َّ
 ِإَل

َ
ه
َ
 ِإل

َ
 َل
ُ
ه
َّ
ن
َ
ُ أ
َّ
 اَّلل

َ
ِهد

َ
ي قوله تعال: )ش

 
َعِزمُز الشهدا  عىل وحدانيته ف

ْ
َو ال

ُ
 ه

َّ
 ِإَل

َ
ه
َ
 ِإل

َ
ِقْسِط َل

ْ
اِئًما ِبال

َ
ِم ق

ْ
ِعل
ْ
و ال

 
ول

َحِكيُم( )ال عمرا : 
ْ
َرَجاٍت 18ال

َ
َم د

ْ
ِعل
ْ
وا ال

ُ
وت
 
ِذيَ  أ

َّ
ْم َوال

 
ك
ْ
وا ِمن

ُ
َمن
َ
ِذيَ  آ

َّ
ُ ال

َّ
ِع اَّلل

َ
ي قوله تعال: )َيْرة

 
( وخصهم بعلو الدرجات ف

( ) ٌ ِبير
َ
 خ

َ
و 
 
ْعَمل

َ
ُ ِبَما ت

َّ
 11المجادلة: َواَّلل

َ
ِلك

َ
ذ
َ
ي قوله تعال: )ك

 
ة اما ف ي موال  كثير

 
( وبالمقابل ذم هللا الجهل والجهما  ف

( )الروم: 
َ
ُمو 

َ
 َيْعل

َ
ِذيَ  َل

َّ
وِب ال

 
ل
ُ
 ق

َ
ىل
َ
ُ ع

َّ
َبُع اَّلل

ْ
 59َيط

َ
ُمو 

َ
ِذيَ  َيْعل

َّ
ِو  ال

َ
ْل َيْست

َ
ْل ه

ُ
ي قوله: )ق

 
(. ومير  هللا العالم ع  الجاهل ف

 
َ
ِذيَ  َل

َّ
( )الزمر:  َوال

َ
ُمو 

َ
ًما( )له: 9َيْعل

ْ
ي ِعل ِ

ب 
ْ
ْل َربِّ ِزد

ُ
ي قوله تعال: )َوق

 
( 114( وح  هللا عىل المزمد م  لل  العلم اما ف

ة تتكلم ع  ةضل العلم والعلما  ال يسع البح  لإلحالة بها. والسؤال الذ  يطيح نفسه: هل اا  اهتمام  وآيات كثير

ي تدل عىل ا  القرا  الريمم بالعلم والدعوة اليه 
ي ةقط؟ والجواب عىل ذلك م  خمال ايآيات القرآنية الي 

هو العلم الديي 

ي ةحس  بل يقصد العلم الدنيو  ايضا         ومعلوم ا  القرا  الريمم هو كتاب واحد 
العلم هنا ال يقتض عىل العلم الديي 

ي جزئيات الحياة و 
 
ي السنة ومحيط بالحياة ااملة حيثه يناق  بالمجمل وال يدخل ف

تفاصيلها ولر  ينوه تنوم  ها وتأب 

 
ْ
ي األ ِ

 
وا ف ُ ْل ِسير

ُ
ي قوله تعال للح  عىل التفكر والتدبر: )ق

 
...(  رضلتدخل بالتفاصيل         اما ورد ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ص
ْ
 ال
َ
أ
َ
ْيَ  َبد

َ
ُروا ك

 
ظ
ْ
ان
َ
ة

 20)العنكبوت: 
ْ
َماَواِت َواأل ي السَّ ِ

 
ا ف

َ
ُروا َماذ

 
ظ
ْ
ِل ان

ُ
ي قوله تعال: )ق

 
وا وقل انظروا 101...( )يوسنس: رض( وكذلك ف (. ةقل سير

 
ْ
َماَواِت َواأل  السَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
ي االيات: )َوِمْ  آياتِه خ

 
ْم  رضال ذلك ح  عىل التفكر والتدبر والبح  والعلم اما ف

 
ِتك
َ
ِسن
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ف

َ
ِتَل

ْ
َواخ

( )الروم:  َعاِلِمير َ
ْ
يات ِلل

َ
 يآ

َ
ِلك

َ
ي ذ ِ

 
 ف

َّ
ْم ِإ 

 
َواِنك

ْ
ل
َ
ي قوله ( والها مصالبة للع22َوأ

 
لما  وتنومه ع  علوم الطبيعة وما تحتومه، وف

َها َوِمَ  
ُ
َوان
ْ
ل
َ
ا أ
ً
ِلف
َ
ت
ْ
َمَراٍت ُمص

َ
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ْ
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َّ
 
َ
َر أ
َ
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ُ
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ل
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ِلٌ  أ

َ
ت
ْ
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ٌ
د
َ
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ْ
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( 
ٌ
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مَ ( 27َوغ

َ
ُعل
ْ
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ْ
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ذ
َ
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ل
َ
ِلٌ  أ

َ
ت
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ْ
ن
َ ْ
َوابِّ َواأل

َّ
اِس َوالد

َّ
ي 28اُ ( )ةالر: َوِمَ  الن

 
( ف

بصار وغيوم وامطار  إل هذه ايآيات مناقشة للعلوم الطبيعية والرونية والبح  بها وبصواصها ولبائعها، ةتحول الما 

، واختماف رضات هذا م  علم الطبيعة وعلم الريميا ، ومعرةة الجبال والوانها ولبيعتها له عماقة بعلم لبقات األوإنب

م، صفحة 1959)نوةل، القرا  العلم الحدي ،  وعلم الحيوا " سنسا اجناس البرسر واالنعام والدواب وهذا يصص علم ال 

ِقْس . وقوله تعا(41
ْ
اُس ِبال

َّ
وَم الن

ُ
 ِلَيق

َ
ا 
ِمير َ
ْ
اَب َوال

َ
ِرت
ْ
ا َمَعُهُم ال

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
اِت َوأ

َ
ن َبيِّ
ْ
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َ
ن
َ
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َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ٌس ل: )ل

ْ
 ِةيِه َبأ

َ
َحِديد

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
ِط َوأ

اِس ...( )الحديد: 
َّ
اِةُع ِللن

َ
 َوَمن

ٌ
ِديد

َ
العلم واالهتمام  إل . وا  الدعوةاهم عنارص الصناعة أحد  ( ومعلوم ا  الحديد هو 25ش

ة تؤكد عىل تكيمم هللا عز وجل للعقل  ي القرا  الريمم آيات كثير
 
ي سياق االهتمام بالعقل والعقما  اما وردت ف

 
به جا ت ف

ي م.، صفحة  مرة" 50وبحدود 
 
ي   مرة، ووردت 16، وجا ت المة اولو االلباب (231)عبد الباف

 
المات مرادةات للعقل ف

ة مثل لقوم يوقنو ، يعلمو ، يسمعو ، يبضو . تقول الدكتورة لوراةسشا ةاغلير ، استاذة اللغة العيبية  آيات كثير

ي اساسا له ومفسح المجال سماموتارم    خ الحضارة ال 
ي جامعة نابولي بايطاليا: "ا  دينا يتصذ م  التأمل العقماب 

 
ية ف

ي وهبها هللا لإل العيمض للعقل، ومأمر ب
ي تعتي  اعظمها سنسا اصطناع جميع الملكات الي 

، وبالتالي اصطناع تلك الملكات الي 

ي ليمق العلم والفلسفة"
 
)نوةل، القرا  العلم  عىل االلماق، هي ملرة الذاا ، مثل هذا الدي  كي  يمك  ا  يكو  عقبة ف

 . (128الحدي ، مصدر سابق، صفحة 

ام العلم والعقل وهما عنارص التنمية والتطور العلمي واعمار  ي هذه النقطة يوضح القرا  الريمم التأكيد عىل احي 
 
ف

 .رضاأل

ي  العلمية بالظواهر  سبقه بل العلم الريمم القرا  واك  :ثانيا: مواكبته لتطور العلم
 به يسمح ما  وةق سنوضحها  الي 

:  واما  البح  مجال  يىلي
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ي  والمعجزات ايآيات  إ
  :نوعا  رسله بها  هللا أّيد  الي 

، مرئية تكو  أ  بالحس وتدرك المادية:  أو الحّسّية المعجزات : األول النوع ي  السابقير   األنبيا  وآيات بالعير 
 ذكرها  الي 

، للغة سليما  وةهم موش، وعصا  صالح، كناقة  النوع، هذا  م  القرآ   الموب   وأحيائه واألبرص، األكمه عسس وإبرا  الطير

 .ذلك ونحو  هللا، بإذ 

:  النوع  
 
 المعجزة وهو  واالدب، العلم يشتمل الذ  الريمم االقرا   أدبية، عقلية معجزات وهي  المعنوية:  المعجزات الثان

ى  .حسية كونها   م  اكير  عقلية وآية معنومة، معجزة ةهو  وسلم، عليه هللا صىل لمحمد  الري 

 بما  األعناق، وإخضاع األبصار، إدهاش عىل تعتمد  األول أ " :المعنومة والمعجزات الحسية المعجزات بير   الفرق

ي  العالفة.  يشحذ  ما  وغالبا  المادية الصوارق م  يعجزهم
 م  يعجزهم بما  البصائر  وإنارة العقول إخضاع عىل يعتمد  والثاب 

، والحكمة" العلم  .(82 صفحة م،2015 )النابلسي

ي  لألمم تصلح األولة ولذا 
 
ي ال  النوع لفولة ف

مة صالحة والثانية ،سنساب   م  وبلغت رتقتأ أ  بعد  جمعا  للبرسر

  ية. سنسانوال  الطبيعية علومها  لمواكبة معها  وتستمر  مبلغا  العلم

وع وأ 
ّ
، بالتواتر  إليه وصل أو شاهده م  عىل إال  حجة يكو  وال  وقوعه، بانتها  ينتهي  األول الن ي  القطعي

 والثاب 

 .هللا شا  ما  إل هإعجاز  ويستمر يبف  

 بقيت ما  باقية علمية بمعجزات أو بآيات بها، المبعوث الرسول هللا أيد  الرساالت، خاتمة المحمدية الرسالة اانت  ولما 

مير   عىل قائمة حجة لتظل ،رضواأل السماوات
َ
ي  العال

 
لذا اانت آيات  ،معارضير  ال متحدية للعقول مصالبة زما  ال  ف

ي وم  عليها،  رضا  يرث هللا األ إل مستدامة متجددة عجاز ال 
 
ي  أحمد  الشعرا  أمير  يقول ذلك وف

 
ي  شوف
 
 نهج قصيدته ف

دة  :الي 

 منرصم غي   بحكيم وجئتنا         فانرصمت باآليات النبيون جاء

 والقيم العتق جال يزينهن           جدد  المدى طال كلما   آياته

: "هو أمر خارق للعادة، مقرو  بدعوى النبوة مع المطابقة، وعجز الغير ع   عجاز مفهوم ال   ا  بمثله"ايآتيالعلمي

 ، ي ي وثبت عدم أثبتالسنة النبومة بحقيقة أو  . وهي كذلك "إخبار القرآ (90، صفحة 1985)الثعالي  ها العلم التجيمي 

ي زم  الرسول محمد صىل هللا عليه وسلم"
 
مة ف  . (22م، صفحة 2006)المصلح،  إمكانية إدراكها بالوسائل البرسر

ي تبلغ اكير م  ال  اية، والسب   عجاز وم  الجدير بالذكر ا  الرسول محمد صىل هللا عليه وسلم لم يفرس "آيات ال 
والي 

ي ذلك: 
 
ةرسها عىل حقيقتها لما استوعبتها عقول الناس ذلك الوقت، ولو ةرسها عىل مستوى عقولهم ألنكرتها عقول لو ف

،  "ولم يتم إثباتها إال بالعلم الحدي  االجيال الماحقة، ي
، وهذه ارسار وحكم يعلمها هللا جل (26ه  ، صفحة 1415)الزرقاب 

ي 
 
ار( )الرعد: وعما اما ورد ف

َ
د
ْ
ُه ِبِمق

َ
د
ْ
ٍ  ِعن ْ ي

َ لُّ شر
 
ي الكم والنوع 8 قوله تعال: )َوك

(، "والمة مقدار عىل قول العلما  تعي 

،  بمقدار وأوا  وحكمةأ   والزما "، ، ولماستدالل عىل دقة اللفظ مثما قال تعال: (81م، صفحة 2015)النابلسي

( )النحل: )
َ
ُمو 

َ
ْعل
َ
 ت
َ
 َما َل

ُ
ق
 
ل
ْ
 َوَمص

ً
ة
َ
ا َوِزمن

َ
ُبوه

َ
ك ْ
َ َ ِلي  َحِمير

ْ
اَل َوال

َ
ِبغ
ْ
ْيَل َوال

َ
ص
ْ
ي 8َوال

 
(، ةلو تكلم رسول هللا عليه الصماة والسمام ف

ي ذلك الزما  لما استوعبته عقولهم، لذا ذكر القرا  الريمم 
 
ح المة ما ال تعلمو  ع  السيارة والطائرة والقطار ف ما اا  رسر

ة منها ما اكتش  ومنها ما  ي نوه عنها وهي كثير
ي العلوم الي 

 
ي زمانهم ونوه ع  مركوبات المستقبل تنوم  ها، وهكذا باف

 
متوةر ف

ي 
 
( )ص: قوله تعال: لم يكتش  بعد، اما ف ٍ

 ِحير 
َ
ُه َبْعد

َ
َبأ
َ
ُم َّ ن

َ
ْعل
َ
ت
َ
*َول ِمير َ

َ
َعال
ْ
ٌر ِلل

ْ
 ِذك

َّ
َو ِإَل

ُ
 ه
ْ
"وشا  هللا أ  يجعل لكل  (88)ا 

ي 
 
ي اانت تدل عليها الحروف واأللفاظ ف

، الي  ي
قت المعاب   يتحقق ةيه، ةإذا تجىل الحدث ماثما للعيا  أرسر

ً
 خاصا

ً
نبأ زمنا

ي قوله تعال: )القرآ ، وتتجدد المعجزة العلمية عي  الزما 
 
( )األنعام: ، اما ف

َ
ُمو 

َ
ْعل
َ
 ت
َ
رٌّ َوَسْوف

َ
ق
َ
َبٍأ ُمْست

َ
لِّ ن

 
ي هذه  (67ِلك

 
وف

 بير  يد  
ي تبف 

 عىل تكذي  الكاةيم  بنبوة محمد صىل هللا عليه وسلم وبيا  لطبيعة المعجزة العلمية الي 
ً
ايآية ردا

ي الوحي اللهي 
ي آةاق العلوم والمعارف ذات الصلة بمعاب 

 
، صفحة 2010)سقا،  "الناس، وتتجدد مع ال ةتح برسر  ف

218). 

ب ثماثة امثلة ةقط عىل ال  هم عجاز نض   أغل كو    الذ  ال يدركه العقل وقتها وال يتصوره المسلمو  وال غير

 لتوضيحها:  أجهزة علمية دقيقة  إل تلك ايآيات تحتاج
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  :األولالمثال 
ْ
ا ال

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
ٍ ) سنسانقال تعاىل: )َول

 ِطي  
ْ
ٍة ِمن

َ
ل
َ
 لُسَل

ْ
ٍ )12ِمن

َراٍر َمِكي  
َ
ِ  ق
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ا
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َ
ف
ْ
ط
ُ
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ُ
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َ
ن
ْ
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َ
مَّ ج

ُ
ا  (13( ث

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث

 
َ
مَّ أ
ُ
ْحًما ث

َ
اَم ل

َ
ِعظ

ْ
ا ال
َ
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َ
ر
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َ
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َ
ة
َ
غ
ْ
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ْ
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َ
ن
ْ
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َ
ل
َ
ص
َ
 ة
ً
ة
َ
غ
ْ
 ُمض

َ
ة
َ
ق
َ
َعل
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ص
َ
 ة
ً
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
 الن

َ
ت
َ
َر ة

َ
خ
َ
ا آ
ً
ق
ْ
ل
َ
اُه خ

َ
ن
ْ
أ
َ
ش
ْ
ْحَسُ  سن

َ
ُ أ
َّ
 اَّلل

َ
َباَرك

اِلِقير َ )
َ
ص
ْ
: 14ال  (.14( )المؤمنير 

ْم( )الزمر: وقال هللا تعال: )
 
ك ُ َربُّ

َّ
ُم اَّلل

 
ِلك
َ
ٍث ذ

َ
َل
َ
َماٍت ث

 
ل
 
ي ظ ِ

 
ٍق ف

ْ
ل
َ
ا ِمْ  َبْعِد خ

ً
ق
ْ
ل
َ
ْم خ

 
َهاِتك مَّ

 
وِ  أ

ُ
ي ُبط ِ

 
ْم ف

 
ك
ُ
ق
 
ل
ْ
ولم  (6َيص

م ، حي  قامت الثورة التكنولوجية وبواسطة الرش  ع  هذه الظلمات إال مؤخر  إل يتوصل العلم ي القر  العرسر
 
 ف
ً
ا

ي )
 
 (endoscopiesآالت التنظير الجوف

 بالرش  عنها ورؤمتها، م  بير  هؤال  العلما  الدكتور "كي  مور" صاح  الرتاب الشهير 

 (The Developing Humanرِجم
ُ
تغالية واأللمانية واليطا إل ( ت لية واليابانية( وذكر: "أ  )الفرسنسية والسبانية والي 

قه م  مرحلة
ّ
ي تصل

 
: جدار البط ، جدار الرحم، المشيمة مع أغشيتها،   إل الجنير  ينتقل ف مرحلة داخل ثماثة أغطية وهي

 لإل 
ً
ي وهو ما لم يك  متوةرا

 
قبل القر   سنسا ال هذه الحقائق العلمية الجنينية تتطل  وجود مجهر وآالت تنظير جوف

م
ّ
م ، ةم  عل م    ح وعلم األجنة؟ وأ  أجهزة متطورة اانت  العرسر  هللا عليه وسلم الرجل األيي علم الترسر

ّ
ي محمد صىل الني 

،  عنده لرش  هذه الحقائق؟"  .(136م، صفحة 2015)النابلسي

َي  َسوِّ
ُ
 سن
ْ
ن
َ
 أ

َ
ل
َ
 ع
َ
اِدِرين

َ
 ق

َ
ل
َ
  االية الكريمة: )ب

 
: ورد ف  

 
( )القيامة: المثال الثان

ُ
ه
َ
ان
َ
ن
َ
 (4ب

ي خيمطة البصمات، "ةأقسم هللا 
 
ي الغاية م  الدقة، حي  ال يتشابه اثنا  بالعالم ف

 
ي ف

"والبنا  هو البصمات، والي 

ي معرض الرد عىل 
 
تعال بالقيامة أنه قادر عىل أ  يرد هذه البنا  يوم القيامة اما اانت وبنفس الصيمطة والدقة، وذلك ف

كير  الذي  ي نكرو  المعاد ويستبعدو  حرسر األجسام بعد كونها ترابا، وقد ذكر هذا المعي  كثير م  المواقع المرسر

،  عدم تطابق البصمات إنما اكتش  مؤخرا"أ   ، وهذا األمر عجاز المتصصصة بال  . (115م، صفحة 2015)النابلسي

 "ةبالرغم م  مح
ً
الضو  عىل البنا  وإبراز جوان  الحكمة والبداع ةيه، إال أ  الشارة الدقيقة لم ت المفرسم  إلقا  أوال

ي عام 
 
درك ع  حقيقة اختماف البصمة بير  شصص وآخر اال ف

ُ
" 1823ت ي م    ح التشيكي "بركنج 

م عندما اكتش  عالم الترسر

(Purkinje ي رؤوس األ
 
ا ( تصتل  م  شصص )البن صابع( حقيقة البصمات ووجد أ  الصطوط الدقيقة الموجودة ف

كيبها م  أو  عقد أو  دوائر أو  يآخر، ووجد أ  هناك أنواع م  هذه الصطوط: أقواس عىل شكل رابع يدع المركبات، لي 

ي عام 
 
، أشار العالم النكلير   "وليم هرشل" ) 35بعد أ   م1858أشكال متعددة. وف

ً
 إل (William Herschelعاما

ي عام 
 
 لكل شصص. وف

ً
ا  ممير 

ً
ع الدكتور "هي   ةولدز"  1877اختماف البصمات باختماف أصحابها، مما جعلها دليال اخي 

(Henry Faulds .ليمقة وضع البصمة عىل الورق باستصدام حي  المطابع ) 

ي عام 
 
س  مع ( أ  صورة البصمة أل  إصبع تعFrancis Galtonالدكتور "ةراسنسسس غالتو " ) أثبت 1892وف

ي قد تصيبه، و 
ي العالم اله لهما  أثبتصاحبها لوال حياته ةما تتغير رغم ال الطوارى  الي 

 
جالتو  أنه ال يوجد شصصا  ف

ي بط  أمه عندما يكو  عمره بير   أصابعنفس التعرجات الدقيقة وقد أكد أ  هذه التعّرجات تظهر عىل 
 
الجنير  وهو ف

.  120و  100
ً
 يوما

ي عام 
 
 لتصني  وتجميع Edward Henryض اسكتلند يارد، "إدوارد هي  " )أسس مفوّ  1893وف

ً
 سهال

ً
( نظاما

ة  أصابعواحدة م  ثمانية أنواع رئسسية، واعتي  أ   إل إصبع يمك  تصنيفها أ   البصمات، واعتي  أ  بصمة اليدي  العرسر

ي 
 
ي نفس العام البصمات كدليل قو  ف

 
ي تصني  هومة الشصص. وأدخلت ف

 
ي اسكتلند  هي وحدة ااملة ف

 
لة ف دوائر الرسر

ة م  الناس م  مصتل  األجناس ةلم يعير  يارد؛ ثم أخذ العلما  منذ اكتشاف البصمات بإجرا  دراسات عىل أعداد كبير

"
ً
،  عىل مجموعتير  متطابقتير  أبدا  .(115م، صفحة 2015)النابلسي

  اآلية 
 
 المثال الثالث: ورد ف

ْ
ِ  األ

 
ٍة ف رَّ

َ
اِل ذ

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
 ِمن

َ
ك
ِّ
 َرب

ْ
ن
َ
 ع

ُ
ب
ُ
ْعز

َ
  رضالكريمة: )َوَما ي

َ
ِلك

َ
 ذ
ْ
َر ِمن

َ
ْصغ

َ
 أ
َ
َماِء َوَل ِ  السَّ

 
 ف

َ
َوَل

 
َ
( ) يوسنس:  أكي  َوَل ٍ

اٍب ُمِبي  
َ
ِ  ِكت

 
 ف

َّ
 .(61ِإَل

م ، اا  المادة تتكو  م  عنارص، والعنارص تتكو  م  ذرات، وحي  نهاية القر  السادس عرسر وبداية  القر  العرسر

ا ع  الذرة 
ً
ي المادة، وأنها الجوهر الذ  ال ينقسم، هذا هو الذ  اا  سائد

 
العلما  يعتقدو  أ  الذرة هي أصغر وحدة ف

توها  1200وبعد نزول القرآ  بحوالي  سمامقبل وبعد ال 
َّ
مكونات  إل سنة. ولر  العلما  بعد ذلك قسموا الذرة وةت

ي الشارةأصغر، هنا وجد العلما  ا
 
ا ف

ً
اق وجود ما هو أصغر م  الذرة، والحقيقة المؤكدة هي أ  معي  الذرة  إل   القرآ  سبَّ

ي العلم الحدي ،. وجا  العلم الحدي  ليثبت أ  الذرة تتكو  م  جسيمات دو  
 
ي القرآ  الريمم هو عير  معي  الذرة ف

 
ف
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ونات ونيوترونات، بل ونالت جيل ما نظير اكتشاف وحدات أصغر  1969  جائزة نوبل عام الذرة؛ م  بروتونات وإلري 

"("Quarksاسمها الرواراات )
َ
ِلك

َ
َر ِم  ذ

َ
ْصغ

َ
 أ
َ
ي "َوال

 
،  (، )جائز نوبل ف واا  القرا  الريمم  (66، صفحة 1992)الجميىلي

ٍة( )النسا :  1300سابق لها بأكير م   رَّ
َ
اَل ذ

َ
ق
ْ
ِلُم ِمث

ْ
 َيظ

َ
َ َل

َّ
 اَّلل

َّ
ي قوله تعال: )ِإ 

 
 40عام ف

َ
ك ْ  َربِّ

َ
( وقوله تعال: )َوَما َيْعُزُب ع

 
ْ
ي األ ِ

 
ٍة ف رَّ

َ
اِل ذ

َ
ق
ْ
  رضِمْ  ِمث

َ
 َوَل

َ
ِلك

َ
َر ِمْ  ذ

َ
ْصغ

َ
 أ
َ
َماِ  َوَل ي السَّ ِ

 
 ف

َ
( )يوسنس:  أكي  َوَل ٍ

اٍب ُمِبير 
َ
ي ِكت ِ

 
 ف

َّ
علمي  إعجاز ( وهذا 61ِإَل

ي عظيم. 
 قرآب 

 

 خاصة المبحث

ي القرا  الريمم  عجاز ال  
 
ي  أكي  العلمي ف

ح وال يمك  االحالة به، ألنه الزال يتجدد وسيبف  ما بف  م  ا  يرسر

ي األ
 
اعرض أو الفرقدا ، والدليل عىل ذلك انه الما اكتش  العلما  ظاهرة كونية ف ي السما  ليحصلوا عىل برا ة اخي 

 
أو  ف

ي كتاب هللا قبل اكير م  
 
ى وجدوها ف  إل عام، وعليه ةا  القرا  الريمم هو اكير دي  واقدم كتاب دعا  1300جائزة كي 

ي تعتي  العولمة م  نتاجه، اذ  الدي  ال 
ي قسمايي العلم الي 

 
وله تعال:  هو دي  العولمة بامتياز متحديا ال مستجديا اما ف

 َرْمَ  ِةيِه( )البقرة: )
َ
اُب َل

َ
ِرت
ْ
 ال
َ
ِلك

َ
( )هود: وقوله تعال: ) (1ذ ٍ ِبير

َ
 َحِكيٍم خ

ْ
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د
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 ِمْ  ل

ْ
ت
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ُ
مَّ ة

ُ
 ث
ُ
 آياته

ْ
ْحِكَمت

 
اٌب أ

َ
( 1الر ِكت

 إل ذلكأحكمت ثم ةصلت آياته، تعبير جدير بالوقوف عنده، والتفصيل هنا ال يقتصد عىل التعبير اللغو  بل يتعدى 

بسب   سمامواقع علمي ملموس اما اكتشفها العلما ، والذي  دخل كثير منهم ال  إل ترجمة علمية عملية يآيات هللا

ة وماثلة للعيا  بشهادة علما  الغرب الذي  دخل قسم كبير منهم ال  االكتشاةات العلمية، اهير  كثير  سمامواالدلة والي 

 نشتاي  وامثاله. بسب  معجزات القرا  العلمية ومنهم أي

واالمثلة عىل معجزات القرا  الريمم اكير م  ا  تحض ببح  مثل هذا كذكره انفجار النجوم وتكومر الشمس واسنشقاق 

ي الرتاب والسنة وأكده العلم بعد الثورة العلمية  سنسا الفضا  ومكونات جسم ال  إل القمر والصعود 
 
وغير ذلك مما ورد ف

 الحديثة. 
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: العولمة والقيم االجتماعية  
 
 المبحث الثان

ي تغير مستمر مع الزم  لر  ببط ، وم  بديهيات الحياة ا 
 
ي  الثابت، بل هي ف

أ   القيم االجتماعية لسست بالسر

ي القيم والعادات االجتماعية لمواكبة ذلك المستجد وهذا امر 
 
اةقه تغير ف ي البيئة المادية سير

 
ي ف مستجد علمي وتكنولوح 

، ولر  احيانا يكو  هناك تفاوت بير  الثقاةة المادية والثقاةة المعنومة، أل  القيم االجتماعية تنشأ غضة ليمة  لبيعي

ي هي اشبه ما  إل وتحتاج
ي السلوك ومتعرف عليها المجتمع لتصبح جز  م  منظومة القيم الي 

 
وقت كي تتصل  وتتجذر ف

ي يوم م  االيام هو تكو  بقانو  ملزم غير مكتوب يكو  المجتمع ضاب
 
ط له حي  يدخل ضم  المنظومة ومكو  ف

وقت، "اما عندما تهجم العلوم برسعة وتيمد م  القيم مواكبتها، ةهنا سيتكو  هناك بو  كبير  إل الضابط، وهذا يحتاج

م، صفحة 2008)الجواهر ،  ("Culture  Lagالفجوة الثقاةية أو  بسب  ذلك التفاوت ويسم ذلك التفاوت بال  )الهوة

ي كتابه الشهير التغير االجتماعي W. Ogburnعىل قول عالم االجتماعي وليم اوجي    (45
 
" الذ  تناول هذا الموضوع ف

رصاع القيم بسب  التفاوت الربير بير  الثقاةة المادية  إل م، وربما تؤد  الفجوة الثقاةية عىل رأ  اوجي  1922عام 

ي ال االحوال، وبسب  هذا الماتواةق 
 
ات المادية ارسع م  المعنومة ف والمعنومة، وبذا نتواةق مع اوجي   بأ  التغير

اب قيمي لدى ابنا  المجتمع وخاصة الشباب بسب  عدم امكانية التكي  مع مستجدات العلم  سيحدث هناك اغي 

ي "ال
ذ  سيضع معايير اجتماعية جديدة ال تتواةق مع المعايير السائدة وهذا ما يسميه العالم ارمكسو  بالموراتورمم ومعي 

. "وإذا أردنا إ  نحس  عمر الوجود البرسر  بمعدل (6، صفحة 2008)حس ،  محاولة التوةيق بير  الذات والمجتمع"

ي اليو 
 
م الواحد لقلنا إ  الزراعة ولدت قبل منتص  الليل بأربعة دقائق والحضارات قبل منتص  الليل بثماث الساعات ف

ي حدثت للمجتمع 
ات الي  ى ا  التغير

دقائق وتطورت المجتمعات الحديثة قبل منتص  الليل بثماثير  ثانية ةحس ، سي 

ي ال 
 وكثاةة و سنساب 

ً
ي الثماثير  تلك تعادل حجما

 خمال الثواب 
ً
ي التارم    خ البرسر  برمته" عموما

 
 ما حدث ف

ً
، 2005)غدنز،  نوعا

 .(105صفحة 

ي التقدم العلمي المتسارع عىل الصعيد االقتصاد  
 
وهذا يدل عىل رسعة التغير الذ  حصل ومحصل اليوم ف

، "يتوقع كثير م  علما  االجتماع ا  يتم عمايي والسياشي وال  ي
 
ي  والثقاف

 
ات متتالية تؤثر ف ي عمر الجيل الواحد تغير

 
ف

ي خماقالعماقات االجتماعية والقيم األ 
 
)ابراهيم،  مجتمع"أ   ية وااليديولوجيات وسائر انماط السلوك الماد  والمعنو  ف

 .(3م، صفحة 2003

ي منظومة القيم االجتماعية عىلإ
 
العيبية خصوصا )وا   األمةمستوى العالم عموما و    التصلصل الحاصل اليوم ف

  لكل المجتمعات منظومة قيم واحدة متناغمة مع إية والعيبية تنفرد ع  العالم بموضوع القيم، حي  سمامال  األمة

     دينية، ية تكو  منظومة القيم عبارة ع  تماقح بير  ثماث ضوابط قيمية    سمامالعيبية وال  األمةالدي  والقانو  باستثنا  

ي المنظومة 
 
واجتماعية، وقانونية         وعىل قول اب  خلدو : حرام، عي ، ممنوع(  ورغم ذلك هناك تصلصل واضح ف

ي وال سمامالقيمية ال 
ي مجال العلم وبصاصة تكنولوجيا الب  الفضاب 

 
أثر   الذ عمايي ية، بسب  التغير الرسم    ع الحاصل ف

ي مجتمعنا ال 
 
ي بشكل خاص، وا  سب  االرباك الذ  اصاب هذه المنظومة يعود لعدة  بشكل عاسمايي سلبا ف م والعرب 

ي عوامل منها ذاتية ومنها خارجية، اما الذاتية ةتتلصص ب
 :ايآب 

1-  . ي
 
ي والثقاف

 ضع  الوازع الديي 

 البطالة والعوز الماد .  -2

 الحروب وما ترت  عليها.  -3

 التبعية السياشي للحكومات العيبية للغرب.  -4

ي قياسا مع الغرب.  -5 اجع العلمي العرب   الي 

: أو   ما الصارجية ةهي

 ية. سمامال  األمةالممنهج ضد  عمامال  -1

2-  . ي اجع العرب 
ي الرسم    ع مقابل الي   االنبهار بالتقدم العلمي الغرب 

3- ، ي عدة دول عيبية، انعكست عىل الواقع االجتماعي
 
ي جرت ف

ات السياسية الي   االحتماالت والحروب والتغير

مل.  وح واالعتقاالت والقتل واليتم والي   متمثلة بالفقر والتهجير والي  
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ها  األمةاستغمال العالم لضع   -4 العيبية اليوم وةتح الحدود لكل انواع االوبئة االجتماعية م  مصدرات وغير

 ية. سماملتمزمق القيم ال 

ة وسيطرة المادة وصغر حجم العالم بسب -5   العولمة جعل الحضارات وجها لوجه، التناقضات العالمية الربير

ة لدى الشباب بسب  االنفتاح عىل العالم والتعرف عىل حضارات وسلوكيات ونظم  مما سب  تغير مفاهيم كثير

 ية م  قبل. سمامية لم تألفها الشعوب العيبية وال أخماقو 

توازنه وانعكست سلبا عىل  سمايي ال هذه النقاط شكلت تحد صارخ لنظام الحياة بالكامل واةقدت المجتمع ال 

ي )عند األلفال سماممنظومة القيم ال 
ية والعيبية، ةالحياة االجتماعية بدأت تنتظم وةق توقيت برامج الب  التلفزموب 

، مما سب  مزمد م  العزلة  اسل عي  مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير
( وازدادت مساحة التواصل والي  والبالغير 

ةيما بير  األبنا  وعدم أو   ضع  العماقات األرسمة، وال يفوتنا ا  نذكر المشكمات بير  الزوج ير  االجتماعية اسنسحبت عىل

ي العائلة بسب  سعة الفجوة بير  أةراد األ 
 
واالتص ال،  عماموسائل ال  إل بسب  انجذاب هم رسةالي  بالولدي  وكبار الس  ف

ة م  العن  األرس  الماد  إل مما أدى المعنو  ضد المرأة واأللفال بسب  العوز الماد ، لحاجة و أ ظهور حاالت كثير

تغطية متطلبات الحياة الجديدة والذ  سب  ارهاق ااهل االب مما قد ينعكس عىل وضعه النفسي نتيجة عدم  إل االرس 

ي مرحلة الشباب 
 
التكاةؤ بير  المدخول والمطلوب، "والذ  سب  ايضا مشكمات نفسية واجتماعية تصس  األبنا  ف

مشاكل عديدة منها الدما  عىل  إل بسب  مشاعر الحباط الناتج ع  عدم توةر ةرص العمل وتأخر س  الزواج إضاةة

ات أكير خطورة اال وهي انتشار قيم الرذيلة ولغيانها عىل (30، صفحة 2000)ابو راشد،  المصدرات" . "وهناك مؤرسر

المعولم لتصومر الجمال الجسد  بالقوام الجميل واأنه م  ممامح  عماموهذا ما سنشاهده م  خمال ال القيم األصيلة 

 عمامالشصصية المرغوبة اجتماعيا وهذا األمر تزداد خطورته عندما نجد الشباب اليوم م  ةتيا  وةتيات يتأثرو  بهذا ال 

"وربما البعض اخذ يطبق ما يراه م  ملبس وسلوكيات وهنا مؤرسر  ي ، صفحة 2008)حس ،  خطير يهدد مجتمعنا العرب 

8). 

ي راةقت العولمة بشكل
ة الي  ات الصطير بأخر هو تهجير  المجتمعات النامية أو  "إل جان  هذا نرى أ  م  المؤرسر

ي عىل هذا  ي الغرب 
 
ي وتجيمده م  خصوصيته وةرض النموذج الثقاف م، 2002)اسعيد،  المجتمع"ومنها المجتمع العرب 

ية سنسان، وهذا ال يصص العولمة تحديدا بقدر ما هو نظام السياسة وتارمصها االستغمالي الصالي م  قيم ال (465صفحة 

ي عىل المصالح وامتصاص دما  الشعوب الضعيفة بطيمقة
ي بقدر ما هو أو  والمبي  ي رأبي

 
بأخرى، وهذا لسس ذن  العولمة ف

ي تطلق اسم الرعكة عىل الدول الضعيفة لتتقاسمها سمامال  األمةضع  
ية الذ  جعلها ةييسة للدول االستعمارمة، الي 

 رث امالة. أ

ي المؤتمرات العالمية للمرأة م  اجل إرسا  المساواة بير  
 
الرجل والمرأة "كذلك ما يزمد م  خطر العولمة ما جا  ف

ي الئحة مؤتمر بكير  لعام 
 
 حي  جا  هذا المؤتمر إعمانا لإلباحية الجنسية المقيتة ةقد دعا  1995وخاصة ما نماحظه ف

عا وم  ذلك السماح بحيمة الجنس والتنفير م  الزواج المبكر والعمل عىل  إل ةتح باب العماقات الجنسية المحرمة رسر

كير  عىل التعليم سنرسر وسائل منع الحمل والحد م  خ
صوصية الرجال وتحديد النسل والسماح بالجهاض المأمو  والي 

ي س  مبكر وتسصير ال 
 
كير  عىل تقديم الثقاةة الجنسية للجنسير  ف

 عمامالمصتلط بير  الجنسير  وتطومره وكذلك الي 

ايآبا  عىل األبنا  وسل  عىل العباد وسل  والية  سماماما نص هذا المؤتمر عىل سل  قوامة ال   هدافلتحقيق هذه األ

 .(86م، صفحة 2000)حماد،  قوامة الرجال عىل النسا "

"وهنا ال بد م  القول إ  هذا المؤتمر هو إقرار لإلباحية الجنسية بير  المراهقير  والمراهقات والتبكير بها مع تأخر 

رات وهو)عاممات الجنس( وتشجيع جميع أنواع العماقات الجنسية إلماق مسم جديد للدعا إل س  الزواج إضاةة

ي بنا  األ  رسةخارج إلار األ 
 
عية )رجل وامرأة( وتهمس  دور الزواج ف  ع  تأكيده عىل إباحة الجهاض  رسةالرسر

ً
ةضال

ي تدةع بالمجتمعات
ة الي  ات الصطير عولمة  إل وتكييس الزواج المثىلي )رجل مع رجل( و)امرأة مع امرأة( وهذا م  المؤرسر

" ي واالباحي  . (8، صفحة 2008)حس ،  حياتها االجتماعية بالمفهوم الغرب 

ي تواجهها ال يمك  ا  نقو 
سماح  أحد  لبيعية، بل هي  أمور ية اليوم هي سمامال  األمةل بأ  هذه التحديات الي 

ي يستصدمها الغرب النهاك 
ية امقدمة لتنفيذ مشارم    ع اكير خطورة، والمستقبل سمامالعيبية وال  األمةالحرب الحديثة الي 

ي عىل   بالمفاجآت، أل  التارم    خ ينبئنا بقدم التآمر الغرب 
ية النهاك قواها واستغمال ثرواتها، ومعلوم ا  سمامال  األمةمىل 

 والمثل العليا بقدر ما تصضع لقانو  البقا  لألقوى.  خماقالسياسة ال تصضع لقانو  القيم واأل 
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ي منظومة القيم العيبية وال 
 
ه سب  ارباك ف ية، وبما ا  العولمة بشكل عام ووسائل التواصل وما سمامال هذا وغير

ل خاص هجمت بشكل رسم    ع وجا ت بمستجدات مذهلة وجذابة اثارت اهتمام الشباب لمالتصاق بها ترت  عليها بشك

ي منظومة القيم لدى المجتمع 
 
ومحاولة مواكبتها باعتبارها نظام الحياة الجديد، ونتج ع  هذا التحول الرسم    ع ارباك ف

ي عدم امكانية خلق تواز  وموائمة القيم ال 
 
ي ف ي  ثأحد السائدة مع مستجدات العض، ية واالجتماعيةسمامالعرب 

 
ارباك ف

 ية بشكل عام. سمامالقيم االجتماعية وال 

ولو لرحنا سؤال: م  المسؤول ع  صناعة عولمة تهدم قيم الشعوب؟ سوف ال نجد، وسيغلق المل  ضد 

ار بالدول النامية و  نا صيغة السؤال وقلنا: م  المستغل يآليات العولمة لمارص  خاصة العيبية مجهول، ولر  لو غير

، أحد  االتهام ليمقها، أل  العولمة لسس حدث لارئ وال يتحمل مسؤوليتها  أصابعية وقيمها؟ عندها ستعرف سماموال 

ي التقدم العلمي والنوايا، 
 
ةهي نتاج تطور علمي عالمي لبيعي وال توجد مرجعية علمية لها، لر  هناك تفاوت بير  الدول ف

 .  وهذا امر لبيعي

ي ا سنسا ولر  ال 
 
اليوم تعلق  األمةجان ، لذا ةأ   لفاشل غالبا ما يبح  عما يعلق عليه اخطا ه اذا اخفق ف

ضعفها وتراجعها عىل العولمة وتحملها المسؤولية ةيما يجر  اليوم م  تراجع علمي واقتصاد  ودولي واجتماعي وغير 

جهة، أو  شع أو  لوه وهي لسس حكرا لدولةذلك، وبالوقت الذ  نقول ا  العولمة ميدا  مفتوح لكل م  ييمد ا  يدلي بد

ة ناجحة لدول  ي العالم تجارب كثير
 
كيا إسمامبدليل نرى ف ية ناجحة ومواكبة للعلم الحدي  بكل انواعه ومسمياته كي 

ها.   وايرا  وغير

ي هذا  األمةبمسمياتها ونقول ا  مشكلة تراجع  مور ةمابد ا  سنسمي األ 
 
العيبية ع  رك  االمم هو العامل االقوى ف

، ولسس بسب  العولمة نفسها.  اجع العلمي  االرباك القيمي واالجتماعي والي 

 

 خاصة المبحث

ه ةما داعي لتحميل أحد  حجر عىلأو  ا  العولمة ةضا  رح  مفتوح لكل م  ييمد ا  ينهل منها وال حظر   دو  غير

ي وال  اجع العرب 
ية لديها موروث قيمي ال سمامال  األمة ع  مصاف دول العالم للدول المتقدمة. وا  سمايي مسؤولية الي 

اجع.  أمةأ   تمتلره ي هو سب  ذلك الي 
ي والديي 

 
اجع السياشي والفقر االقتصاد  والثقاف ي العلم، لر  الي 

 
 ف

 

حات  الخاصة والمقير

نا، ألننا  ية تمتلك م  سمامال  األمةاقرأ وامة والقلم وما يسطرو ، و  أمة نح  المسلمو  احق بالعولمة م  غير

ي 
تف  ي لي 

ى متصذة بعض الدول ال  إل مقومات العولمة المادية والمعنومة ما يكف  ية المتقدمة سماممصاف الدول الري 

اسا لها، وأرى اننا يج  ا  نأخذ دورنا   ر لن3قاعدة وني 
ّ
د وننظ

ّ
هضة علمية امتصصصير  بالعلوم االجتماعية ا  نحش

ي بمعدات إسمامية )وال اقول عولمة إسمام
ي يوم ما بمعداته آنذاك، كي ترتف 

 
ي سادت العالم ف

ية(، لرةع بنا  الحضارة الي 

ي واد  الضباب ... ا  لم تك  
 
امها وليحس  لها حساب اما يقول المثل: )انت ف اليوم ال لتغزو العالم بقدر ما لفرض احي 

ها الغير )او يعتي  ذئبا اكلتك الذئاب( ال ا  ي ها أ   عتي  ر مصير جز  منها( ضيعة م  ارثه يتقاسمها كعكة بير  الدول، وتقرِّ

ثوابت، بل البقا  أو  الراف اخرى وةق مصالحهم ومقاساتهم واأنها ةاقدة لألهلية، وأ  عالم السياسة لسس ةيه عوال 

 لألقوى وهذا المنطق السياشي لسس بجديد. 

خمال: تصحيح المفاهيم، ةبدل ا  نندب حضنا ونكيل للعولمة االتهامات تلو وممك  تحقيق ذلك م  

، وبذا سماماالتهامات، علينا ا  نحاول أدلجة العولمة ولسس عولمة االيديولوجيا وبتعبير ادق اسلمة العولمة ال عولمة ال 

 مال: ية ال وةق مقاساتهم م  خسمامنتمك  م  ترومض ما يسمونه بالوح  وةق مقاساتنا ال 

ي  -1
بنا  رصوح علمية ورعاية عقول منتجة تواك  العض لتفرض ثقلها ووجودها عىل العالم م  خمال تبي 

اعات وصناعات تجعل حاجة العالم لها كحاجته ي الدول المنتجة.  إل اخي 
 
 الصير  واليابا  وباف

 ؟... األمةبنا  منظومة قيم قادرة عىل تحصير   -2

ي المناهج -3
 
 المعاد .  عمامية وتحص  الناشئة م  ال سمامالمدرسة ترسخ القيم ال  وضع مادة جديدة ف
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IMPACT OF THE 2020 CONSTITUTIONAL AMENDMENT ON THE 

ADMINISTRATIVE AUTHORITIES OF THE PRESIDENT OF THE 

REPUBLIC 

 

Nassima DJELLAKH 
1 

 

Abstract: 

The various Algerian constitutions of the President of the Republic have recognized 

an important place and a privileged legal status, reflecting a President. The 

President of the Council of Ministers, as such, is empowered by the Constitutional 

Founder with several administrative powers: the power to appoint to State and 

regulatory functions and the power to maintain the security and integrity of the 

State territory. 

It should be noted that the last constitutional amendment, issued by Presidential 

Decree No. 20-442 of  30 March 2020, he did not change the legal status of the 

President of the Republic, maintaining the same administrative powers. So that he 

maintains the same administrative powers as him, but he expands on them. in 

particular with regard to the power to appoint civilian and military State posts, 

which extended to posts in oversight and control institutions, In addition to 

emphasizing the inherent competence of the President of the Republic in the area of 

regulatory power, The current constitutional amendment, similar to the previous 

amendments, also granted the President of the Republic the authority to preserve 

state security by declaring exceptional cases, but added additional restrictions that 

would preserve the constitutionally guaranteed freedoms of individuals. 

Key words: Administrative Authorities, Constitutional Amendment. 
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 عىل السلطات اإلدارية لرئيس الجمهورية2020لسنة أثر التعديل الدستوري 

 

 2 نسيمة جالخ

 

 الملخص: 

، بحيث يجسد رئيس الجمهورية  ز ي متمتر
فت مختلف الدساتتر الجزائرية لرئيس الجمهورية بمكانة مهمة وبمركز قانونز

اعتر

ي الدولة ويعتتر قائد السلطة التنفيذية والرئيس اإلداري األول، كما 
ز
يعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس  السلطة السامية ف

ي وظائف الدولة 
ز
ز ف ي سلطة التعيير

ز
الوزراء وب  هذه الصفة خول له المؤسس الدستوري عدة سلطات إدارية تتمثل ف

 .والسلطة التنظيمية وسلطة الحفاظ عىل أمن الدولة وسالمة ترابها

 30/12/2020بتاري    خ  442-20اسي رقم والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري األختر الصادر بموجب المرسوم الرئ

ي لرئيس الجمهورية، بحيث حافظ عل نفس السلطات اإلدارية المخولة له، إال أنه وسع من 
لم يغتر من المركز القانونز

ي 
ز
ي امتدت لتشمل الوظائف ف

ي وظائف الدولة المدنية منها والعسكرية، التر
ز
ز ف مجاالها ال سيما ما تعلق بسلطة التعيير

ي مجال السلطة التنظيمية،  مؤسسات الرقا
ز
بة والضبط، فضال عن تأكيده عىل االختصاص األصيل لرئيس الجمهورية ف

كما خول التعديل الدستوري الحالي عىل غرار التعديالت السابقة لرئيس الجمهورية سلطة الحفاظ عىل أمن الدولة من 

من شأنها الحفاظ عىل حريات األفراد المكفولة  خالل اعالن الحاالت االستثنائية إال أنه أضاف قيود عىل هذه السلطة

 .دستوريا

  .التعديل الدستوري ،السلطات اإلدارية :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ي الدول     ة، وعرف     ت الجزائ     ر ع     دة دس     اتتر وتع     ديالت دس     تورية  خره     ا التع     ديل 
ز
يع     د الدس     تور الوفيق     ة األس     ا ف

ي  442     20الدس    توري بموج    ب المرس    وم الرئ    اسي رق    م 
ز
، وال    ذي ج    اء لتم    اس  م    ع األوض    ا  2020ديس    متر  30الم    ؤري ف

ي مختلف المجاالت. 
ز
 المستجدة ف

ز  يخول    ه ممارس    ة ع    دة  ي متم    تر
ف    ت دس    اتتر الجمهوري    ة ل    رئيس الجمهوري    ة بمكان    ة هام    ة وبمرك    ز ق    انونز

وق    د اعتر
س د وح دة األم ة والس لطة صالحيات، بحيث يعد رئيس الجمهوري ة رئ يس الدول ة والقائ د األول للق وات المس لحة، كم ا يج

ي والسيادة الوطنية. 
اب الوطتز ي الدولة، كما يسهر عىل حماية وحدة التر

ز
 السامية ف

ويعتتر رئيس الجمهورية الرئيس اإلداري األول ورئيس مجلس الوزراء، وب  هذه الصفة منحه الدستور عدة سلطات 
ي وظائف الدولة، والسلطة التنظي

ز
ز ف ي  سلطة التعيير

ز
مية، فضال عن سلطة الحفاظ عىل أمن الدولة أو ما إدارية تتمثل ف

يعرف بالضبط اإلداري إذ يملك رئيس الجمهورية طبقا للدستور سلطة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل أمن الدولة 
ي الظروف االستثنائية وذلك باعتباره المسؤول األمن عىل أمن الدو 

ز
ي الظروف العادية وف

ز
 لة. وسالمة ترابها وكيانها ف

 
 أهمية الموضوع: 

، نجد أن المش   الدستوري أحدث بعض التعديالت فيما يخص 2020بالرجو  للتعديل الدستوري لسنة 
السلطة التنفيذية بحيث استغتز عن مصطلح السلطة التنفيذية، فضال عن تخصيص فصل مستقل لرئيس الجمهورية 

ي إطار الباب المتعلق بتنظيم السلطات وذلك بصفة مستقلة
ز
ي فصل مستقل.  ف

ز
ي جاءت ف

 عن الحكومة والتر

ي يخولها له 
ي لرئيس الجمهورية ومنه عىل السلطات التر

وهذا التغيتر المذكور من شأنه التأفتر عىل المركز القانونز
الدستور ال سيما السلطات اإلدارية، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان يعد أعىل هرم السلطة التنفيذية والقائد األول لها 

ي إ
ز
 .2016طار تعديل ف

 
 أهداف البحث: 

  . ي ظل التعديل الحالي
ز
ي الجديد لرئيس الجمهورية ف

 دراسة المركز القانونز

  ي إطار التعديل الدستوري لسنة
ز
 .2020البحث عن نطاق السلطات اإلدارية لرئيس الجمهورية ف

                                                           
za.ezzat@uoz.edu.krdالعراق، جامعة زاخو  ،  
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  ي إطار السلطة التقديرية
ز
ي جاء بها المش   الدستوري ف

 الممنوحة دستوريا لرئيس الجمهورية. البحث عن القيود التر
 

 إشكالية الدراسة: 

 عىل السلطات اإلدارية لرئيس الجمهورية وعىل نطاقها؟ 2020إل أي مدى أفر التعديل الدستوري لسنة 

 واإلجابة عىل هذه اإلشكالية ستكون وفق الخطة التالية: 

 خطة الدراسة: 

ي 
ن والتنظيم. المبحث األول: أثر التعديل الدستوري عىل سلطت   التعيي 

 . ن ي التعيي 
ن
 المطلب األول: أثر التعديل الدستوري عىل سلطة رئيس الجمهورية ف

: أثر التعديل الدستوري عىل السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية.  ي
ن
 المطلب الثان

ي الحفاظ عىل أمن الدولة. 
ن
: أثر التعديل الدستوري عىل سلطة رئيس الجمهورية ف ي

ن
 المبحث الثان

ي إعالن حالة الطوارئ والحصار. المطلب 
ن
 األول: سلطة رئيس الجمهورية ف

ي إعالن الحالة االستثنائية والحرب. 
ن
: سلطة رئيس الجمهورية ف ي

ن
 المطلب الثان
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ن والتنظيم.  ي التعيي 
 المبحث األول: أثر التعديل الدستوري عىل سلطت 

ي  إن مكان  ة رئ   يس الجمهوري   ة باعتب  اره رئ   يس
ز
مجل   س ال   وزراء خولت  ه ممارس   ة ع   دة ص  الحيات إداري   ة خاص   ة وأن   ه ف

ز والس  لطة التنظيمي  ة، إال أن التع  ديل الدس  توري لس  نة  ق  د غ  تر م  ن  2020أع  ىل اله  رم اإلداري ال س  يما منه  ا س  لطة التعي  ير
ي توزي     ع الس 

ز
ي لل وزير األول أو رئ يس الحكوم ة حس ب الحال ة وه ذا م ن ش أنه أن يغ تر ف

ز ك ل المركز القانونز لطات اإلداري ة ب ير
ي السلطة التنفيذية. 

ز
 من رئيس الجمهورية وفان مسؤول ف

 . ن ي التعيي 
ن
 المطلب األول: أثر التعديل الدستوري عىل سلطة رئيس الجمهورية ف

ي يتمت ع به ا  2020بالرجو  للتعديل الدستوري لسنة 
نجد أن المؤسس الدستوري حافظ ع ىل نف س الس لطات ال تر

ي وظائف الدولة المدنية منها والعسكرية وذلك عن طريق إصدار مراس يم رئاس ية  رئيس الجمهورية ومنها 
ز
ز ف سلطة التعيير

فردي  ة، كم  ا يمل  ك س  لطة إنه  اء مه  امهم ب  الطريق ذاته  ا، إال أن التع  ديل الدس  توري الح  الي وس  ع م  ن نطاقه  ا بحي  ث امت  دت 
ز لتشمل مؤسسات الرقابة وسلطات الضبط، ويجد رئيس الجمهورية أس ا  ه ذه ا ي أحك ام الم ادتير

ز
م ن  92و 91لس لطة ف

ي  39  20ه ذا الدس تور فض  ال ع ن م واد أخ  رى من ه، والمرس وم الرئ  اسي رق م 
ز
اي ر  2الم  ؤري ف ي  2020فتر

ز
ز ف والمتعل ق ب  التعيير

 .1الوظائف المدنية والعسكرية

ن رئيس الجمهورية طبقا للمادة  ي الوظائف التالية:  92و 91ويعي 
ن
 من الدستور ف

  ز رئ   يس ز رئ   يس يع   ير ي ح   ال م   ا أس   فرت االنتخاب   ات التش    يعية ع   ن أغل ي   ة رئاس   ية أو يع   ير
ز
الجمهوري   ة ال   وزير األول ف

يعية عن أغل ية برلمانية ي حال أسفرت االنتخابات التش 
ز
لمانية ف  .2الحكومة من األغل ية التر

  الجمهوري  ة بتش  كيل الحكوم  ة أعض  اء الحكوم  ة: إذا أس  فرت االنتخاب  ات التش   يعية ع  ن أغل ي  ة رئاس  ية يق  وم رئ  يس
ي ح  ال م  ا أس  فرت االنتخاب  ات التش   يعية ع  ن أغل ي  ة برلماني  ة 

ز
ار م  ن ال  وزير األول، وف ز ال  وزراء بن  اء ع  ىل اق  تر وتعي  ير

 . 3يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل أعضاء حكومته

   الرئيس األول للمحكمة العليا. 

   رئيس مجلس الدولة. 

ز العام للحك  ومة.   األمير

   محافظ بنك الجزائر. 

   القضاة. 

   مسؤولي أجهزة األمن. 

   الوالة. 

ين لسلطات الضبط.     األعضاء المستر

ز فوق العادة إل الخارج.     سفراء الجمهورية والمبعوفير

 : ي الدستور وهي
ن
ي الوظائف والمهام المنصوص عليها ف

ن
ن رئيس الجمهورية ف  كما يعي 

ي المج      االت العلمي      ة والمهني      ة         فل      ث م      ن أعض      اء مجل      س األم      ة م      ن ب       -
ز
ز الشخص      يات وال ف      اءات الوطني      ة ف ير

 .4واالقتصادية واالجتماعية

 .5( أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية4أربعة ) -

 . 6رئيس مجلس المحاسبة -

 .7 رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات وأعضائها -

( عضوا للمجلس اإلسالمي األعىل من بينهم الرئيس15)  -
8. 

ي  - ي للبحث العلاي والتكنولوجر
 .9رئيس المجلس الوطتز

ي 
ز
ز ف ي الوظائف المذكورة أعاله وإنما يملك التعيير

ز
ز لرئيس الجمهورية ال تنحرص ف فضال عن ذلك فإن سلطة التعيير

ي الدول   ة وه   ذا طبق   ا لم   ا ه   و مح   د
ز
ي المرس   وم الرئ   اسي رق   م الوظ   ائف المدني   ة والعس   كرية ف

ز
الم   تمم بالمرس   وم  39     20د ف

ي  122  20الرئاسي رقم 
ز
ي الوظائف المدنية والعسكرية، وتتمثل هذه الوظائف ف

ز
ز ف والمتعلق بالتعيير

10: 

ي الدولة لدى رئاسة الجمهورية، والهياكل والمؤسسات التابعة لها.  -
ز
 المناصب والوظائف العليا ف

، الش   ؤون الخارجي   ة، الع   دل، الداخلي   ة والجماع   ات المناص  ب والوظ   ائف العلي   ا ل   دى و  - ي
زارات ال   دفا  ال  وطتز

 المحلية والتهيئة العمرانية والمالية. 

 مديري الجامعات.  -

 مسؤولي الدواوين الوطنية باستثناء تلك التابعة لقطا  السكن.  -
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ي  -
ي ال تر
نص ت مراس يم  مسؤولي المؤسسات والوكاالت والصناديق وكافة الهيئات العمومي ة ذات الط ابع ال وطتز

ز بموجب مرسوم.   إنشائها عىل التعيير

ز بالوزارات.  - ز والمدراء العامير ز العامير ز والمفتشير  األمناء العامير

ي تخ    رج ع    ن اختص    اص ال    وزير األول أو رئ    يس الحكوم    ة حس    ب  -
ي المناص    ب والوظ    ائف العلي    ا األخ    رى ال    تر

ز
ف

 الحالة المحدد بموجب هذا المرسوم. 

ز المرس وم ال ي الوظ ائف المدني ة والعس كرية والمرس وم وب ججراء مقارن ة ب ير
ز
ز ف ح الي الم ذكور أع اله والمتعل ق ب التعيير

ي  240     99الرئ   اسي المل    ز رق   م 
ز
ي الوظ   ائف المدني   ة والعس   كرية، نج   د أن  1999أكت   وبر  27الم   ؤري ف

ز
ز ف المتعل   ق ب   التعيير
ي هذه الوظائف طبقا للمرسوم المل ز كان ينفرد بها رئيس الجمهوري

ز
ز ف ز أن الوزير األول أو سلطة التعيير ي حير

ز
ة ويحتكرها ف

ز فيه    ا ل    رئيس  ي بع    ض المناص    ب لتع    ود س    لطة التعي    ير
ز
ر ف رئ    يس الحكوم    ة ك    ان ل    ه دور استش    اري فق    ط بحي    ث ك    ان يق    تر
، إال أن المرس    وم الرئ    اسي رق   م  ي  39   20الجمهوري   ة بموج    ب مرس    وم رئ   اسي

ز
ز ف وع   ىل خ    الف األول وز  س    لطة التعي    ير

ي اختص   اص رئ   يس الوظ   ائف المدني   ة والعس   كر 
ز
ية لك   ل م   ن رئ   يس الجمهوري   ة وال   وزير األول دون أن يت   دخل ه   ذا األخ   تر ف

 . 11الجمهورية

: أثر التعديل الدستوري عىل السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ي
ن
 المطلب الثان

ي الدول ة ك رئيس 
ز
ي تمارسها بعض السلطات اإلدارية ف

الجمهوري ة وتتمث ل تعرف السلطة التنظيمية بأنها السلطة التر
ي ش كل ق رارات إداري ة كالمراس  يم والق رارات، وتط  ق ع ىل جمي ع األف راد أو ع ىل فئ ة م  نهم 

ز
ي إص دار قواع د عام ة ومج ردة ف

ز
ف

 12دون تحديد ذواتهم وتسا هذه القرارات بالتنظيمات أو القرارات اإلدارية التنظيمية. 

ز الص   ادرة ع   ن الس   لطة التش    يعية، وال تختل   ف الس   لطة التنظيمي   ة م   ن الناحي   ة الموض   وعية وال مادي   ة ع   ن الق   وانير
ي 
ز
ف  االختالف بينهم  ا ي   تز ع  ىل أس  ا  المعي  ار العض  وي فالس  لطة التنظيمي  ة موكل  ة ل  بعض هيئ  ات وأجه  زة اإلدارة العام  ة ف

لم   ان ز تس   تند الس   لطة التش    يعية أص   ال للهيئ   ة التش    يعية أي التر ح   ير
، كم   ا يكم   ن االخ   تالف م   ن حي   ث الش   كل فالتش    ي    ع 13

ي شكل مراسيم. 
ز
ز يصدر التنظيم ف ي حير

ز
ز عادية أو عضوية ف ي شكل قوانير

ز
 يصدر ف

ي اتخ اذ اإلج راءات التنفيذي ة 
ز
ي تتمث ل مهمته ا ف

وتعد الس لطة التنظيمي ة الص الحية األساس ية للس لطة التنفيذي ة ال تر
، فباستخدام السلطة التنظيمي ة ت ؤمن الحكوم ة الس تر  ز الع ادي للمراف ق العام ة وذل ك  اإللزامية بالنسبة لإلدارة وللمواطنير

 .14بجعطاء األوامر وبفرض العقوبات

وقد خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية، بحيث يتول هذه السلطة بموجب 
:" يمار  رئيس الجمهوري ة الس لطة التنظيمي ة 141أحكام المادة  ي نصت عىل ما يىلي

ي  من التعديل الدستوري الحالي التر
ز
ف

ع  ىل ت  ولي رئ  يس الجمهوري  ة  2016المس  ائل غ  تر المخصص  ة للق  انون"، كم  ا أك  د التع  ديل الدس  توري ع  ىل خ  الف دس  تور 
ي أحكام الفقرة السادسة )

ز
ي جاء فيها" يتول السلطة التنظيمية".  91( من المادة 6هذه السلطة ف

 والتر

ي التنظ   يم المس   تقل، 
ز
بحي   ث يمل   ك س   لطة إص   دار ق   رارات إداري   ة وتتمث   ل الس   لطة التنظيمي   ة ل   رئيس الجمهوري   ة ف

ي 
ز
لم ان، وذل ك ف ي    ع الذي يص دره التر ي مضمونها عن التش 

ز
ي شكل مراسيم رئاسية ال تختلف ف

ز
تتضمن قواعد عامة ومجرد ف

ز عادي   ة أو عض  وية والمح   دد مجاالتهم   ا ع   ىل  ي تخ   رج ع  ن اختص   اص الس   لطة التش    يعية س  واء بجص   دار ق   وانير
المس  ائل ال   تر

ز  س    يل الحرص    بموج   ب ز  140، 139أحك   ام الم   ادتير ي ال تتض   منها أحك   ام الم   ادتير
، وعلي   ه فك   ل المس   ائل ال   تر ع   ىل الت   والي

ي اختص  اص رئ  يس الجمهوري  ة ع  ن طري  ق إص  داره للتنظيم  ات طبق  ا ألحك  ام الفق  رة األول م  ن الم  ادة 
ز
ز ي  دخل ف الم  ذكورتير

141  .  من التعديل الدستوري الحالي

ي ممارس ة ه ذه وينفرد رئيس الجمهورية بالسلطة التن
ز
ظيمية المستقلة فهو صاحب االختصاص الفع ىلي والمطل ق ف

ي يص   درها رئ   يس الجمهوري   ة طبق   ا للم   ادة 15الس   لطة
م   ن الدس   تور مس   تقلة ألنه   ا ال تخض   ع  141، وتعت   تر التنظيم   ات ال   تر

، كم  ا أنه  ا ال تحت  اج بع  د إص  دا ي ممارس  تها للدس  تور ال غ  تر
ز
رها م  ن ط  رف رئ  يس للتش   ي    ع وال إل ق  انون ق  ائم وإنم  ا تس  تند ف

الجمهوري   ة إل مص   ادقة أو موافق   ة م   ن أي س   لطة، وه   ذا ع   ىل خ   الف المج   ال التنظ   ياي لل   وزير األول أو رئ   يس الحكوم   ة 
لمان والتنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية  ز الصادرة عن التر ي تط يق القوانير

ز
حسب الحالة والذي يندرج ف
ز  .  141/2، 112/3وهذا طبقا ألحكام المادتير  من التعديل الدستوري الحالي

وقد أطلق المؤسس الدستوري السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، فجعل مجاالتها جد واسعة فهي غتر مقيدة  
ي الجزائ  ر عم  ل ع  ىل تض  ييق م  ن اختص  اص الس  لطة 

ز
  ي    ع، وه  ذا م  ا يؤك  د أن النظ  ام الس  ياسي ف

إال بالمج  ال المخص  ص للتش 
ز عم   ل ع   ىل تقوي   ة الس   لطة التنفيذي   ة وت   م تغلي   ب التنظ   يم ع   ىل  التش    يعية م   ع أنه   ا توص   ف ي ح   ير

ز
بأنه   ا ص   احبة الس   يادة ف

لم  ان والتقيي  د ه  و االس  تثناء   ي مفاده  ا أن األص  ل الع  ام ه  و إط  الق التر
التش   ي    ع، مم  ا ن  تع عن  ه عكس  ية القاع  دة األص  لية ال  تر

لمان وإطالقها هو االستثناء لتحل محلها أن األصل هو تقييد سلطة التر
16. 
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ي إط ار س لطته التنظيمي ة 
ز
فضال عن ذلك فإن التعديل الدستوري الحالي سحب م ن اختص اص رئ يس الجمهوري ة ف

ز  لم ان بموج ب ق وانير ي اختصاص التر
ز
ي تدخل ف

ي إطار المسائل التر
ز
القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وأضافها ف

ي أحكام الفقرة 
ز
. من التعديل ال 139من المادة  10عادية ف  دستوري الحالي

وخالصة القول أن المؤسس الدستوري لم يغتر من السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية وذلك عىل غرار التعديل 
ي الم  ادة 2016الدس  توري لع  ام

ز
ي الفص  ل  141، إال أن  ه م  ا يالح  ظ أن التع  ديل الدس  توري الح  الي أك  د ع  ىل ه  ذه الس  لطة ف

ز
ف

ي 
ز
لم   ان، فض   ال ع  ن إدراجه   ا ف ي أحك  ام الفق   رة ) المتعل  ق بالتر

ز
، 91( م   ن الم   ادة 6الفص   ل األول المتعل  ق ب   رئيس الجمهوري   ة ف

وه    ذا م    ا يؤك    د أن الس    لطة التنظيمي    ة تع    د االختص    اص األص    يل ل    رئيس الجمهوري    ة ول    يس اس    تثناء، كم    ا تؤك    د أن رئ    يس 
ز ص    ادرة ع    ن الجمهوري    ة ال يمل    ك فق    ط ممارس    ة التنظ    يم المس    تقل وإنم    ا يمكن    ه أيض    ا إص    دار تنظيم    ات لتط ي    ق ق    و  انير

لم  ان أو ح  تر تنظيم  ات مس  تقلة ص  ادرة م  ن طرف  ه، ف  ال يوج  د م  ا يمن  ع رئ  يس الجمهوري  ة خاص  ة وأن  ه يجس  د الس  لطة  التر
ز والتنظيمات.  ي معناها التنظيم المستقل والتنظيم لتنفيذ القوانير

ز
ي الدولة، كما أن السلطة التنظيمية تحمل ف

ز
 السامية ف
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ي 
ن
ي الحفاظ عىل أمن الدولة وسالمتها.  : المبحث الثان

ن
 أثر التعديل الدستوري عىل سلطة رئيس الجمهورية ف

خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية مهمة الحفاظ عىل كيان الدول وسالمة ترابها ووحدتها، ولتحقيق هذه 
ي مجال ال

ز
ي الظروف االستثنائية كلما الغاية منحه صالحيات تخول له اتخاذ التدابتر الالزمة ف

ز
ي ف
ضبط اإلداري العام الوطتز

وجد خطر من شأنه التهديد بسالمة الدولة وأمنها، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية حسب خطورة الوضع تقرير الحاالت 
 102إل  97االس تثنائية ويي حال  ة الط  وارا أو الحص  ار، الحال  ة االس  تثنائية، وحال  ة الح  رب وه  ذا طبق  ا ألحك  ام الم  واد م  ن 

 .  من التعديل الدستوري الحالي

ونظ     را لخط     ورة ه     ذه الت     دابتر واإلج     راءات ع     ىل حري     ات األف     راد فق     د قي     دتها الدس     اتتر المتعاقب     ة بقي     ود زمني     ة 
تب   ة ع   ن إقراره   ا ع   ىل حس   ب درج  ة خط   ورة ك   ل حال   ة، وه   ذا م   ا  ي إجراءاته   ا والنت  ائع المتر

ز
وموض  وعية وإجرائي   ة كم   ا ش   دد ف

دستوري الحالي فقد أبقر ع ىل ه ذه الس لطة وإجراءاته ا إال أن ه أض اف قي ود زمني ة أخ ر تكرأس ا للمب دأ ذهب إليه التعديل ال
 القائل إن الحرية يي األصل والتقييد هو االستثناء. 

ي اعالن حالة الطوارئ أو الحصار : المطلب األول
ن
 سلطة رئيس الجمهورية ف

السابقة لرئيس الجمهورية تقرير حالة الطوارا أو الحصار وهذا منح التعديل الدستوري الحالي عىل غرار الدساتتر 
تب عىل إع الن ه ذا الحال ة تخوي ل رئ يس  97وفقا ألحكام المادة  منه وذلك بهدف الحفاظ عل أمن الدولة وسالمتها، ويتر

 الجمهورية باتخاذ التدابتر الالزمة الستتباب الوضع. 

ر موضوعي وه و والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري عىل الرغ ي الطوارا والحصار بمتر
م من تقييد إعالن حالتر

الرصز ورة الملح  ة إال أن  ه ل  م يح  ددها ع  ىل خ  الف الح  االت االس تثنائية األخ  رى، كم  ا قي  د المؤس  س الدس  توري س  لطة رئ  يس 
ي إعالن حالة الحصار والطوارا بمدة زمنية وبججراءات البد من اتباعه ا قب ل تقري ر ه ذه الحال 

ز
ة ون ذكرها فيم ا الجمهورية ف

 :  يىلي

 القيود الموضوعية:  : الفرع األول

ي الخط   ر 
ز
ال يمك   ن ل   رئيس الجمهوري   ة تقري   ر حال   ة الط   وارا أو الحص   ار إال إذا اقتض   ت الرصز   ورة الملح   ة وتتجس   د ف

ال  ذي يه  دد س  المة األش  خاص والممتلك  ات، ويع  ود ل  رئيس الجمهوري  ة تق  دير ه  ذه الرصز  ورة بع  د االط  ال  ع  ىل تق  ارير أمني  ة 
 وعقد اجتماعات. 

والج   دير بال   ذكر أن   ه ع   ىل ال   رغم م   ن جم   ع المؤس   س الدس   توري حال   ة الحص   ار م   ع الط   وارا كم   ا أخض   عهم ل   نفس 
ز حال  ة الحص  ار ع  ن الط  وارا كونه  ا تتص  ل بأعم  ال  األحك  ام، إال أن درج  ة خط  ورة تختل  ف م  ن حال  ة إل أخ  رى، بحي  ث تتم  تر

  17أقل خطورة من الحالة االستثنائية. تخري ية أو مسلحة أو مسلحة كالعصيان والتمرد ويي 

ي 
ن
:  : الفرع الثان ي

 القيد الزمتن

نظرا ل ون الحريات العامة لألفراد مكفول ة دس توريا وال يمك ن المس ا  به ا، ف إن أي تقيي د له ذه الحري ات ال ب د أن 
ي الح

ي إع الن ح التر
ز
ص ار والط وارا يخضع لضوابط بحيث ال يمكن أن يكون مطلق ا، وعلي ه ف إن س لطة رئ يس الجمهوري ة ف
 ال يمكن أن تكون غتر محددة المدة نظرا لما تنطويه من خطورة عىل حريات األفراد. 

نج  د أن المؤس  س الدس  توري أوج  ب أن تك  ون حال  ة الحص  ار والط  وارا  2016وب  الرجو  للتع  ديل الدس  توري لع  ام 
ي أحك   ام الم   ادة 

ز
ع   ديل الدس   توري الح   الي فق   د قي   د م   ن من   ه، إال أن   ه وب   الرجو  للت 105لم   دة معين   ة غ   تر أن   ه ل   م يح   ددها ف

ي الط  وارا والحص  ار وض  بطها بم  دة أقص  اها فالف  ون 
ي تحدي  د الم  دة الزمني  ة لح  التر

ز
الس  لطة التقديري  ة ل  رئيس الجمهوري  ة ف

ز معا30يوما ) لمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتير ( وال يمكن تمديد هذه المدة إال بعد موافقة التر
18. 

 ية أو اإلجرائية: القيود الشكل : الفرع الثالث

ي تقري   ر حال   ة الحص   ار أو  2016أخض   ع التع   ديل الدس   توري الح   الي ع   ىل غ   رار تع   ديل 
ز
س   لطة رئ   يس الجمهوري   ة ف

 :  الطوارا لمجموعة من اإلجراءات تتمثل فيما يىلي

 اجتما  المجلس األعىل لألمن.  -

-  . ي
ي الوطتز  استشارة رئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعتر

 أو رئيس الحكومة حسب الحالة. استشارة الوزير األول  -

 استشارة رئيس المحكمة الدستورية.  -

ي المطلب ال
ن
ي إعالن الحالة االستثنائية والحرب :ثان

ن
 سلطة رئيس الجمهورية ف

ي ال  ذي يه  دد س  المتها واس  تقاللها يمك  ن ل  رئيس 
إذا تع دت الدول  ة حال  ة الرصز  ورة الملح  ة إل مرحل  ة الخط  ر الحق يقر

الجمهورية طبقا ألحكام الدستور اتخ اذ ت دابتر أك تا ةام ة وخط ورة  وذل ك بتقري ر الحال ة االس تثنائية وحال ة الح رب وه ذا 
تب   ة عنه   ا ف   إن المؤس   س طبق   ا ألحك   ام الدس   تور، إال أن ه   ذه الس   لطة ونظ   ر لخ طورته   ا ع   ىل حري   ات األف   راد والنت   ائع المتر
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ي ذل  ك حال  ة الحص  ار والط  وارا، كم  ا أض  اف التع  ديل الدس  توري الح  الي قي  ود أخ  رى ع  ىل س  لطة 
ز
الدس  توري قي  دها ش  أنها ف

ي هذا الخصوص. 
ز
 رئيس الجمهورية ف

 إعالن الحالة االستثنائية : الفرع األول

الجمهوري  ة س  لطة تقري  ر الحال  ة االس  تثنائية وذل  ك إذا كان  ت ال  بالد مه  ددة بخط  ر  خ  ول الدس  تور الجزائ  ري ل  رئيس
داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها، غتر إعالن هذا الحالة يكون مقيد بم دة زمني ة 

ي 60أقص  اها س  تون )
ز مع  ا، وه  ذا ع  ىل ( يوم  ا غ  تر قابل  ة للتع  ديل إال بع  د موافق  ة أغل ي  ة أعض  اء غ  رفتر لم  ان المجتمعت  ير التر

ال  ذي أطل  ق م  دة الحال  ة االس  تثنائية دون تقيي  دها بم  دة ودون تحدي  د له  ا  2016خ  الف التع  ديل الدس  توري الس  ابق لع  ام 
 وب  هذا يكون المؤسس الدستوري الحالي قد قيد من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. 

إال بع د إج راء االستش  ارة م ن ط رف مؤسس ات الدول ة وراس ائها والمتمثل  ة إال أن إع الن الحال ة االس تثنائية ال يك ون 
، ورئ يس المحكم  ة الدس  تورية، المجل س األع  ىل لألم  ن، ومجل  س  ي

ي ال  وطتز ي  رئ يس مجل  س األم  ة، رئ يس المجل  س الش  عتر
ز
ف

طت أحك  ام الم ادة  لم  ان وتوجي ه ر  98ال وزراء، كم ا اش تر ئ يس الجمهوري  ة م ن التع ديل الدس  توري الح الي وج وب اجتم ا  التر
 خطابا لألمة. 

ت   ب ع   ىل إع   الن رئ   يس الجمهوري   ة للحال   ة االس   تثنائية زي   ادة س   لطات رئ   يس الجمهوري   ة، بحي   ث يمكن   ه اتخ   اذ  ويتر
ي الجمهوري  ة، كم  ا يمكن  ه 

ز
ي تس  توج ها المحافظ  ة ع  ىل اس  تقالل األم  ة والمؤسس  ات الدس  تورية ف

اإلج  راءات االس  تثنائية ال  تر
ي    ع بأوامر وذلك طبقا أل  ي يتخذها  142من المادة  5حكام الفقرة التش 

، والجدير بالذكر أن القرارات التر من الدستور الحالي
رئيس الجمهورية أفناء الحالة االستثنائية أخضعها التعديل الدستوري الحالي لرقابة المحكمة الدس تورية بع د انقض اء م دة 

 2016.19التعديل الدستوري لعام الحالة االستثنائية وذلك إلبداء الرأي بشأنها وهذا عىل خالف 

ي 
ن
 إعالن حالة الحرب: الفرع الثان

ي حالة وقو  عدوان فعىلي عىل البالد أو يوشك أن يقع وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة 
ز
يمكن لرئيس الجمهورية ف

ي   
انته   اء حال   ة  أن يق   رر الح   رب، إال أن اتخ   اذ ه   ذا اإلج   راء غ   تر مقي   د بم   دة زمني   ة بس    ب ط يع   ة الوض   ع األم   ر ال   ذي يقت ز

ة.   الحرب بانتهاء هذه األختر

ويج   ب ع   ىل رئ   يس الجمهوري   ة قب   ل القي   ام به   ذا اإلج   راء وج   وب اجتم   ا  مجل   س ال   وزراء واالس   تما  إل المجل   س  
ي ورئ   يس المحكم   ة الدس   تورية م   ع وج   وب 

ي ال   وطتز األع   ىل لألم   ن واستش   ارة رئ   يس مجل   س األم   ة ورئ   يس المجل   س الش   عتر
لمان وإعالم ا  20ألمة بجعالن الحرب بموجب خطاب يوجهه رئيس الجمهورية. اجتما  التر

تب عىل حالة الحرب تخويل رئيس الجمهوري ة ص الحيات واس عة تص ل لح د وق ف العم ل بالدس تور م ع تولي ه  ويتر
ي الدولة

ز
 . 21جميع السلطات ف

 
  خاتمة

ي م  ن ش  أنها س  د م ن خ  الل دراس  تنا له  ذا الموض  و  توص  لنا ل  بعض النت  ائع، كم ا ض  منا البح  ث ب  بعض 
التوص  يات ال  تر

 :  بعض الثغرات والنقائص نذكرها فيما يىلي

 نتائج الدراسة: 

لمان )مجلس األمة(.  - ز فلث أعضاء الغرفة الثانية للتر يعية من خالل تعيير ي السلطة التش 
ز
 تدخل رئيس الجمهورية ف

ي ح ال أس فرت سحب صالحية تشكيل أعضاء الحكومة من اختصاص رئ يس الجمهوري ة ومنحه ا ل رئيس  -
ز
الحكوم ة ف

يعية عىل أغل ية برلمانية.   االنتخابات التش 

ين لسلطات الضبط.  - ز لرئيس الجمهورية لتشمل األعضاء المستر  اتسا  سلطة التعيير

ي وظ      ائف الدول      ة س      واء المدني      ة أو العس      كرية أو القض      ائية أو  -
ز
ز ل      رئيس الجمهوري      ة ف اإلبق      اء ع      ىل س      لطة التعي      ير

 الدبلوماسية أو سياسية. 

ز أعض    اء مؤسس    ات الرقاب    ة كالمحكم    ة الدس    تورية ومجل    س المحاس    بة والس    لطة ت    - ي تعي    ير
ز
دخل رئ    يس الجمهوري    ة ف

 الوطنية المستقلة لالنتخابات. 

ي للبح ث  -
 ل رئيس الجمهوري ة للهيئ ات االستش ارية ك المجلس األع ىل اإلس المي والمجل س ال وطتز

ز شمول س لطة التعي ير
 . ي  العلاي والتكنولوجر

ز لرئيس -  الجمهورية واسعة ومطلقة.  سلطة التعيير

ي الفص  ل المتعل  ق ب  رئيس الجمهوري  ة  -
ز
التأكي  د الدس  توري للس  لطة التنظيمي  ة ل  رئيس الجمهوري  ة م  ن خ  الل إدراجه  ا ف

لمان.  ي الفصل المتعلق بالتر
ز
 وف

 السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية مستقلة غتر خاضعة للقانون وال تحتاج إل مصادقة أو موافقة من أي سلطة.  -
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ي مج    ال ض   ب -
ز
ط الدس   تور لمج    ال الس   لطة التش    يعية ع    ىل س    يل الحرص    وإط    الق نط   اق ت   دخل رئ    يس الجمهوري   ة ف

 التنظيم. 

ي إع  الن حال  ة الط  وارا أو الحص  ار بم  دة زمني  ة ال تتج  اوز  -
ز
 30تقيي  د التع  ديل الدس  توري لس  لطة رئ  يس الجمهوري  ة ف

 يوما. 

.  تقييد إجراء تمديد حالة الطواري أو الحصار بوجوب موافقة - ز لمان بغرفتيه مجتمعتير  التر

ي ال يتجاوز  -
 يوما.  60تقييد إعالن الحالة االستثنائية لرئيس الجمهورية بحد زمتز

ي الدستور.  -
ز
ي إعالن الحرب بججراءات وبوجوب االستشارة من الهيئات المحددة ف

ز
 تقييد سلطة رئيس الجمهورية ف

ي إع الن الح رب بم دة زمني ة مح ددة عدم تقييد التعديل الحالي عىل غرار التعديل السابق سلطة  -
ز
رئ يس الجمهوري ة ف

 وإنما تركت للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. 

ي حال    ة  -
ز
ي الدول    ة ف

ز
تخوي    ل التع    ديل الدس    تور الح    الي ع    ىل غ    رار التع    ديل الس    ابق ل    رئيس الجمهوري    ة ك    ل الس    لطات ف

 الحرب مع توقيف العمل بالدستور. 

 الة االستثنائية إلبداء الرأي من المحكمة الدستورية. عرض قرارات رئيس الجمهورية خالل الح -

 

 التوصيات: 

ي إط   ار س   لطته التنظيمي   ة مثلم   ا فع   ل المش      بالنس   بة  -
ز
ي يت   دخل فيه   ا رئ   يس الجمهوري   ة ف

ورة تقيي   د المج   االت ال   تر ةز
لمان.   لمجال تدخل التر

ي الح   االت االس   تثنائية س   واء  -
ز
حال   ة الط   وارا والحص   ار والحال   ة إخض   ا  ق   رارات المتخ   ذة م   ن قب   ل رئ   يس الجمهوري   ة ف

 االستثنائية للرقابة البعدية للمحكمة الدستورية. 

ز  - ورة ابع  اد هيئ  ات الرقاب  ة كالمحكم  ة الدس  تورية ومجل  س المحاس  بة م  ن رئ  يس الجمهوري  ة ال س  يما م  ا تعل  ق بتعي  ير ةز
 أعضائها. 

ي لس  لطة رئ  يس الجمهوري  ة إق  رار حال  ة الح  رب م  ع جعله  ا قا -
ورة التقيي  د ال  زمتز بل  ة للتمدي  د ع  ىل غ  رار حال  ة الحص  ار ةز

 .والطوارا والحالة االستثنائية
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 قائمة المراجع: 

 :  أـ الدساتي 

ي  01 16قانون رقم 
ز
ي  14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد  2016مار  6المؤري ف

ز
 .2016مار  7المؤرخة ف

ي  442    20المرس  وم الرئ  اسي رق  م 
ز
ي اس  تفتاء أول ن  وفمتر ، 2020ديس  متر  30الم  ؤري ف

ز
يتعل  ق بالتع  ديل الدس  توري، المص  ادق علي  ه ف

ي  82، الجريدة الرسمية عدد 2020
ز
 .2020ديسمتر  30المؤرخة ف

 ب ـ التنظيمات: 

ي  240   99المرس   وم الرئ   اسي رق   م 
ز
ي الوظ   ائف المدني   ة والعس   كرية للدول   ة، الجري   دة 1999أكت   وبر  27الم   ؤري ف

ز
ز ف ، يتعل   ق ب   التعيير

 .1999لسنة  76د الرسمية عد

ي  39   20المرسوم الرئاسي رقم 
ز
اير  2المؤري ف ي الوظائف المدني ة والعس كرية للدول ة، الجري دة الرس مية 2020فتر

ز
ز ف ، يتعلق بالتعيير

ي  6الع  دد 
ز
اي  ر  2المؤرخ  ة ف ي  122    20، الم  تمم بالمرس  وم الرئ  اسي رق  م 2020فتر

ز
، الجري  دة 2020م  ايو  16الم  ؤري ف

ي  30الرسمية العدد 
ز
 .2020مايو  21المؤرخة ف

 ج ـ الكتب والرسائل الجامعية والمجالت: 

ي المؤسسات اإلدارية، ترجمة د. محم د ع رب صاص يال، الطبع ة الخامس ة، دي وان المط وع ات الجامعي ة،  
ز
ات ف أحمد محيو، محاةز
 الجزائر. 

ي ظل التعديل
ز
، مجلة األستاذ 2016الدستوري الجزائري لسنة  بوعكاز سعيدة، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية والوزير األول ف

، 2021، ج وان 01، الع دد 06الباحث للدراسات القانونية والسياس ية، جامع ة محم د بوض ياف، المس يلة، المجل د 
 (1385 1370)ص

، القانون اإلداري، دار العلوم للنش  والتوزي    ع، عناية، الجزائر،   .2002محمد الصغتر بعىلي

ز  ي القانون اإلداري، الطبعة الثانية، دار جسور للنش  والتوزي    ع، الجزائر،  عمار بوضياف، الوجتر
 . 2007فز

ي الظ روف العادي ة، أطروح ة لني ل ش هادة ال دكتوراه، كلي ة 
ي أحمد، الرقابة القض ائية ع ىل ق رارات الض بط اإلداري الص ادرة فز

ي  بنانز
موافر

، باتنة، الجزائر،   .2014 2013الحقوق، جامعة الحاج لخرصز

ي القانون اإلداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنش  والتوزي    ع، سطيف، الجزائر، ناة 
ز فز  .2010 لباد، الوجتر

 

 الهوامش

                                                           
1
ي  6الجريدة الرسمية عدد   

ز
اير  2المؤرخة ف ي  122  20المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2020فتر

ز
، الجريدة الرسمية عدد 2020مايو  16المؤري ف

ي  30
ز
 .2020مايو  21المؤرخة ف

2
   : ز  .2020من التعديل الدستوري لسنة  110، 103راجع المادتير

3
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  110، 105، 104راجع : المواد   

4
.  121راجع: المادة     من التعديل الدستوري الحالي

5
 من نفس المرجع.  186راجع: المادة   

 من المرجع نفسه.  199من المادة  3راجع : الفقرة   6
7
 من المرجع نفسه.  201ع: راجع المادة راج  

8
 من المرجع نفسه.  207راجع: المادة   

9
 من المرجع نفسه.  217من أحكام المادة  5راجع: الفقرة   

10
ي الوظائف المدنية والعسكرية.  39 20راجع: المادة األول من المرسوم الرئاسي رقم   

ز
ز ف  المتعلق بالتعيير

11
 .39   20وم الرئاسي رقم من المرس 4، 3، 2راجع المواد:   

12
ي القانون اإلداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنش  والتوزي    ع، سطيف، الجزائر،    

ز
ز ف  .101، ص 2010د. ناة لباد، الوجتر

13
، القانون اإلداري، دار العلوم للنش  والتوزي    ع، عناية، الجزائر،      .101، ص 2002أ.د. محمد الصغتر بعىلي

1414
ي المؤسسات اإلدارية، ترجمة د. محمد عرب صاصيال، الطبعة الخامسة، دي وان المط وع ات الجامعي ة، الجزائ ر، أ. أحمد محيو   

ز
ات ف ، محاةز

 .138ص 
15

ي ظ ل التع ديل الدس توري الجزائ ري لس نة  
ز
، مجل ة األس تاذ الباح  ث 2016بوعك از س عيدة، الس لطة التنظيمي ة ل رئيس الجمهوري  ة وال وزير األول ف

 .1372(، ص1385 1370، )2021، جوان 01، العدد 06ونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد للدراسات القان
16

ي الظ روف العادي ة، أطروح ة لني ل ش هادة ال دكتوراه، كلي ة الح  
ز
ي أحم د، الرقاب ة القض ائية ع ىل ق رارات الض بط اإلداري الص ادرة ف

ي  بن انز
ر
ق وق، م واف

، باتنة، الجزائر،   .86، ص 2014 2013جامعة الحاج لخرصز
17

ي القانون اإلداري، الطبعة الثانية، دار جسور للن  
ز
ز ف  .202  200ص  2007ش  والتوزي    ع، الجزائر، د. عمار بوضياف، الوجتر

18
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  97راجع المادة   

19
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  98راجع : المادة   

20
 من المرجع نفسه.  100راجع: المادة  

21
من المرجع نفسه.  101راجع: المادة   
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THE DIPLOMACY OF JUSTINIAN I (527-565 AD) TOWARDS THE 

PEOPLES OF THE EASTERN BORDERS OF THE BYZANTINE EMPIRE 

 

Nadia Mahmoud Farhan AL-KAHLI 
1 

 

Abstract: 

The importance of studying the subject is one of the important topics in the history 

of the Arabs before Islam because it was the source of the impact that Emperor 

Justinian I (527-565 AD) followed in changing the course of historical events 

towards the borders, which were of great importance to its course, as the diplomatic 

methods it pursued in persuading peoples varied. and states, and the web varied 

between legitimate and other legitimate; She pointed out that there are some things 

that can play a role. 

Purpose of the study:  

The study aims first to reveal the methods and means practiced by Byzantine 

diplomacy in persuading and subjugating peoples and states, the most important of 

which is political marriage, gifts and titles, and the use of religion. And a list of 

sources and references, we dealt with the first axis: the borders of the Byzantine 

Empire and its eastern peoples before the advent of Justinian I, and in the second 

axis: Justinian's diplomatic methods towards those peoples. 

Key words: The Diplomacy of Justinian, Byzantine Empire. 
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قية لل  إتجاهم( 565-527)األول  دبلوماسية جستنيان  اوو  الشعوب للحدود الشر نطيةمرا ز  ية البر 

 

 2 نادية محمود فرحان الكحل  

 

 الملخص: 

ي تاري    خ العرب قبل ال  أهميةتعد 
 
بسبب كونه مصدر التأثير الذي اتبعه  سامدراسة الموضوع من المواضيع المهمة ف

اوور ال  ي تغير مجرى ال 565-527)الول  جستنيان  ميا
 
ي   إتجاهالتاريخية الدبلوماسية  دحدا م( ف

قية الت  الحدود الشر

اوور لل  هميةكانت لها غاية ال نطية،ميا ي  ساليبتنوعت ال إذ  ية البير 
نطة الت  ي أقناع الشعوب أنتهجتالدبلوماسية البير 

 
ها ف

وعة و  یر  والدول، وتنوعت الوسائل ما ب وعة؛ لنها  ير غ أخرىمشر   أدتمشر
ً
ا ً وناجحا  كبير

ً
ي أثبات فاعلية هذه دورا

 
ف

ي 
 
اوور ال  إنقاذ الوسائل ف ي مواون عدة من السقوطميا

 
 .ية ف

نطية ،دبلوماسية جستنيان :الكلمات المفتاحية اوورية البير    .للميا

 

 

 مقدمة

ي اتبعها جستنيان 
ي غاية ال565-527)الول  يهدف البحث إىل دراسة تاريخية للدبلوماسية الت 

 
 هميةم( ف

اوور لل  نطية،ية ميا ي  ساليبتنوعت ال إذ  البير 
نطية الت  ي أقناع الشعوب والدول، وتنوعت أنتهجتالدبلوماسية البير 

 
ها ف

وعة و  وعة؛ لنها  أخرىالوسائل ما بیر  مشر ي  أدتغيا مشر
 
ي أثبات فاعلية هذه الوسائل ف

 
 ف

ً
ا ً وناجحا  كبير

ً
 إنقاذ دورا

اوور ال  ي مواون عدة من السقوط. ميا
 
 ية ف

ي  ساليبالكشف عن ال  يهدف البحث إىل
نطية الت  ي مارستها الدبلوماسية البير 

ي أقناع أنتهجتوالوسائل الت 
 
ها ف

ا الزواج السياسي وتقديم الهدايا واللقاب واستخدام الدبن. وعليه قسم البحث إىل أهمهالشعوب والدول واخضاعها و 

ي توصلت إلیها الدراسة. وقائمة  بالمصادر لحقتها بخاتمة لتشمل عىل االستنتاجات أيیر  بعد المقدمة و أساسمحورين 
الت 

اوور دحدود ال  الول: فتناولت المحور  والمراجع، ي جستنيان ميا قية قبل مجا نطية وشعوب  ها الشر ي المحور  الول،ية البير 
 
وف

 : ي
ي البحث عىل عدد من المصادر  أزاءجستنيان الدبلوماسية  أساليبالثان 

 
ية الولتلك الشعوب، وقد اعتمدت ف

: )البلدان(، وياقوت الحموي؛ لجل والم ي ي مقدمتها اليعقونا
 
ي اغنت موضوع البحث ف

راجع العربية واالجنبية المهمة الت 

 لل 
ً
ي كانت مقرا

اوور التعريف بالبقاع واالمكنة الت  نطة ميا ، ومصادر بير  نطية، وكتاب )المفصل( للدكتور جواد عىلي ية البير 

ي تأري    خ ال 
 
اوور مهمة ومختصة ف ها من المصادر والمراجع ا  أهمهية ميا كيبوس(، وغير كتاب )التاري    خ الشي لمؤلفه بير

 عن ذلك كان علينا وضع عدد من ال 
ً
ي نهاية البحث، فضال

 
ي أثبتها ف

ي بحثنا هذا عىس ان سللالعربية الت 
 
اضات ف ة واالفي 

ي ثنايا المصادر ومنها. ما هو السبب الذي دفع جستنيان  إجاباتنجد لها 
 
دبلوماسية عدة؟  أساليبباعه إىل اتالول  ف

ي انتهج 
ي أقناعها واخضاعها؟ وما هي الوسائل  ساليبها ال أزاءومن هي الشعوب والدول الت 

 
نطية ف الدبلوماسية البير 

ي عهد جستنيان ساسوالمبادئ ال 
 
ي مورست عىل نطاق واسع ف

الول  ؟ وهل استطاع جستنيان الول ية الدبلوماسية الت 

ي ثنايا البحث ان شاء هللا. سللوافية عىل هذه ال  إجاباتوسيقرأ القارئ عىل تحقيق هذه الوسائل؟ 
 
ها مبثوثة ف  ة وغير

 .الول 

 

 :هدف الد اسة

ي  ساليبإىل الكشف عن ال  أوال ن الدراسة تهدف إ
نطية الت  ي مارستها الدبلوماسية البير 

ي أنتهجتوالوسائل الت 
 
ها ف

أقناع الشعوب والدول وإخضاعها واهما الزواج السياسي وتقديم الهدايا واللقاب واستخدام الدبن، وعليه قسما البحث 

ي توصلت إلأيیر  بعد المقدمة و أساسإىل محورين 
الدراسة. وقائمة  ها یلحقتها بخاتمة لتشمل عىل االستنتاجات الت 

اوور دحدود ال  ول: البالمصادر والمراجع، لقد تناولنا المحور  ي جستنيان ميا قية قبل مجا نطية وشعوب  ها الشر  الول،ية البير 

 : ي
ي المحور الثان 

 
 تلك الشعوب.  أزاءجستنيان الدبلوماسية  أساليبوف

                                                           
edw.nadeh_alkhlee@uoanbar.edu.iq ،جامعة النبار، العراق  
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اوو  حدود األ  األول: المحو   قية قبل مجا  جستنيانمرا نطية وشعوب  ها الشر ز  ية البر 

اوور كانت دحدود ال   اوورية الرومانية قبيل وفاة ال ميا  الناضول تضم ثيودوسيوس ميا

، 1996 ،)ابن االثير  وبرقة ومرص السورية الفراتية والجزيرة والشام وآسياالصغرى وأرمينية بحرإيجه وجزر واليونان بآسيا

 (.1/255صفحة 

اوور ( دحدود ال 1/200، صفحة 1938فحدها )ابن دحوقل،      بلد ميا
ُّ
 مشارق ية الرومانية فيقول: "وأّما دحد

ّ
الروم فإن

بلدانهم المضمومة إليهم والمضافة عىل مر الوقات إىل ممتلكاتهم ما واجه من نادحية الثغور الشامية والجزرية إىل آخر 

 
ّ
دحدود أرمينية وشمالها من نواحي البجناكية وبشجرت، وبعض باد الصقالبة ومغرب  ها بعض البحر المحيط وما دحاد

 دلس وبعض بحر المغرب، وجنوب  هم بقية بحر المغرب وبعض سادحل الشام ومرص". جليقية وافرنجه من جزيرة الن

ك 1/14، صفحة 2002ويصلها أبو فضل هللا )العمري،  
طس وهو بحر أمم الي ّ

ْ
(  عن وريق: جبل يأخذ عىل بحرُبن

 من الشمال من نادحية المدينة الذقة  ثاثمائة ميل، وهي من 
ّ
هم، وهو يمتد غر والّروس وغير وراء القسطنطينية، واليا

 إىل أنطاِكَية ودحلب ويمتد 
ّ
ة ويمتد

َ
ل
ْ
ّ ِهَرق ي

 
ف ّ من شر صل بالبحر الشامي

َّ
صل هذا البحر من بعض جهاته ببحر الخزر، المت

ّ
ويت

 معه إىل الجنوب، عىل فرجة بينهما تلك 
ً
ّ آخذا ي الشام عىل شماىلي بعلبك ودمشق، ويحرص هذ الجبل البحر الشامي

 
ف

رجة هي موقع مد
ُ
ونية وقيرصية وأنطاكية". الف

ُ
 ائن الروم وهي المسماة اآلن بباد الروم، مثل: ق

ي المقدمة: 2/220، صفحة 1988ذكر لنا )ابن خلدون، 
 
قية لل أب" ( ف اوور ن لهم النواحي الشر نطية من ميا ية البير 

ك ك ودروب الشام ثم استولوا عىل ما وراء ذلك من باد الي  والعراق والهند ثم أرمينية،  خليج القسطنطينية بیر  باد الي 

 وما وراءها من باد الشام وباد مقدونية ومرص والسكندرية". 

، بات، صفحة  ي
ي )القزويت 

ي القليم الخامس والسادس، وبادهم واسعة 586وعدهم القزويت  (: "بسكان غرنا

صبة، بل إذا أرادوا غزو باد كتبوا ومملكتهم عظيمة، منها الرومية والقسطنطينية، ومن عاداتهم أن ال يأخذوا عدوهم مغا

ي السنة اآلتية، فاستعد وتأهب اللتقائنا". 
 
 إىل صادحبها: نحن قاصدون بادك ف

، بات، صفحة  ي ي 1/157يشير )اليعقونا
 
( إىل دحدودهم ومساكنهم: "فهذه مملكة الروم الخالصة مما صارت ف

ي باد الروم المشهورة ثم لهم ما خلف الدرب إىل باد الصقالبة والالن  سامأرض ال 
 
ي ف

والفرنج، ومن المدن الت 

، (9)، وهرقلة(8)،  وسلندوا(7)والقلمة  ، *6وصملة ،*5 ، وعمورية4وقسطنطينية *3*2ونيقية*1: روميةالمعروفة مثل

ناوة ،وأنطاكية ،(11)، وفلطنة(10)وصقلية ودهيا
، (17)، وجنوس(16)، وقونية(15)، وأمربه(14)وسلوقية (13)وملوية  (12)

، (20)، وسلنيقة(19)، وبراوعس(18)وبلوس ( باسم صلونيك، وهي مدينة من 3/335، صفحة 1989"، وذكرها )االدريىسي

 . ي
 مدن باد الروم، تقع عىل وريق مدينة دراس عىل سادحل الخليج القسطنطيت 

ي الفر  وكانت أعظم مدائنهم: الرها 
 
ف ة رومية عظيمة، وفيها آثار باقية إىل اآلن، وهي شر ات، وفيها ما يزيد مدينة كبير

ي كنيستها العظىم منديل المسيح الذي كان يمسح به وجهه فأثرت فيه صورته  300عىل 
 
، 1995)الحموي،  كنيسة، وف

دحران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة  ومن أرض الجزيرة، وهي من ديار مرص  (.107و3/106صفحة 

،  )قة يومان،  وهي عىل وريقة الموصل والشام والرومديار مرص  بينها وبیر  الرها  يوم، وبیر  الر  ي
، صفحة 1992)القرمان 

 (.3/373مج

 ، ي كنيسة القسيان، وهي الكرسي الرابع، والبطرك الكبير
 
فما   ثم أنطاكية، وب  ها كرسي بطرس وكف يحتر بن زكرياء ف

ي مملكة الروم، والرها 
 
بلدة بالشام بیر  دحلب والرقة، سميت ببالس بن الروم بن اليقن بن سام  وسائر كورها، وبالس كان ف

ي القليم الرابع
 
 (.1/328، صفحة 1995)الحموي،  بن نوح، عليه السام، وهي ف

م، صفحة 1989الطیر  )المسعودي،  مدينة عىل ضفة الفرات الغربية يسميها المسعودي قلعة سميساط ما أ

ي ال1/101
 
ي وبالتحديد خال القرنیر  الرابع(. كانت هذه المدينة ف

 
ي  عهد السلوف

 
 من ارمينيا، وف

ً
والثالث قبل المياد جزءا

اوور عهد ال  بلدة من باد الروم  وملطية(. 258م، صفحة 1987م( ضمت إىل سوريا )جونز، 79 – 69فسباسيان )  ميا

، بات، صفحة  ي  (. 1/205مشهورة مذكورة تتاخم الشام )اليعقونا

ي  وورسوس
 
القليم الرابع وقالوا سميت بطرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السام وهي ف

(، وقنشين: وهي كورة بالشام، بينها وبیر  دحلب مردحلة من جهة دحمص، سميت 4/28، صفحة 1995)الحموي، 

، فقال: وهللا لكأنها قن قنشين لن ميشة بن مشوق العبىسي مر عليها فلما نظر إليها قال: ما هذه؟ فسميت له بالرومية
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-4/403، الصفحات 1995نش، فسميت قنشين، ونقلت من القنش بمعت  القنشي وهو الشيخ المسن )الحموي، 

404.)  

ي مملكة الروم )الحموي،     
 
ي القليم الرابع مدينة دحمص إدحدى المدن المعدودة ف

 
(، 2/302، صفحة 1995وف

 دحسن وله مرفأ جيد محكم وقلعتان متصلتان عىل تل 
ً
ثم الاذقية مدينة عتيقة رومية فيها أبنية قديمة مكينة، وهي بلدا

ف عىل الربض والبحر عىل غربيها وهي عىل ضفته بحر ا ، صفحة 1995لشام تعد اآلن من أعمال دحلب )الحموي، مشر

5/6.) 

ودمشق، وكان عمال ملوك الروم بها آل جفنة من غسان، والردن كورة لدحد أجناد الشام الخمسة )الحموي، 

، وفلسطیر  بكورة، وتنيس 1/147، صفحة 1995 ، وعمالها من ملك الروم من آل جفنة الغسانيیر 
ً
(، وكانت إليهم أيضا

ي بحر مرص قريبة من اليا ما بیر  الفرما ودمياطجزيرة 
 
(، ودمياط مدينة قديمة بیر  2/51، صفحة 1995)الحموي،  ف

ب الفائق ، 1995)الحموي،  تنيس ومرص عىل زاوية بیر  بحر الروم والنيل، مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشر

ي بباد مرص )الحموي، 2/72صفحة 
  (.1/182، صفحة 1995(، والسكندرية العظىم الت 

 ببضائع 
ً
ي إليه السفن محملة

ما"، تأن  ئ عىل سوادحل البحر الدحمر، منها ميناء "قلير 
 
نطيیر  بعض المراف وكان للبير 

المستوردة من السوادحل الفريقية والعربية الجنوبية. وبه يقيم الوكيل التجاري الذي  خرىال الهند وبالسلع وبالمواد 

، عليه مراقبة سير السفن وا (، فكان آخر 4/305م، صفحة 2001لتجارة، ووضع التعليمات لتنظيم التجارة البحرية )عىلي

ائب المتعارف  ون ويدفعون للروم الرص  ي الشمال، يقيمون فيه، يبيعون ويشي 
 
ي الغالب ف

 
مكان يصل إليه تجار أهل مكة ف

وه من تجارات باد الش ي هذه الباد، أو عليها آنذاك، ثم يعودون إىل ديارهم، ومعهم ما اشي 
 
ام، من ورف مصنوع ف

ي سوق برصى، وقد استورد إليها من 
 
مستورد إليها من باد الروم ومن أوروبا، ومن سلع دحية هي الرقيق الذي يباع ف

،  (؛1/9، صفحة 1996 ،)ابن االثير  مختلف النحاء  (.1/12م، صفحة 1992)ابن عبد اليا

ا؛ ولهمي  ، مع فبرصى عرفت عند الرومان ب وسي  نطي تها الحربية والسياسية والتجارية كان يقيم بها دحاكم بير 

صيبت 
ُ
دحاميات عسكري؛ وذلك لقرب  ها من العراب وللدفاع عن الحدود المهددة بهجوم أبناء البادية عليها، وقد أ

م قسم كبير بخسائر جسيمة ونزل بها خراب شديد عىل أثر مهاجمة الفرس لباد الشام واستيائهم عىل )أذرعات( وتهدي

ي القرآن الكريم )أدن  االرض( )القران الكريم، صفحة االية
 
ي ورد ذكر خسارة الروم ف

(، والجدير بالذكر 1،3 :من أبنيتها، الت 

 ،  برصى هي اآلن قرية مهملة من قرى دحوران، وال تزال بها بقية قائمة من آثار )عىلي
ّ
 أن
ً
 (.4/305م، صفحة 2001أيضا

ئ إيطالية ومرص إذ  همة التابعة للروم،أما غزة فمن المواضع الم ترد إليها السفن الواردة من باد الروم وموان 

ي  ي غزة من أصحابولبنان، فتفرغ ما لديها من تجارة ويشي 
 
؛ ولهذا صارت فرضة مهمة لتجار أهل أموالها ما يجدون ف

ب ير لتجار هاتیر  المدينتیر  عىل البحر البيض وكانت مملكتهم من الخ؛ لنها كانت المورد (21)الحجاز، عند أهل مكة ويير

 للروم )الحموي، 
ً
 (. 2/420، صفحة 1995دحد الفرات إىل دحد السكندرية أرضا

ي منازل غسان  إعامومن هذه اآلثار القديمة 
 
ي بقيت دحت  اليوم كدليل ناوق عىل اتساع النرصانية ف

المكنة الت 

ي زماننا يدىع بالدير كدير الكهف ودير قن، وقد ذكرها الثريون أمثال دي والسيما الصفا ودحوران، وهنا
 
ة ف ك أمكنة كثير

هم )شيخو،   (.16م، صفحة 1912فوكوي ووادنغتون ودسو وغير

اوور ودحاولت ال  نطية السيطرة عىل مداخل البحر الدحمر الجنوبية )باب المندب(؛ وذلك دحت  يتست  ميا ية البير 

نطيون بالنخبة لها الوصول إىل الهند  ي، واصطدم البير  ي كانت تسد الطريق اليا
بااللتفاف دحول الدولة الفارسية الت 

ي اليمن(، وتحالفت ال 
 
ي دحمير )ف

 
اوور اليهودية الحاكمة ف ي إثيوبياميا

 
نطية مع الشة الحاكمة القبطية ف ية البير 

)شيخو،  

 (.5م، صفحة 1912

 ظروف ال 
ّ
 أن

َّ
اوور الشك ي ية الرومانية والو ميا

ي مرت بها وتمتعها بشبكة واسعة من الطرق الضخمة الت 
ضاع الت 

 عن ال 
ً
والسام الذي ساد ربوعها، ونشاط التبادل التجاري بیر  مختلف من ربطت مدنها واورافها برباط وثيق، فضال

اوور أجزائها سهل انتقال الفكار واآلراء والمعتقدات بيش بیر  مختلف أنحاء ال  المسيحية ووصولها ية ومن ثم انتشار ميا

ي شعة فائقة )عاشور، 
 
 (.22، صفحة 1976إىل اقىص الباد ف
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 يقال له موغان، الذي صالح الفرس عىل دحلب بدراهم دفعها 
ً
وليس بطريقا أما دحلب فقد كان فيها الملك كير

ي الرومان دحت  إليهم، وقام بتجديد ما تهدم من سورها وقت المحاربة، وكان بناؤه من القرميد الغليظ، وبقيت بأيد

 (.   1/12م، صفحة 1998فتحت تحت راية المسلمیر  )الغزي، 

، صفحة 1995ومدينة فامية وهي من المدن الحصينة عىل سوادحل الشام وكورة من كور دحمص )الحموي،  

ة عظيمة، وصور مدينة السوادحل، وب  ها دار الصناعة، وهي دحصينة 1/227 (، والرومية مدينة قديمة خراب عىل بحير

، بات، صفحة  يلة، وأهلها أخاط من الناسجل ي  (.1/38)اليعقونا

 

 :  
ز
 تلك الشعوب أزاءجستنيان الدبلوماسية  أساليبالمحو  الثان

اوور م ( بدأت عهد ال 330يعتيا عام)   ميا
ً
 وثمانیة عشر یوما

ً
ین عاما نطیة الذي دام ألف ومائة وثاثة وعشر یة البير 

ي أوضاع وأدحوال مختلفة تفاوتت بیر  القوة والضعف والعظمة واالضمحال، فقد 25م، صفحة 1994)رنسيمان، 
 
(، ف

ي التخلف،  فرضت علیها دحدودها الطویلة مجاورة شعوب مختلفة منها ذات جذور دحضاریة كالفرس، أو شعوب ضاربة 
 
ف

 وأوماع 103م، صفحة 1997كالقبائل الجرمانیة والهون والفار: )عبد الحميد، 
ً
(، وكان لكل من هؤالء ومودحات أدحیانا

اوور للنیل من هذه ال  أخرىأدحیانا   ما كانت ميا
ً
ة یحسب لها دحساب خافا یة، فأصبحت فارس أیام الساسانیر  قوة كبير

وا أن ، إذا اعتيا ي وراثة ممتلكاتها القدیمة، دحت  عد ازدیاد قوة  أصحابمینیر  و الخفسهم ورثة علیه أیام البارثیر 
 
الحق ف

ي دفعت ال 
اوور الساسانیر  ادحد أهم السباب الت  اوور قسطنطیر  لنقل عاصمة ال  ميا ق ميا ي الشر

 
یة إىل القسطنطینیة ف

 منه )عاقل، بات، صفحة 
ً
ي وقرر أن یكون قریبا

 (. 26لنه شعر بالخطر الساسان 

ي من ال ف ي الجزء الغرنا
اوور ف  ة،ميا ابرة إذ  یة دحصلت هناك تطورات كبير خضعت كثير من أقالیمها لسیطرة اليا

اوور (، وكانت بدایة الرصاع بیر  هذه القبائل وال 27م، صفحة 1991)غنيم،  والجرمان ي من القرن ميا
ي النصف الثان 

 
یة ف

اوور قتل ال أن ذروة هذا الرصاع ابتدأ دحیر  إال  الرابع المیادي، ) ميا ي موقعة 378-364فالي  
 
م( من قبل القوط الغربیون ف

ي عهد زعیم ثیودری ) ٣٧٨أدرنه عام ) 
 
ي اقتطاع إیطالیا ودحكمها ف

 
قیون فقد نجحوا ف  Ostrogorskyم(، أما القوط الشر

& Gerge ،1968 100، صفحة  .) 

اوور وعندما اعتىلي ال  ي تنفيذ مشر الول  جستنيان  ميا
 
اوور وعه بتودحيد ال العرش بدأ ف ى مرة ميا ية الرومانية الكيا

بل،  أخرى ي غضون 14م، صفحة 1994)شر
 
عام تقريبا ضم شمال أفريقيا، وجنوب إسبانيا، إقليم  30(، فاستطاع ف

دلماشيا، وإيطاليا، بالضافة إىلي استيائه عىلي جزر البحر المتوسط مثل شدينيا وكورسيكا، وبذلك أصبح البحر المتوسط 

  .أخرىة رومانية مرة بحير 

ي من ال 
 
ف اوور ما يهمنا هو القسم الشر ي ميا

 الول  جانبها جستنيان أمن ية وشعوب  ها الت 
ّ
ي إن لجل القسم الغرنا

اوور دحدود ال  نطية الجنوبية مع العرب لم تأخذ الصفة الدينية فقط وإنما أخذت الصفة التجارية مع الحدود ميا ية البير 

، بات، صفحة الجنوبية للمقاوعة العربي ي ي )خليج القلزم( )اليعقونا
 
ة، وكانت لهم الجزر المقابلة للمقاوعة العربية ف

ائب من 1/178 السفن، ولحماية البحر من لصوصه، وهكذا نجحت هذه  أصحاب(، وقد اتخذوها مراكز لجباية الرص 

ي تأسس ممالك لها عىل أنقاض ال 
 
اوور القبائل ف عت للقوط الغربییر  وإیطالیا للقوط یة الغربیة فكانت إسبانیا قد خضميا

 عن سیطرة الوندال عىل شمال أفریقیا )عاشور، 
ً
قییر  فضال  (.1/78،85، صفحة 1976الشر

ي عهد ال 
 
اوور وقد صحت هذه التوقعات ف خفف الضغط عىل الفرس بسبب إذ  م(565-527جستنیان ) ميا

اوور توجهاته الستعادة أقاليم ال   غاميا
ً
ي الغرب فدفع ثمنا

 
ي صالح الفرس یة ف

 
لبا بعقده ثا  معاهدات معهم كانت جلها ف

 (.27،42م، صفحة 1991)غنيم، 

نطییر  وان أجادوا تنظیم جیشهم ي استخدامها الن سام الحرب كان  إال  ان البير 
 
أنهم كانوا یفضلون االقتصاد ف

 بأن یورد ال 
ً
اوور كفیال ، ميا (، واشتهروا منذ القدم 59م، صفحة 1982یة، لذا كان لهم دبلوماسیة نشطة )هىسي

 بالجاسوسیة النظیفة )ابو هيف، 
ً
ي الجانب 80م، صفحة 1975بالدبلوماسیة أو ما یعرف دحدیثا

 
(، ویبدو انهم برعوا ف

، وقد 
ً
 وعسكریا

ً
ي التعامل معهم سیاسیا

 
الدبلوماسي لغرض معرفة ما یخص الشعوب والقبائل المجاورة لهم والنجاح ف

نطة مجاورتها لع ي دحكامها صفات معنیة تؤهلهم لمواجهة التحدیات فرض عىل بير 
 
نارص وأجناس مختلفة "ان تتوفر ف

ي كانت تتعرض لها، لكل هذا تمير  أوللك الحكام بصفة عامة بالدبلوماسیة"
، 1984)يوسف،  والزمات المتتالیة الت 

 (.9صفحة 
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 دحظیت 
ْ
 بعد أن

ً
ي ان تقوم بدورها كامال

 
نطیة ف برعایة واهتمام من أباورتها فإذا صح لقد أفلحت الدبلوماسیة البير 

اوور القول ان الجیش كان بمثابة الذراع القویة لل  یة فان الدبلوماسیة كانت ذراعها الطویلة، من هنا یمكن القول أن ميا

اوور الجیش كان بحق مصدر القوة الحقیقیة لل  نطة مرتبط ميا ي بير 
 
یة ویؤكد ذلك رنسیمان بقوله: " كان النظام الداري ف

 بقواتها العسكریة فالعداء یحیطون بال ا
ً
 وثیقا

ً
اوور رتباوا نطییر  أن ميا ورة عىل البير  یة من كل جانب. لقد قضت الرص 

ي الوقت المناسب عىل أسس عسكریة، وأن یولوا هذه الشؤون العسكریة كل التقاتهم وعملهم وكان 
 
یصوغوا أنفسهم ف

ي مصلحتهم" )رنسيمان، 
 
 (.158م، صفحة 1994ذلك كله ف

،إ
ً
اوور أن ذلك ال یصح أن ینطبق عىل ال إال  ن االعتماد عىل الجیش لبعض الوقت یبدو وبیعیا نطیة ميا ية البير 

اوور بتأريخها الممتد لكير من ألف سنة فا یمكن أن تضل ال  ي دحالة تعبلة عسكریة لن خزانتها ال بد أن تعلن ميا
 
ية ف

یة أن ینضب )عبد الحميد، إفاسها ورودحها المعنویة أن تنهار، ومعینها من  (، فیصبح 158م، صفحة 1997الموارد البشر

ي 
 
البحث عن سادحا آخر إىل جانب القوة العسكریة امًرا البد منه فكانت الدبلوماسیة الخیار المكمل للجناح العسكري ف

اوور سیاسة ال   یة الخارجیة. ميا

ي تحقیق غایاتها السیاسیةإ
 
نطة عىل الدبلوماسیة ف خاصة اجاز لها استخدام مختلف الوسائل هذا ما  ن اعتماد بير 

نطیة محتالة "ماكرة بعیدة النظر ال تكي   بالقیم  دفع المؤرخ رنسیمان للترصی    ح بالقول: كانت الدبلوماسیة البير 

 (.187م، صفحة 1994اقیة" )رنسيمان، الخ

 واقع تودحيد ال 
ّ
اوور إن ي إتباع الول  نيان ية تحت كنيسة وادحدة وسيادة وادحدة أمىل عىل جستميا

 
 سياسةف

وعه الكبير  قية من جهة، )وهجومية(؛ لتحقيق مشر قية؛ من أجل تأمیر  الحدود الشر جديدة )دفاعية( تجاه الشعوب الشر

ي الغرب من جهة 
 
،  أخرىف ي

 (.67م، صفحة 1982)العريت 

ي دبلوماسيته تجاه الشعوب الول  أساليبأستخدم جستنيان 
 
 أساليبانها لم تختلف فاعليتهاعن إال  عدة  ف

 مضنية، 
ً
 يبذلوا جهودا

ْ
انهم، وأن أسافه من أباورة الرومان الذين كان عليهم العمل عىل إقامة عاقات دبلوماسية مع جير

ي من ال  اوور والسيما بعد سقوط القسم الغرنا ي أيدى القبائل الجرمانيةميا
 
(، وان كان 8م، صفحة 2001)بروكبيوس،  ية ف

اوور ا الظاهري عبارة عن رسمیات جامدة یراد من ورائها رفع كرامة ال وابعه ي س ميا
الباط  أدتوهیبته هذه المظاهر الت 

اوور ال  نطیة ما یحقق لها السيادة عىل الشعوب فكانت الوفود الرسمیة القادمة ميا ي قد وجدت فیها الدبلوماسیة البير 

نطیة والباط یأخذ بألبابها ث یعمد الوفود المرافق لهؤالء إىل المرور بأجمل شوارع إذ  راء المدینة وب  هاؤها إىل العاصمة البير 

ي قرص من قصور ال 
 
اوور العاصمة ثم یتم استضافتهم ف  (. 124م، صفحة 1997ية الفخمة )عبد الحميد، ميا

اوور لقد دحرص ال   اوور م( عىل تفوق ال 565-527)الول  جستنیان  ميا ي المجالیر  المادي والفميا
 
كري عىل ية ف

برة یشعرون باالنبهار عند دخول غرف  مظاهر البهة والفخامة بهدف التأكید لجعل الضیوف والزوار من الشعوب المتيا

اوور القرص ال  ي یرتدیها العاملون بالقرص وكذلك المجوهرات ميا
ي المطلیة بالذهب، ومشاهدة الزیاء الرسمیة الغالیة الت 

اوور ء ذلك التأكید عىل البون الشائع بیر  السلطة ال والسجاد الفخم، وكان القصد من ورا  ية والشعب الخاضع له الذي  ميا

 (.164م، صفحة 1989كاد ان یؤلهه )الشاعر، 

ي 
 
نطیة دحریصة كل الحرص عىل إخفاء مما ترغب الحكومة عىل إخفاءه وكانت تعلیماتها ف كانت الدبلوماسیة البير 

ي العاصمة ودحده دون دحرس مرافق بل البد ان ال تسمع لي إذ  هذا الجانب دحریصة وواضحة،
 
سفير او زائر بالتجول ف

ي 
 
ي ف

ام الف   ینطوي عىل عدم االدحي 
ً
یحف بهم الحرس منذ قدومهم ودحت  ارتحالهم عن القسطنطینیة، وان سلك سلوكا

اوور غیاهب السجن ولم تكن دحصانة دبلوماسیة لمن یحقر كرامة ال  ي یوصي بها ميا
الباط ية أو یمس العادات الت 

اوور ال   (.187م، صفحة 1994)رنسيمان،  يميا

ي البلدان المجاورة وجعلهم عیون لها 
 
ي االعتماد عىل سفرائها ف

 
نطیة ف الزمتهم بتقدیم إذ  التجأت الدبلوماسیة البير 

اوور تقاریر كاملة عن اوضاع هذه البلدان ودحیاتها الداخلیة إىل الباط ال  المعلومات ي، وسعت كذلك للحصول عىل ميا

 (.285م، صفحة 1953والشار عن وریق هؤالء السفراء )العدوي، 

نطیة أخرىمن جهة  ي مارستها الدبلوماسیة البير 
وسائل وأسالیب تقلیدیة ورثتها إال  لم تكن السالیب السابقة الت 

نطة عن روما القدیمة،  لم یكن موجود أضافته ال إال  بير 
ً
 جدیدا

ً
اوور ان عامال بشير بالدیانة النرصانية، والذي  ية هو التميا

كان له أثر خطير دحقق لها الكثير من الفوائد عن وریق التفاعل السلىمي الهادئ والمنظم السیما بیر  الشعوب والقبائل 

برة )الشاعر،   (.164م، صفحة 1989المتيا
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قیة و  ت القسطنطینیة نفسها قلعة المسیحیة الشر
َّ
هم نواب المسیح عىل اباورتها ان واجههم باعتبار أمن لذا عد

االرض تخیم علیهم نشر العقیدة النرصانية بیر  القبائل العربیة الوثنیة المحیطة بها لهذا الغیت الكنیسة التأیید الكامل 

ي هذا السبیل
 
 (.137م، صفحة 1994)رنسيمان،  والحث من جانب االباورة ف

ي تمهید الطریق لرجل 
 
 ف

ً
ا  كبير

ً
ي دورا

ي الذهاب إىل البلدان إذ   السیاسة،فأبدى رجل الدین النرصان 
 
كان یسبقه ف

إىل كسب النساء لكونهن دحریصات بالفطرة عىل  أوال المجاورة ویدعوا للدیانة النرصانية، وكانت دعوة رجل الدین تهدف 

ین دحت   ي إذ  اعتناق دین ینطوي عىل الشار، وإىل الدین لنشر المسیحیة بیر  الحمير
 
یة ف نجحت هذه البعثة التبشير

نطیة تضع بیر  قواعدها الرئیسیة ان م نطي إىل تلك المنطقة فقد كانت الدبلوماسیة البير  ي امتداد النفوذ البير 
همتها یعت 

ي أینما دحط ردحاله ووصلت دعواه )موس، 
نطي السقف النرصان   (.203م، صفحة 1967یتبع النفوذ السیاسي البير 

ي 
نطیة عىل توظیف العامل الدیت  عدلت عن استخدام االسلوب إذ  منذ وقت مبكر، عملت الدبلوماسیة البير 

ي دحملة الیوس جالیوس عام )
 
ي الیمن كان للرومان تجربة فاشلة تمثلت ف

ي كثير من االدحیان، فف 
 
 24العسكري المباشر ف

ي فقام 
ي قادها والیهم عىل مرص الدحتال الیمن، لذا عملت عىل إجاد نفوذ لها هناك عن وریق تسلل سلىمي دیت 

ق.م( والت 

اوور ال  ي اقناع الناس وانشاء البیع لممارسة وقوسهم 337-324قسطنطیر  ) ميا
 
م( بأرسال بعثة دینیة نجحت ف

 (.224م، صفحة 1981ومراسیمهم الدینیة )محل، 

ي كانت تدین بالدیانة النرصانية 
نطیة لجأت إىل السلوب نفسه مع الحبشة الت   عن ذلك ان الدبلوماسیة البير 

ً
فضال

؛فكان التبشير یلع
ً
 ال إذ  ب دوره واضحا

ّ
اوور ان ي ) ميا

یة إىل ملكهم 361-337قسطنطیوس الثان  م(. أرسل بعثات تبشير

 سیاسي 
ً
نطة للتخلص من االدحتكار الفارسي للتجارة البحریة، وازدإذ  تعزيزا لهدفا دحركات  أدتولب منه مساعدة بير 

ي عهد ال 
 
اوور التبشير ف ي عدة اماكن بالحبشة )الشاعر، أرسل بعثة لبنإذ  م(518-417انستاسیوس ) ميا

 
اء الكنائس ف

 (.171م، صفحة 1989

ي الذي دحصل بیر  ال إ
اوور ن التقارب الدیت  ي ميا

نطیة والحبشة والذي كان التبشير الدیت   له أساسية البير 
ً
إىل  أدىا

ة عجزت ال  اوور تحقیق مكاسب سیاسیة واقتصادیة كبير االدحباش  ية عن تحقیقه باالسلوب العسكري، فكان اعتناقميا

 باتفاق مصالحهم مع مصالح ال 
ً
اوور للدیانة النرصانية ایذانا ي نهایة ميا

 
نطیة والذي دفع ف اوور إىل دفع ال  المر ية البير   ميا

ي ادحتاله للیمن عام ) ٥٢٧ - ٥١٨)الول  جوستیر  
 
ي مجال اختیاره ٥٢٥ق.م( لمساعدة االدحباش ف

 
م( والذي ذاع صیته ف

یة ) الدور   (. 55، صفحة 2011ي، لبعثاته التبشير

ي عرص جسیتان )  
 
یة دحملت  أدتم( 565-527وف ي صعید مرص دحت  ان بعثة تبشير

 
 ف
ً
 واضحا

ً
هذه البعثات دورا

سة عىل اعتناق النرصانية عام ) اوور م( ثم استخدموا لتحقیق مكاسب سیاسیة لل ٥٤٠النوباد وهم قبیلة بدویة شر  یة،ميا

انهم البلیمیر  إذ  یة 202م، صفحة 1967ووردهم إىل الصحراء )موس،  قاموا بكبح جماح جير (، كما ارسل بعثات تبشير

ي منطقة القوقاز وشمال افریقیا، ومما الشك ان   أخرى
 
كانت نتیجتها تنصير قبائل الهروىلي عىل الدانوب وبعض القبائل ف

یة أسست لعاقات جدیدة مع ال  اوور هذه البعثات التبشير ي الدیالخ أساسية عىل ميا
 
إىل كسب والء  أدتن و وة ف

ي تلك الدیانة خدمة الغراض ال 
اوور معتنف   (. 82م، صفحة 1991ية )غنيم، ميا

ي اغراء الشعوب، فاستخدمت وسائل  أخرىومن جهة 
 
نطیة ف   أخرىتنوعت وسائل الدبلوماسیة البير 

ً
ا  تأثير

أكير

یة هي الهدایا والهبات والمال إىل الحد الذي دفع زعمائه ي الحصول علیها ومما زاد من عىل النفس التبشير
 
ا للتنافس ف

اوور اء والزعماء كانوا دحریصیر  عىل ان تسلُمها من ید ال المر قیمة هذه الهدایا وااللقاب ان هؤالء    ميا
ً
نطي شخصیا البير 

 (.126م، صفحة 1997)عبد الحميد، 

نطیة بأسلوب ))لقد عدت     ا الدبلوماسیة البير   العوامل تأثير
 من قبل صانعي  المال(( كونه أكير

ً
واستخداما

نطیة الخارجیة، ودفعت ال  اوور السیاسة البير  نطیة مبالغ وائلة من ال ميا لضمان والء الشعوب المجاورة او  موالية البير 

ي دحال دخول ال 
 
اوور ابقائهم عىل الحیاد ف  مع أعدائها )الشاعر، ميا

ً
 (. 166م، صفحة 1989ية دحربا

قية إىل دائرة نفوذه بطرق و      ي ضم شعوب الحدود الشر
 
متعددة،  فكان أولها  أساليبفقد بذل جستنيان جهده ف

ي التأثير عىل تلك  الوىلسنوية، وكان المال هو الوسيلة  إعاناتإىل تلك القبائل عىل شكل  موالتقديم ال 
 
ة ف والمباشر

 تلك ا
َّ
نطيیر  أن  الروم البير 

ّ
كانت تلك   موالهي الحل المثل عىل الدوام، مقابل هذه ال  موالل الشعوب؛ فطالما عد

اوور الشعوب تقوم بحماية دحدود ال  ها بعدد من جنودها،  وامتدت هذه ال ميا
ّ
 تمد

ً
نطية، وأيضا السنوية  عاناتية البير 
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ول، وال ي شبه جزيرة القرم، وقبائل الهير
 
قية قبائل الهون ف يا وشعب لتشمل أمراء العرب عىل الحدود الشر فار، وشعب ابير

ام الحبشة )غنيم، 
ّ
 (.20م، صفحة 1991والازيیر  ودحك

اوور ومنذ القرن السادس المیادي استخدم ال  م( هذه الوسیلة لجل استعادة والیات 565-527جستنیان ) ميا

اوور ال   ميا
ً
ي الغرب وتخلیصها من سیطرة القبائل الجرمانیة، وتطلب ذلك عقد صلحا

 
نطیة ف مع الدولة الساسانیة ية البير 

ي ثا  معاهدات سام للعوام )
 
، 562-545-532ف ي

ة للجانب الساسان  ي كل منها دفع جزیة مالیة كبير
 
نطة ف ( تعهدت بير 

 
ً
ي معاهدة عام ١١بلغت )إذ  ومما یلفت االنتباه ان الجزیة المالیة كانت باهظة جدا

 
م، ٥٣٢( الف قنطار من الذهب ف

نطة للدولة الساسانیة یساوي   ٤٢،٣٣وكان القنطار الوادحد یساوي  ي ان مقدار ما تدفعه بير 
، ٢٢٢كغم وهذا یعت 

٤٦٥٦٣٠   ،  (.171، صفحة 2006كغم ذهب )الشاطي

 هذه ال 
َّ
ّ إن ما الزمها وسائل  عاناتغير

ّ
ي مقدمتها إنعام جستنيان أخرىلم تكن الوسيلة الودحيدة،  وإن

 
،  كانت ف

ي والثياب  عىل رؤساء هذه القبائل باللقاب والرتب  عن التاج الذهتا
ً
والمرتبات والعطايا الخاصة بكل رتبة، هذا فضال

ي كانت عىل شاكلة ثياب ال 
اوور الحريرية المطرزة بالذهب الت  ،  ميا ودأبت الدبلوماسیة  ،(1/447م، صفحة 1950)دحت 

ي 
ي االوقات والظروف الت 

 
نطیة عىل استخدام هذه الوسیلة مع الموالیر  لها السیما ف اوور تحتاج فیه ال البير  ية إىل جهد ميا

ي وقوفها إىل 
 
 ف
ً
 واضحا

ً
ي او عسكري یعینها عىل أعدائها، وقد دحصل ذلك مع الغساسنة عندما أبدت هذه المملكة دورا

دیت 

ي عهد ملكهم الحار  بن جبلة 
 
 ف

ً
، والذي ازداد هذا الدور وضودحا ي رصاعهم مع الفرس الساسانیر 

 
نطییر  ف جانب البير 

 عسكریة ودبلوماسیة ووال عرص جستنان دفعت ال إذ  م(529-569)
ً
اوور مارس جهودا  لم یحىص  بها ميا

ً
ية منحه ألقابا

ي من قبل ، ومن یحمل هذا اللقب یصبح الشخصیة إذ  شیخ عرنا ي ي او أمير عرنا منحه لقب ) فیارك: شیخ قبیلة عرنا

نطیة وله السیادة عىل القب الوىل ي لها دحق التعامل مع السلطات البير 
ي تتعامل مع ال  خرىال ائل العربیة الت 

اوور الت  یة( ميا

 (.6، صفحة 1933)نولدكه،  (؛824م، صفحة 1968وانعم علیه بالتاج  )بروكلمان، 

ي وصفت كونها 
یة إىل كسب القبائل العربیة الت  ي مهمتها التبشير

 
نطیة ف من جانب آخر اثمر نجاح الدبلوماسیة البير 

 
ً
نطیون كسبهم لصالحهم لاستعانة بهم اكير الشعوب المجاورة تحظرا  عن قوتها والذي دحاول كل من الفرس والبير 

ً
فضال

ي كسب الغساسنة إىل 
 
نطیون نجحوا ف ة فان البير  ي رصاعهم التقلیدي والدائم، فاذا كان الفرس قد اقاموا مملكة الحير

 
ف

ي (، وكان العتناق ال6، صفحة 1933صفهم أواخر القرن الرابع للمیاد )نولدكه، 
 
غساسنة للدیانة النرصانية أثره الواضح ف

ي عهد ملكهم الحار  
 
ي دحروب  هم مع الفرس الساسانییر  السیما ف

 
نطیة ودخولهم إىل جانبهم ف وواریة البير  مؤالتهم لإلميا

اوور بن جبلة الذي عارص ال  ي استعملها  خرىال (، ومن الوسائل 166م، صفحة 1989)الشاعر،  جستنیان ميا
الت 

ة والحسد  ل،الو جستنيان  ان الغير إتباع أسلوب اليقاع والدّس والشقاق؛ وذلك بإثارة شعب ضد شعب آخر، واشعال نير

نطة  سد( وهذا ما ورثته بير 
َ
ّرق ت

َ
 عىل سياسة )ف

ً
 هذا االسلوب كان قائما

َّ
ي الواقع إن

 
والضغينة والرصاعات فيما بينهم، وف

 (.164م، صفحة 1989من روما القديمة )الشاعر، 

ي تقوي مشاعر الوالء لل  خرىال ومن الوسائل 
اوور الت  اوور ية ولل ميا نطية  ميا التشبع بالروح الرومانية البير 

نَّ من بنات الطبقة السناتورية، بل دحت  
ُ
ي ك
ي معظم االدحوال بالزواج من الرومانيات الان 

 
والسماح لتلك الشعوب التابعة ف

اوور من أقارب البيت ال   عن ميا
ً
ي القسطنطينية بالقصور بصفة دائمة للعناية بهم ي،  هذا فضال

 
استضافة أبنائهم ف

 ال 
ّ
اوور وتربيتهم تربية عالية، وال شك أن نطي عليهم ميا ي البير 

ي استمرار النفوذ الرومان 
 
ية تحقق هدفها المنشود ف

ي عجت بها القسطنطينية بأفواج كالمواج163م، صفحة 1989)الشاعر، 
ت هذه الوفود الت  المتاومة من  (، فقد كير

اوور رؤساء كّل هذه الشعوب المحيطة بال  قية لل ميا ي المناوق الشر
 
اوور ية وبخاصة ف ية، ومع هذه الوفود زوجاتهم ميا

عليهم الول  وأوفالهم ودحاشيتهم وخدمهم دحت  بدت المدينة كعرض لكل االزياء، ولكل لغات العالم وأغدق جستنيان 

ي العاصمة، وبدت القسطنطينية الهدايا والمنح، وأنعم عليهم بالي  
 
ي دحاب ف

 
دحالة بهجة وشور الستقبالها أفواج من  ف

ي تمتطي الخيول دحاملة ال 
، فقد استفعامالفرسان الت  هذه الوفود لمشاهدة العاصمة  أدت، وسط ضجيج الموسيف 

ات، ومشاهدة التحصينات الدفاعية القوية، ومستو  دعات االسلحة المرتبة وكنائسها وقصورها وأسواقها المملوءة بالخير

أن هؤالء الزوار خضعوا للرقابة الدقيقة، خشية أن يدفعهم فضولهم إىل القيام بأي ترصفات وائشة إال  عىل أدحسن وجه،

 (.20م، صفحة 1991)غنيم، 

ي المجالیر  الول  ومن أعمال جستنيان 
 
نطة وعظمتها ف ي أبداها تجاه الوفود والزوار لجل إظهار قوة بير 

المادي الت 

ي غرف القصور ال 
 
اوور والفكري مظاهَر االبهة والمهابة، والمجوهرات النفيسة ف ية ووائها بالذهب، واالزياء الرسمية ميا
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ي غرفة ال 
 
 من مراعاتها ف

َّ
ي ال بد

يفات الت  ي يرتديها العاملون بالقرص والسجاد الفخم وقواعد التشر
اوور الغالية الت   ميا

 (.163ة م، صفح1989بالقرص )الشاعر، 

 
 الخاتمة

ا من انجاز هذا البحث، وتوصلت الدراسة إىل االستنتاجات التالیة: 
ّ
 بعد ان منَّ هللا علینا بفضله تمكن

اوور عاشت ال  .1 قية والغربية مما ترتب عليها البقاء ميا ي دحدودها الشر
 
 ف
ً
 غير مستقرا

ً
 سیاسيا

ً
نطیة وضعا ية البير 

 المخاور الخارجية والداخلية. هبة استعداد ويقضة  لمواجهة أدائما عىل 
اوور استخدمت ال  .2 ي عهد جستنيان ميا

 
نطیة ف وعیتها أم ال الول  یة البير  شت  السالیب بغض النظر عن مشر

ي تهدف إىل دحمایة دحدودها وممتلكاتها ضد أعدائها كل ذلك دفعها الستخدام دبلوماسیة نشیطة أعانت 
والت 

ي التصدي والدفاع عن صدور ال 
 
االجیش ف  ية. وور ميا

3.  
ً
 جديدا

ً
 دبلوماسيا

ً
وهو التبشير بالدين المسيجي بأسلوب سلىمي هادئ ومنظم بیر  إال  أضاف جستنيان أسلوبا

قية، فرجل الدين المسيجي يقوم بدور تمهيدي لرجل السياسة، يذهب قبل رجل إذ  شعوب الحدود الشر
 السياسة، فيكسب الناس من دحوله. 

 نصب كان يجوب البلإذ   مارس التاجر دوره، .4
ً
، واضعا ي عرصنا الحارص 

 
دان المجاورة،  ويقوم كرجل المخابرات ف

ورية لخدمة ال  ويد الدولة بالمعلومات الرص  اوور عينيه الهدف االسىم بي   ي عهد جستنيان، ميا
 
نطية ف ية البير 

ي مورست عىل نطاق واسع. ساستلك الوسائل والمبادئ ال 
 ية لدبلوماسية، الت 

نطی أدتأج .5 ي السیاسة لنه أشع السبل واقرصها للتأثير عىل الدبلوماسیة البير 
 
ي استخدام المال كعامل مهم ف

 
ة ف

اوور الشعوب المجاورة لل   یة. ميا
ي أتسمت بها ال  .6

اوور مع قوة المكانة وسموها الت  نطیة،ميا ي عاشتها إال  ية البير 
ان صعوبة الظروف الت 

اوور ال  اوور اثمر عن نتائج ایجابیة لصالح ال  ية اجازت لباورتها استخدام الزواج السیاسي والذيميا  ية. ميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 4) 

   
 
 

 
 

 
 
 

 61 

 المراجع
Ostrogorsky و ،Gerge. ( 1968). History Of The Byzantine State Transleted. Oxford. 

وق للنشر والتوزي    ع.  مدن باد الشام دحیر  كانت والية رومانية. م(. 1987أ. ـه جونز. )  االردن: دار الشر

نطیونم(. 1953ابراهيم أدحمد العدوي . )  )المجلد با.ط(. القاهرة: الدار القومية للطباعة.  االمويون والبير 

 بن عىلي المسعودي. )
وت: دار  مروج الذهب ومعادن الجوهر م(. 1989ابو الحسن عىلي بن الحسیر  )المجلد با .ط(. بير

 الكتب العالمية. 

 . ي . )بات(.  أدحمد بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقونا ي وت: دار صادر.  تاري    خ اليعقونا  بير

ي ممالكاالمصار (. 2002ادحمد بن يحتر العمري. )
 
. 1)المجلد ط مسالك االبصارف ي

 
: المجمع الثقاف ي  (. ابو ظتا

( . ي
ّ القرمان  ي

وت: عالم الكتب.  .الول أخبار الدول وآثار (. 1992أدحمد بن يوسف بن أدحمد بن سنان الدمشف   بير

 مرص، االسكندرية،.  اآلفار. م(. 1991اسمت غنيم. )

( . ي
نطية م(. 1982الباز العريت  وت: دار النهضة العربية.  323،1081الدولة البير   )المجلد با.ط(. بير

 . سامي با: دار المغرب ال  المسالك والممالك. م(. 1992البكري. )

اوور التأري    خ الشي جانب من جوانب دحياة ال م(. 2001بروكبيوس . ) جستنيان وزوجته تيودورا وقائده المغوار  ميا
اريوس وزوجته انطونينا صورة سيلة  (. عیر  للدراسات والبحو  االنسانية واالجتماعية. 1)المجلد ط بلير 

وت.  أمراء غسان. (. 1933ثيودور نولدكه. )  بير

( . ي تأري    خ العربم(. 2001جواد عىلي
 
. 4)المجلد ط المفصل ف ي

 
 (. با.: دار الساف

نطیة(. 1984زيف نسيم يوسف . )جو   )المجلد با.ط(. االسكندرية: با.  تاری    خ الدولة البير 

ي الدوري. )
نطي وأثره عىل باد الشام ومرص )(. 2011خالد دحمو دحسان  ي البير 

تكريت: كلية  م(. 602-628الرصاع الساسان 
بية للعلوم االنسانية.   الي 

نطة بیر  الفكر و م(. 1997رأفت عبد الحميد. )  با.: عیر  للدراسات والبحو  االنسانية واالجتماعية.  الدين والسياسة. بير 
وت: با.  النرصانية وآدابها بیر  العرب الجاهلیر  م(. 1912رزق هللا بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو. )  )المجلد با.(. بير
. )بات(.  ي

وت: دار  آثار الباد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزويت   صادر. بير
ي القرنییر  الخامس والسادس المیادي. م(. 1981سالم ادحمد محل . )

 
 :جامعة الموصل العاقات العربیة الساسانیة ف

ي كلية االداب . 
 
 غير منشورة ف

نطية . م(. 1994ستيفن رنسيمان. )  مكتبة النهضة المرصية .  :القاهرة الحضارة البير 
ي العصور الوسطتاري    خ أوربا (. 1976سعيد عبد الفتاح عاشور. )

 
وت: دار النهضة.  ف  )المجلد با .ط(. بير

 سورة الروم القران الكريم. )با تاري    خ(. 
وت: دار صادر. 2)المجلد ط معجم البلدان(. 1995شهاب الدين ابوعبدهللا ياقوتیا  عبدهللا الرومي الحموي. )  (. بير

بر ومن عارصهم من ذوي ديوان المبتدأ وال(. 1988عبد الردحمن محمد بن محمد ابن خلدون. ) ي تأري    خ العرب واليا
 
خيا ف

وت: دار الفكر. 2)المجلد ط الشأن الكيا   (. بير
ح الجامع الصغير ـه(. 1356عبد الروؤفیا  تاج العارفیر  ابن عليان زين العابدين المناوي. ) (. 1)المجلد ط فيض القدير شر

ى.   مرص: المكتبة التجارية الكيا
 )المجلد با.ط(. االسكندرية: منشأة المعارف.  القانون الدبلوماسي  م(. 1975عىلي صادق ابو هيف . )
ي التأري    خ(. 1996عىلي محمد ابن االثير . )

 
وت: دار الكتب العلمية. 2)المجلد ط الكامل ف  (. بير
 باريس: دار الطباعة السلطانية.  تقويم البلدان. م(. 1840عماد الدين إسماعيل بن عىلي ابو الفداء. )

قیة لل م(. 1989)فتجي الشاعر .  اوور السیاسة الشر ي القرن السادس المیادي عرص جوستنیانميا
 
نطیة ف )المجلد  یة البير 

 با.ط(. مرص: الهيلة المرصية للكتاب. 
( . وت: دار الثقافة. 1)المجلد ط تأري    خ سوريا ولبنان وفلسطیر  م(. 1950فليب دحت   (. بير

. 5)المجلد ط  يةسامتأري    خ الشعوب ال م(. 1968كارل بروكلمان. ) وت: دار العلم للمايیر   (. بير
ي تأري    خ دحلبم(. 1998كامل بن دحسیر  بن محمد بن مصطف  الغزي. )

 
 (. دحلب: دار القلم. 2)المجلد ط نهر الذهب ف

 افست ليدن: دار صادر.  صورة االرض. (. 1938محمد البغدادي ابن دحوقل. )
( . ي االدريىسي اق اآلفاقنز (. 1989محمد بن محمد بن عبدهللا الطالتا ي اخي 

 
وت: عالم 3)المجلد ط هة المشتاق ف (. بير

 الكتب. 
( . نطیة اورودحة دكتوراه غير منشورة. (. 2006مهدي فيصل الشاطي   :جامعة بغداد العاقات السیاسیة الساسانیة البير 

بية .   كلية الي 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

 

   
  62 

بل. )  ورابلس: جروس برس. ،(. لبنان1)المجلد ط التاري    خم(. 1994موريس شر
اوور ال نبية عاقل . )با.ت(.  ي والحضاريميا

 
ي التأري    خ السياسي والثقاف

 
نطية دراسة ف  )المجلد با(. دمشق: با.  ية البير 

 عالم الكتب.  :القاهرة م،. 814 – 395العصور الوسط م(. 1967ـه. سانت مياد موس. )
( . نطي . م(. 1982هىسي  دار المعرفة .  :القاهرة العالم البير 

. )يوسف بن عبد ي ابن عبد اليا ي معرفة ال م(. 1992هللا محمد بن عاصم القروتا
 
(. 1)المجلد ط ،صحاباالستيعاب ف

وت: دار الجبل.   بير
 
 

 الهوامش

                                                           
ي باد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلم1

 
ي ف

هم، *رومية: وهما روميتان: إدحداهما بالروم والخرى بالمدائن بنيت وسميت باسم ملك، فأما الت 

واسمها رومانس  وهي مسماة باسم رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نوح، عليه السام، إنما سىمي الروم روما لضافتهم إىل مدينة رومية

. )الحموي،  ة خمسیر  يوما أو أكير ي القسطنطينية بينهما مسير ، 1995بالرومية، فعرب هذا االسم فسىمي من كان بها روميا، وهي شماىلي وغرنا

 (.3/100صفحة 

ي كتاب الملحمة باللف، سكانها جفاة ليس لمن يسكنها أخاق، وهي 2
 
من أعمال اسطنبول  ** نيقية: وتسىم أنيقية، هكذا ذكرها بطليموس ف

ي وقد اجتمع بها آباء الملة المسيحية )
 
ف ي هذا المجمع وهو أول 318عىل اليا الشر

 
( أسقف، يزعمون أن المسيح، عليه السام، كان معهم ف

ي بيعتها ولهم فيها اع
 
ي هي أصل دينهم، وصورهم وصورة كراسيهم بهذه المدينة ف

تقاد عظيم )الحموي، المجامع لهذه الملة وبه أظهروا المانة الت 

 (. 5/303، صفحة 1995

 

 (4/325، صفحة 1995قرة: قرية قريبة من القادسية. )الحموي،  4

ي القليم الخامس )الحموي،  5
 
ي باد الروم سميت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح، عليه السام، وهي ف

 
، 1995عمورية: بلد ف

 (.4/158صفحة 

 لها فيما بیر  يدي من المصادر.   6
ً
 صملة: لم أجد تعريفا

ي باد الروم قرب ورسوس، ولها عند أبواب ورسوس باب يسىم قلمية منسوب إليها، وهي ليست عىل البحر. )الحموي،  7
 
القلمة: كورة واسعة ف

 (.4/392، صفحة 1995

8  ، ي
 ( 384م، صفحة 1840؛ )ابو الفداء، ( 3/390، صفحة مج 1992سلندوا: مدينة بباد االروم، )القرمان 

 (.  5/398، صفحة 1995هرقلة: وهي مدينة بباد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السام. )الحموي،  *

 (.  5/398صفحة ، 1995هرقلة: وهي مدينة بباد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السام. )الحموي،  9

 صقلية من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية وهي مثلثة الشكل، مقابلة ريو وبیر  الجزيرة وبر إفريقية ملة وأربعون ميا إىل أقرب مواضع 10

 (.5/398، صفحة 1995إفريقية وهو الموضع المسىم إقليبية )الحموي، 

 لها فيما بیر  يدي من المصاد11
ً
 ر. فلطنة: لم أجد تعريفا

 لها فيما بیر  يدي من المصادر. 12
ً
ناوة: لم أجد تعريفا  دهيا

 (.5/195، صفحة 1995ملوية: اسم عقبة قرب نهاوند، سميت بذلك لن وريقها يدور بصخرة فسموها بذلك )الحموي،  13

لدروع السلوقية وهي آثار مدينة سلوقية: وتسىم سليقية، وهي مدينة وكورة بباد الروم، وهي من نادحية الشام بعد ورسوس تنسب إليها ا 14

، 1995قديمة يوجد فيها خبث الحديد وقطاع الفضة والذهب والحىلي وإليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية والكاب السلوقية )الحموي، 

 (.3/242صفحة 

15 ، ي
ي باد الندلس. )القرمان 

 
 (3/481، صفحة مج 1992أمربه: بلدة ف

ي مدينة  16
 
وان ومن أعظم مدن الروم وب  ها قيا أفاوون الحكيم. )الحموي، قونية: وهي موضع ف  ( 4/415، صفحة 1995القير

 إرجنوس، وهي قرية بالصعيد من كورة البهنسا. الحموي: معجم البلدان، ج 17
ً
 .144، ص1جنوس جنوس وتسىم ايضا

قية قرية السنطة وهي  18 ي الضفة الشر
 
ي الضفة الغربية ويقابلها ف

 
، بلوس: قرية بلوس ف  (3/335، صفحة 1989قرية جليلة عامرة. )االدريىسي

 لها فيما بیر  يدي من المصادر.  19
ً
 براوعس: لم أجد تعريفا

ي  20
، سلنيقة: لم أجد هذه المدينة تعريف غير أن  وجدت لهاباسم آخر وهو سانيك، وهي مدينة بباد الروم، وغالب أهلها من اليهود، )القرمان 

 (.391، صفحة مج/ 1992
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DIFFICULTIES FACING THE MANAGEMENT OF KINDERGARTEN 

INSTITUTIONS NORTH OF THE GREEN LINE AREA IN LIGHT OF THE 

QUALITY MANAGEMENT APPROACH FROM THE POINT OF VIEW OF 

PRINCIPALS AND TEACHERS 

 

Ikhlas ALHAIB 
1 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the difficulties facing the management of kindergarten 

institutions north of the Green Line area in light of the entrance to quality 

management from the point of view of female principals and teachers, and to 

identify the impact of both the scientific qualification and years of experience and 

the functional name in this, and the study used the descriptive curriculum survey, 

and the tool was a questionnaire, distributed to the sample of the study, which was 

selected in a random way, by selecting a sample of school principals and 

kindergarten teachers north of the Green Line area, so that the total sample (75) 

Director and teacher (21 managers, 54 teachers), representing the study 

community, the results showed that the difficulties facing the management of 

kindergarten institutions north of the Green Line area in light of the entrance to 

quality management from the point of view of female principals and teachers on the 

tool as a whole were moderate and received an average (1) 3.57) The results showed 

that there were no statistically significant differences at the level (α ≤0.05) due to 

the impact of scientific qualification and years of experience, while there are 

differences attributable to the variable functional name in the field of children and 

parents and in good terms female teacher.  In the light of the results, a number of 

recommendations and proposals were made. 

Key words: Kindergarten İnstitutions, Difficulties, Quality Management. 
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ي ضوء مدخل 
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

الصعوبات الت 

 ة الجودة من وجهة نظر المديرات والمعلماتإدار 
 

 2 خالص اسماعيل الهيبإ

 

 الملخص: 

ي ضوء 
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

هدفت الدراسة إىل تعُرف الصعوبات الت 

ة مدخل إدارة الجودة من وجهة نظر المديرات والمعلمات، والتعرف عىل أثر كل من المؤهل العلمي   وسنوات الخرة

ي استبانة، تم توزيعها عىل 
ر
، وتمثلت األداة ف ي المسحي

ي ذلك، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفر
ر
ي ف

والمسم الوظيفر

ي تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وذلك باختيار عينة من مديرات المدارس ومعلمات رياض االطفال 
عينة الدراسة والت 

، بحيث معلمة(ً، ممثلة لمجتمع 54مديرة، و 21( مديرة ومعلمة )75كان مجموع العينة )  شمال منطقة الخط األخضر

ي ضوء 
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

، وأظهرت النتائج أن الصعوبات الت 
ً
الدراسة

ت عىل متوسط مدخل إدارة الجودة من وجهة نظر المديرات والمعلمات عىل األداة ككل كانت متوسطة وحصل

( تـعزى ألثر المؤهل العلمي α ≤0.05(، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستـوى )3.57)

ي مجال األطفال و 
ر
ي ف

ة، بينما هناك فروق تعزى لمتغرر المسم الوظيفر األمور ولصالح مسم معلمة.   أولياءوسنوات الخرة

ي ضوء النتائج تم تقديم جملة من ا
ر
حاتوف  .لتوصيات والمقر 

  .الصعوبات، إدارة الجودة ،مؤسسات رياض األطفال :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

، فهي  ر ي تعتمد عىل التخطيط الدقيق للوصول لهدف معير
عد اإلدارة أساس جميع العمليات الحياتية، فهي الت 

ُ
ت

ي جميع مؤسسات المجتمع، 
ر
ي اعتمدت عمل منظم يقوم عىل تحقيق الكفاءة والفاعلية ف

ومنها المؤسسات التعليمية الت 

ي المدارس، ويتسم العض الحاىلي بالعديد من 
ر
مرحلة رياض األطفال مرحلة أساسية من ضمن المراحل التعليمية ف

ي العولمة، 
ر
ات تتمثل ف بية، ولعل أخطر هذه التغرر

ي شت  مناحي الحياة، وبصفة خاصة مجال الر 
ر
ات المتالحقة ف التغرر

ورة تحديث واالنفجار المع ي أدت إىل ضر
ي مجال االتصاالت، والتنافسية الت 

ر
، والتطور الهائل ف ي ، والتطور التكنولوحة ي

ر
رف

ات جذرية  ات استدعت ثورة إدارية؛ بمعتر إحداث تغرر الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية، تلك التحديات والتغرر

ي فلسفة ومنا 
ر
ي األساليب والمفاهيم اإلدارية، بل وتغيرر ف

ر
 خ اإلدارة التعليمية. ف

ي المؤسسات التعليمية من خالل النظر إىل التعليم بوصفه سلعة كبقية السلع إذ 
ر
ظهر االهتمام بضمان الجودة ف

ي 
ر
ال بد له من أن ينافس، وأن يسىع إىل إرضاء مستهلكي تلك السلعة من الطالب والمجتمع والدولة، فالطالب يرغبون ف

ر واإلبداع، و الحصول عىل أفضل مستوى تعليمي  أمور الطالب يتطلعون إىل أفضل تأهيل ألبنائهم،  أولياءيؤهلهم للتمرر

 ، ة تمكنها من تحقيق أهداف خططها التنموية )الخضرر ر نو إىل مخرجات تعليمية متمرر
 (.2001أما الدولة فر 

ي مختلف الم
ر
 بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ف

ً
 ملحوظا

ً
جاالت وقد أظهرت معظم دول العالم اهتماما

بوية  والمؤسسات، لما يتحقق من إيجابيات بفضل اعتمادها معايرر الجودة الشاملة كنهج إداري ذلك أن المؤسسات الر 

ي بناء اإلنسان وتنمية شخصيته، وتطوير مهاراته، وزيادة مقدرته، ومن ثم تخريجه إىل 
ر
ي يعول عليها ف

والتدريبية هي الت 

 أكرة من جانب القادة ميادين العمل المختلفة، فاألخذ بهذا 
ً
ره، ويستدعي اهتماما  له ما يرة

ً
المدخل الحديث نسبيا

ي تحتم التحول نحو فلسفة إدارة الجودة الشاملة، ومن ذلك 
 من الشواهد الت 

ً
ا ر منهم، إذ أن هناك كثرر بويير

وخاصة الر 

ي المجال الصحي ومجال الخدمات )
ر
ي تطبيقها ف

 (.2011، الزهرانر

ات الحياة  عد من مراحل النمو والتطور، ؛ فشخصية ومن أهم فر 
ُ
ي ت
ها حساسية هي الطفولة الت  اإلنسانية وأكرر

ز وتتشكل وتتأثر بجميع السلوكيات الداخلية والخارجية المحيطة، ويجب التعامل معها بدرجة عالية من  اإلنسان ترة

                                                           
ikhlashaib@hotmail.com  ،بية والتعليم ر وزارة الر  ،فلسطير  

2
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بوية أو التعليمية أو نوع الرعاية المعط ي ر بدرجات الحيطة والحذر سواًء من الناحية الر  اة للطفل؛ الرتباطها بشك ل كتة

تطور شخصية الفرد ونموها وصقلها، وتعد مرحلة رياض األطفال مرحلة حساسة جدا؛ ألنها مرحلة انتقالية من بيئة 

الطفل األساسية إىل بيئة أخرى؛ فبعض األطفال يتقبلها وبعضهم اآلخر ال يتقبلها، مما ينبثق عن ذلك الكثرر من 

ي رياض األطفال، وتختلف حلول هذه المشكالت حسب طبيعة الطفل المصاعب والم
ر
ر ف ي تواجه المسؤولير

شكالت الت 

 (.2019وأسلوب المعلم وكيفية تعامله معه ) العظامات، 

ي 
ر
ي السنوات الخمس األوىل من عمر الطفل إذ تعد المرحلة األساسية ف

ر
ي رياض األطفال ف

ر
ز أهمية التعليم ف وترة

ر معا، حياة اإلنسان، حيث تو   باهتمام كامل من اآلباء والمربير
ضع فيها الدعائم لتكوين شخصية الفرد، ويجب أن تحظر

ا، وتعويدهم عىل العادات الصحية، وتنمية  ام ذاتية الطفل، ورعاية األطفال بدنيًّ فمن أهداف مرحلة رياض األطفال: احر 

أو االنفعالية وحت  االجتماعية، وتحقيق النمو الشامل  الطفل بجميع جوانبه الجسمية أو اللغوية أو المعرفية أو الحركية

ي جميع هذه الجوانب )
ر
يحي المتكامل ف ي خالد ومسر 

 (.2013، بتر

بوية التعليمية أن تهتم بمكانة اإلنسان وتنمية شخصيته بطريقة متكاملة  لذلك أصبح لزاما عىل السياسات الر 

ي تعد مؤسسة
ي تنشئة الطفل وتنمية قدراته المختلفة  ومتوازنة، واالهتمام برياض األطفال الت 

ر
 ف
ً
 أساسيا

ً
تربوية تؤدي دورا

 (.2017، "عىلي أحمد"بجميع أشكالها، وهي األساس الذي يبتر عليه السلم التعليمي بمراحله المختلفة كافة )

ورات الحياة، وقد أمرنا ديننا الحنيف من قبل بذلك فهو مصدرها  ورة ملحة من ضر فالجودة أصبحت ضر

ي القران من األحكام والتعاليم، ما يحث عىل األس
ر
يفة، فيجد اإلنسان ف اسي من خالل القران الكريم والسنة النبوية الشر

ي الدين الحنيف، حديث عن 
ر
ي كل زمان ومكان، ويؤكد عىل وجود هذا المفهوم ف

ر
ية ف الجودة واإلتقان لخدمة البشر

ي العمل أنه قال" إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن عندما أمر باإل  -صىل هللا عليه وسلم –الرسول الكريم 
ر
تقان ف

ي العض 
ر
يتقنه"، فأصبح كل عمل يقاس بمدى جودته، إذ إن الجودة الشاملة قد حظيت بجانب كبرر من االهتمام ف

ي جميع أوجه
ر
ي معظم بلدان العالم، ويظهر ذلك ف

ر
، وأصبحت نظاما عالميا يجب األخذ به، وقد تم تطبيقه ف  الحاضر

ي المؤسسات التعليمية، وأصبحت 
ر
، وأصبح االهتمام بالجودة مهما ف ، واالجتماعي النشاط االقتصادي، والسياسي

مصطلحا ملحا للخدمة التعليمية، كون الحقل التعليمي ال يختلف عن الحقول األخرى، وبالتاىلي فإن التوجه نحو الجودة 

ة المؤسسات التعليمية ، فصارت أجهزة التعليم ت ر ي هو مرر
، أن من أهم أسباب تبتر ستخدم الجودة كمعيار للمنتج التعليمي

ي المؤسسات التعليمية: تنوع أهداف مؤسسات التعليم، و تعدد بيئات التعلم،  وتنوع مستوى الشهادات 
ر
الجودة ف

ي جعلت مؤسسات التعليم تتبتر فكرة الجودة )
 (.2019، العظاماتوالمؤهالت الممنوحة إىل غرر ذلك من األسباب الت 

ي حياة اإلنسان وخاصة الخمس سنوات األوىل من عمر 
ر
ولما كانت مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية ف

 ترتكز 
ً
الطفل، حيث تتشكل شخصيته متأثرة بكل ما يحيط به خالل حياته، كما أنها ممهدة للمراحل الالحقة وأساسا

ة حساس ، وهي عليه حياة الفرد بأكملها؛ باإلضافة إىل كونها فر  ة النشاط والنمو العقىلي األكرة
ة للتغرر والتعلم، فهي فر 

ات حياته ك بصمتها عىل جميع خرة
ي تؤثر عىل الفرد وتر 

ات األوىل الت  القادمة، كان  مرحلة االنطباعات والتجارب والخرة

وري توفرر مؤسسات رياض أطفال تقوم بتنمية النواحي العقلية والنفسية واالجتماعية واأل  خالقية والجسدية من الضر

ر عىل األمور  كرر
واللغوية للطفل، وإكسابه المعارف والمعلومات وتهيئته لاللتحاق بالتعليم األساسي وذلك من خالل الر 

ي تلك المرحلة كاللعب المنظم، وإكسابه المهارات االجتماعية وتشجيعه عىل االندماج 
ر
ي يهتم بها األطفال ف

الحيوية الت 

، والتفاعل والتعاون داخ  (.2017ل المجتمع األكرة من خالل األنشطة التعليمية المختلفة )الهجرسي

ي يشكل األطفال, نصف عدد السكان, وتعد مرحلة عمرية  ي عالمنا العرنة
فالطفولة من أخطر المراحل وأهمها, ففر

ي المحيط الذي يعيش
ر
ي من خاللها ترس ي دعائم بناء الشخصية, والتأثر ف

ي حياة الفرد, الت 
ر
فيه, مما يساعد  حاسمة ف

ي المراحل التالية لها, ليتالءم مع ثقافة المجتمع الذي ينتمي 
ر
, والنفس ي واالجتماعي ف ي

ر
عىل تنمية, ونضج النمو المعرف

  إليه
ً
ي رقيه وتنميته  الطفل, ليصبح قادرا

ر
للعيش كمواطن صالح, ومتوازن ومتوافق ومتفاعل مع مجتمعه, يسهم ف

 ،  (.2000)سهرر

, فالقطاع الخاص الربحي يسيطر عىل إدارة وتتعدد الجهات  ر ي فلسطير
ر
ي تدير مؤسسات رياض األطفال ف

الت 

، كل هذا يستدعي  مؤسسات رياض األطفال, المنظمات غرر الحكومية, والمنظمات الدينية، إضافة للقطاع الحكومي

اف الدقيق المباشر عىل هذه  جهودا حثيثة من جميع األطراف لدعم هذا القطاع والعمل عىل تطويره, والقيام باإلشر

ر وكذلك  المؤسسات؛ لمراقبة ما يجري داخلها خاصة مع تعدد التوجهات والمرجعيات والمؤهالت, سواء للمالكير
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ورة معرفة إىل أي حد توفر  ر أو للمستثمرين الذين يديرون هذه الرياض، وكذلك ضر فير ورة معرفة إىل أي حد أو المشر ضر

م هذه هذه المؤسسات المتطلبات األساس ر ية للنمو المتكامل والسليم لطفل ما قبل المدرسة, وإىل أي حد تلر 

ي يتواجد بها الطفل لها عالقة 
وط ترخيص رياض األطفال, خاصة إذا ما عرفنا أن البيئة الت  المؤسسات بمعايرر وشر

ات الحسية لمسا ، وعليه يجب توفرر المثرر ي والجسمي واالجتماعي
ر
ة بنموه العقىلي والمعرف

عدة الطفل عىل النمو مباشر

 (.2017، "عىلي أحمد"بشكل سوي )

 لخصوصية هذه المرحلة وما تحتاج  
ً
ي التعامل مع  إليهونظرا

ر
من معلمات متخصصات يمتلكن مهارات عالية ف

ات عالية تتماسر مع متطلبات هذه المرحلة، فإن هذه  ر األطفال، وما تحتاجه رياض األطفال من بنية تحتية وتجهرر

ي ضوء الدراسة جاء
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

ت للكشف عن الصعوبات الت 

 مدخل إدارة الجودة من وجهة نظر المديرات والمعلمات. 

 

 مشكلة الدراسة

عد مؤسسات رياض األطفال حاضنة ألهم المراحل التعليمية عىل األطالق، لما لهذه المرحلة من اهمية بالغة 
ُ
ت

ي تك
ر
بوية ف وين وبناء شخصية الطفل، وتنمية قدراته ومهاراته العقلية، وألن الجودة هي متطلب جميع المؤسسات الر 

، فإن الحاجة لوجود  ر راعي احتياجات المتعلمير
ُ
عىل مستوى العالم أجمع لما تمتاز به من وجود معايرر شفافة وثابتة ت

ي مؤسسات رياض األطفال أ 
ر
ي مراحل التعليم معايرر لضمان جودة التعليم ف

ر
كرة أهمية من تطبيق معايرر الجودة ف

ة  ر  رياض األطفال مؤسسات تعليمية تربوية تسىع إىل تحقيق المرر
ّ
عد
ُ
. وت االساسي والثانوي أو حت  التعليم الجامىعي

ية مدربة مؤهلة لمتطلبات العض وتحقيق الجودة، قادر  ين التنافسية لمعلميها وطلبتها، وذلك بإعدادهم ككوادر بشر

ي اآلونة 
ر
ي ظل ما يواجهه العالم ف

ر
 ف
ً
ر خصوصا اتيجيات الكفيلة بالوصول إىل التنافسية والتمرر

عىل وضع الرؤى واالسر 

الراهنة من تحديات ثقافية وفكرية وقيمية مثل العولمة، ممكن أن تؤثر عىل رياض األطفال، وعىل تنشئتهم بشكل سليم 

ي ظل مؤسسة حاضنة لألطفال تمتلك جميع مقومات رياض األطفال يراعي متطلباتهم واحتياجاتهم النمائية وال
ر
نفسية، ف

اتها.  ر  وتجهرر

 

 :أسئلة الدراسة

ي األسئلة اآلتية
ر
 :تتحدد مشكلة الدراسة ف

ي ضوء مدخل إدارة الجودة  .1
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

ما الصعوبات الت 

 ات؟من وجهة نظر المديرات والمعلم

ي  (α=0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .2
ي متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة للصعوبات الت 

ر
ف

ي ضوء مدخل إدارة الجودة من وجهة نظر 
ر
تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

ات ) عزى لمتغرر
ُ
ة وسنوات العلمي  المؤهلالمديرات والمعلمات ت ي  سموالم الخرة

 (؟الوظيفر

 

 :أهداف الدراسة

 :هدفت هذه الدراسة إىل

ي ضوء مدخل إدارة  .1
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

التعرف إىل الصعوبات الت 

 الجودة من وجهة نظر المديرات والمعلمات

ر متوسطات درجات تقدي .2 ر أفراد عينة الدراسة  الصعوبات الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بير

ي ضوء مدخل إدارة الجودة من وجهة نظر 
ر
ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال منطقة الخط األخضر ف

الت 

ات ) عزى لمتغرر
ُ
ة وسنوات العلمي  المؤهلالمديرات والمعلمات ت ي  والمسم الخرة

 (.الوظيفر
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  :أهمية الدراسة

ر  ي ناحيتير
ر
ي تناولت موضوع تكمن أهمية الدراسة ف

 هما: الناحية النظرية، وتتمثل بندرة الدراسات والبحوث الت 

ي حدود علم 
ر
، ف ي تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال شمال الخط األخضر

ي تواجه الصعوبات الت 
الصعوبات الت 

ي مؤسسات رياض األطفال من خالل معرفة 
ر
ي إحداث نقله نوعية ف

ر
الصعوبات والبحث الباحثة، وكيفية االستفادة منها ف

ي 
ر
ي التعليم، وتدعم بيئات رياض األطفال، وكذلك ف

ر
عن ُسُبل التغلب عليها إىل مؤسسات متطورة تراعي متطلبات العض ف

ي العملية التعليمية، وهم طلبة رياض األطفال. بينما تتمثل الناحية 
ر
 وهي عنض رئيسي ف

ً
استهدافها لفئة مهمة جدا

ي ن
ر
بية العملية للدراسة الحالية ف ي حقل الر 

ر
ر ف ي تواجه مؤسسات رياض الطفال لدى العاملير

شر وتوضيح الصعوبات الت 

ي تم التوصل 
، وإمكانية توظيف النتائج الت  ي بناء مؤسسات تراعي الحاجات النمائية والنفسية إليهشمال الخط األخضر

ر
ا  ف

 .للطلبة

 

 :حدود الدراسة

  ة: تتحدد الدراسة بالحدود اآلتي

ي من العام الدراسي الحدود الزمانية -1
ي الفصل الدراسي الثانر

ر
 .2020/ 2019: تم تطبيق الدراسة ف

 .الحدود المكانية: اقتضت تطبيق الدراسة عىل عدد من مؤسسات رياض األطفال شمال الخط األخضر  -2

ية: اقتضت تطبيق الدراسة عىل عدد من -3 ي شمال الخط  الحدود البشر
ر
ي تقع ف

ي المدارس الت 
ر
رياض األطفال ف

 .خضر األ 

 

 :التعريفات االصطالحية واالجرائية

 : ي
 كما يأن 

ً
 وإجرائيا

ً
ي تم تعريفها اصطالحا

 تضمنت الدراسة بعض المصطلحات الت 

ي المرحلة السنية من ثالث أو أربــع سنوات  -
ر
مؤسسات رياض األطفال: "هي مؤسسات تربوية تعليمية ترع األطفال ف

. وتقدم رياض األطفال رعاية منظمة هادفة محددة حت  سن السادسة, وتسبق المرحلة التعليمية أو ا لتعليم األساسي

ي السرر عىل هديها )بدر،  ,المعالم
ي تسند إىل مبادئ ونظريات علمية ينبىعر

لها فلسفتها وأسسها وأساليبها وطرقها الت 

 (.37ه، ص1421

 بأنها: "مؤسسات تربوية ذات مواصفات خاصة -
ً
ي مرحلة عمرية تسبق تستقبل األطف ,وتعرفها الباحثة إجرائيا

ر
ال ف

المدرسة االبتدائية من الذين بلغوا سن الثالثة ولم يتجاوزوا السادسة, وتهدف إىل تحقيق الحاجات النمائية 

ي تمكنه من مواجهة 
والنفسية لطفل هذه المرحلة بما توفر له من ممارسة األنشطة الهادفة, واكتساب المهارات الت 

 آلخرين". المواقف الحياتية والتعاون مع ا

ر لتسهيل شؤون المؤسسة  - ي يقوم بها العاملير
إدارة الجودة: هي "مجموعة األنشطة واألساليب والممارسات الت 

 ، ي
ي جميع مجاالت العملية التعليمية" )الزهرانر

ر
بوية  لتحقيق األهداف المنشودة ف  (.16، 2011الر 

ي تطبق عىل مؤسسا -
عرفها الباحثة بأنها:" مجموعة المعايرر الت 

ُ
ي منطقة شمال الخط االخضر وت

ر
ت رياض األطفال ف

ي تواجه رياض األطفال". 
 بهدف تجويد العملية التعليمية والتغلب عىل الصعوبات الت 

-  ، يحي ي خالد ومسر 
 (2017الصعوبات: ويقصد فيها  األمر الصعب أو الملتبس، والجمع صعوبة أو صعوبات ) بتر

 فتعرفه الباحثة عىل أنه التحديا -
ً
. أما إجرائيا ي مؤسسات رياض األطفال شمال الخط األخضر

ر
ي تواجه الطلبة ف

 ت الت 

 

 األدب النظري والدراسات السابقة: 

 األدب النظري: 

 :الطفال رياض أهمية

بية تحقيق عىل األطفال رياض مرحلة تعمل ر  لألطفال المتكاملة الر   مبانيها خالل من فيها الملتحقير

ات معززة امجوبر  نشاطات من تعده ومرافقها، إضافة لما  ومرافقها وبنيتها صفوفها داخل والمتنوعة المختلفة بالمثرر

 مرحلة أطفال وأعمار وطبيعة يتناسب بما يصمم أن يجب األطفال رياض فمبتر  ,والخارجية التحتية الداخلية
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ة أرض عىل الروضة تكون أن وعليه يفضل .الرياض ي  مخضر
ر
 لاألطفا سكن من وقريبة بالسكان مأهولة منطقة ف

 والمعامل المزدحمة والطرق الكثيفة المرور وحركة الضجيج عن وبعيدة هادئة وتكون ,الناحية الصحية من وسليمة

 اإليه واإلطفاء اإلسعاف سيارات وصول لتيسرر  عام بطريق تتصل وأن ,المياه ومجاري واألسواق التجارية والورش

 .العاىلي  الضغط الكهرباء ذات خطر عن وبعيدة

 رياض بمؤسسات الخاصة المعايرر  توفر أهمية عىل األطفال رياض بمرحلة المتعلقة ساتالدرا وأكدت

 أن عىل والخارجية الداخلية والعابها وأثاثها التحتية وبنيتها وحدائقها وساحاتها ومالعبها ومرافقها األطفال ومبانيها

 األنشطة ممارسة يتيح مما ,ماعيةواالجت واالنفعالية والمعرفية الجسمية النواحي  من خصائص األطفال تراعي 

ي  المتنوعة
ي  الجسمي  النمو جوانب لكافة والشمول والتوازن تحقق التكامل الت 

ر
 ما لطفل واللغوي واالجتماعي  والمعرف

بية يحقق مفهوم بما المدرسة قبل  الغرفة وخارج داخل أنشطة :عىل األنشطة هذه تشمل بحيث ,المتكاملة الر 

 ,ورياضية موسيقية وأنشطة ,وذهنية معرفية وأنشطة ,وجماعية فردية وأنشطة ,مناسبات وأنشطة ,الصفية

 (.2005الخمس )عاطف،  الحواس تنمي  وأنشطة

 

ي تواجه تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال مشكالت متعلقة بمؤسسات رياض 
المعوقات والمشكالت الت 

  .األطفال

ي تواجه تطوير إدارة م -
  .ؤسسات رياض األطفالبعض المعوقات اإلدارية الت 

ي تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال -
ر
  .بعض المعوقات الخارجية والمؤثرة ف

  .بعض المعوقات المتعلقة بإدارة مؤسسات رياض األطفال -

اتيجية ذاتها -   .معوقات متعلقة بتطبيق اإلدارة االسر 

ي تقلل من فاعلية اإلدارة والمؤثرة عىل تطوي -
 .ر إدارة مؤسسة رياض األطفالبعض المعوقات الت 

  

ي تواجه تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال 
 المعوقات والتحديات الت 

ضه أثناء  إن إدارة مؤسسات رياض األطفال شأنها شأن أي عمل يقوم به اإلنسان، ال يخلو من معوقات تعر 

ي 
ي طريق القيام بوظائفها عىل ممارسته أو القيام به أو عند تطويره، بل أنها تعانر من بعض المعوقات الت 

ر
 تقف عقبة ف

  .الوجه األكمل، وهذه المعوقات تختلف من إدارة إىل أخرى

ي ضوء 
ر
ي تواجه تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال ف

ومن هذا المنطلق فإن الباحثة سوف تتناول المعوقات الت 

ي 
  مدخل إدارة الجودة وذلك عىل النحو اآلن 

: مشكالت متعلقة بمؤس
ً
  سات رياض األطفال: أوال

ي تواجه تطوير إدارة مؤسسة رياض األطفال وهذه 
هناك بعض المعوقات بإدارة مؤسسات رياض األطفال والت 

 :  المعوقات هي

ي لمؤسسة رياض األطفال -
 .عدم وع فريق اإلدارة العليا بالوضع الحقيف 

وضع الروضة، حيث إن ذلك إن أعضاء مؤسسات رياض األطفال قد يخدعون أنفسهم بشكل جماعي بخصوص  -

، إذ  ي ون أنفسهم مجموعة متماسكة ويطورون فكر المجموعة تجاه الروضة وعالقتها بالعالم الخارحة يحدث عندما يعترة

ي ال تتناسب مع نظرتهم إىل العالم أو يتجاهلونها
  .يعيدون تفسرر المعلومات الت 

ي مؤسسة رياض األطفال  -
ر
ي بقاء الوضع الراهن كما هو مما يدفعهم وجود بعض األفراد من ذوى النفوذ ف

ر
لهم مصلحة ف

ة تثرر التحدي.    إىل عدم تشجيع المعلمات عىل طرح تساؤالت كثرر

ي تفرض عليها ويعمل ذلك عىل تدعيم ردود  -
ات الخارجية الت  اضطرار مؤسسات رياض األطفال إىل التعامل مع المتغرر

اتيجية  من وضع خطة اسر 
ً
  .الفعل التصاعدي بدال
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ك المشاكل اليومية مما ال يسمح بوجود الوقت الالزم لدراسة  - ي شر
ر
وقوع مديرة مؤسسات رياض األطفال وفريق اإلدارة ف

ي أمور الروضة، وهذا يستوجب أن تراجع مديرة الروضة 
ر
ي ف اتيحة القضايا والمشكالت بعيدة المدى والتفكرر بشكل اسر 

  .خطتها الخاصة بإدارة الوقت

ي يمكن تقسيمها إىل:  ويوجد العديد من
  المشكالت األخرى والت 

 :مشكالت متعلقة بمديرة الروضة -1

 هناك العديد من المشكالت المتعلقة بمديرة الروضة، ومن هذه المشكالت ما يىل:  

ي كثرر من مؤسسات رياض األطفال -
ر
 ف
ً
  .قلة وجود مديرات مؤهالت تربويا

ي قلة استقاللية إدارة مؤسسات رياض األطفال وخض -
 .وعها إلدارة مدرسة التعليم االبتدان 

ي مجال الطفولة، وكذلك قلة حصولهن  -
ر
قلة حصول الكثرر من مديرات مؤسسات رياض األطفال عىل دورات تدريبية ف

بوية واإلدارة ي القيادة الر 
ر
  .عىل دورات ف

ي  - قبل استالم العمل وأثناء قلة االهتمام بالنواحي الصحية لمديرات مؤسسات رياض األطفال، وذلك بالكشف الطتة

  (.2011الخدمة مما يؤثر عىل األطفال)جاويش، 

2-  : ي
 
ي اآلت

ر
 مشكالت مرتبطة بذات المديرة وضحها البعض ف

ي اتخاذ القرار، الركون إىل التقليد والتفكرر التقليدي، الخوف من الفشل، عدم الثقة بالنفس، قلة المعرفة، نقص 
ر
دد ف الر 

ة، الخوف من الجديد، ض  اجع، عدم الطموح واإلحباط الخرة اع الدور، عدم القدرة عىل مواجهة المشكالت، التوىلي والر 

، انعدام روح المخاطرة والمبادرة، االنطواء واالعتمادية ، الضغط النفسي  .واليأس والتشاؤم، عدم االستقرار النفسي

  مشكالت متعلقة بمعلمة رياض األطفال:  -3

ي هناك بعض المشكالت المتعلقة بمعلمة ر 
ياض األطفال، وقد وضحت بعض الدراسات العديد من هذه المشكالت والت 

 من أهمها: 

وجود نسبة غرر قليلة من معلمات مؤسسات رياض األطفال ال ينطبق عليهن مواصفات المعلمة الناجحة،   -

االستفادة من مثل القدرة عىل اإلبداع والتجديد، وحب األطفال، واالستعداد التام للتعامل معهم، وقدرتها عىل 

بوية، واالتصال مع األطفال وعائالتهم، وهذا يرجع إىل سوء إعداد المعلمة  ات الر  اإلمكانات المادية، ونقص الخرة

بية وكليات رياض األطفال   .بكليات الر 

قلة اهتمام إدارة مؤسسات رياض األطفال بالنواحي الصحية للمعلمات قبل استالم العمل والقيام بالكشف  -

ي    .عليهن الطتة

ي مجال رياض األطفال -
ر
  .قلة اهتمام إدارة مؤسسات رياض األطفال بعمل دورات تدريبية للمعلمات ف

ي تعتمد عىل اللعب الحر -
بوية للطفل، والت   .عدم وع معظم معلمات مؤسسات رياض األطفال بالنظرية الر 

 .عدم قدرة المعلمات عىل إنتاج الوسائل من خامات البيئة الموجودة -

ي بعض مؤسسات رياض األطفال غرر متخصصات، ويحملن مؤهالت غرر تربوية،  -
ر
معظم المعلمات العامالت ف

ي مجال العمل مع األطفال )عابدين، 
ر
ة ف  (.2001وليس لديهن خرة

 

ي التعليم: 
ر
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة ف

ر  بيئة مناسبة إيجاد عىل يعمل واضحة فلسفة ذو إداري حديث أسلوب الشاملة الجودة إدارة تعترة   لتحسير

ر  مهارات  درجة أعىل تحقق والعمليات من الوسائل جملة باستخدام مستمر بشكل العمل ومراجعة آليات العاملير

ر  الجودة من ممكنة ي  والتمرر
ر
ي  إىل مخرجات للوصول األداء ف

 المستفيدين، وذلك من خالل تنمية الرقابة الذاتية، ترضر

، والر   ، وتحقيق المرونة وتشجيع العمل الجماعي ر ي اندماج العاملير
ر
ر عىل األدوات والعمليات والمخرجات، واإلسهام ف كرر

، والتدريب  ر ، والتأكيد عىل أهمية توفر متطلبات العمل لدى العاملير ي ي األنظمة، واالهتمام بالمستفيد الداخىلي والخارحة
ر
ف

ي 
ر المستمر )داغستانر ر الجماعي والتحسير  لالحتياج، وتعزيز التحفرر

ً
 (.2008، وفقا
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 أهمية إدارة الجودة الشاملة: 

ي القطاع 
ر
ي القطاع العام عىل غرار تطبيقها ف

ر
عترة إدارة الجودة الشاملة من االتجاهات اإلدارية الحديثة التطبيق ف

ُ
ت

ي اليابان بعد الحرب، إال أن 
ر
ي أفكار ديمنج وجوران ف

الخاص، وقد نمت إدارة الجودة الشاملة وتطورت عن طريق تبتر

ي تناولتها العلوم السلوكية ومدخل النظم، وأن هناك الوا
قع يؤكد أنهم أنفسهم قد تأثروا بمساهمات نظرية اإلدارة الت 

ي نتائجها من خالل تطبيقها لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، 
ر
 ف

ً
 واضحا

ً
ا ر العديد من المنظمات العالمية قد أثبتت تمرر

ي هذا المجال
ر
 (.2011املة، )األمرر والعو وحققت نتائج مشجعة ف

 

 لسابقةالدراسات ا

ي تواجه التحديات ( Ntumi, 2016نتومي ) دراسة وتناولت
ي  المدرسة قبل ما معلمي  الت 

ر
 المنهج تنفيذ ف

ي 
ر
نت المبكرة، مرحلة الطفولة الدراسي ف ر 60 ) من الدراسة عينة وتكوَّ  من المعلمير

ً
ي  ( فردا

ر
وبوليس كوست كيب ف ي  مر 

ر
 ف

ي  التحديات من الكثرر  النتائج وجود وكشفت. غانا
ر  تواجه الت  ي  المعلمير

ر
ي  تنفيذ ف

ر
 المبكرة، الطفولة مرحلة المناهج ف

  التحديات هذه وأبرز
َّ
ر  أن ي  الدراسية المناهج يدركون ال معظم المعلمير

ر
ي  ما يمتلكون ال المبكرة، و الطفولة مرحلة ف

 يكفر

ي  تنفيذ المناهج عىل لمساعدتهم التعليمية المواد من
ر
 .المرحلة هذه ف

ي  األطفال رياض تعليم ممارسات تقييم ( إىلWondemetegegn, 2017وندمتيجيجن ) دراسة وهدفت
ر
 ف

ي  والتحديات أديس أبابا مدينة
 والبيئة المعلم، ونوعية التعليمية، مالءمة المواد من التحقق إىل باإلضافة تواجهها، الت 

نت .األطفال لرياض المادية  و)( معل116) من الدراسة عينة وتكوَّ
ً
، و)21ما

ً
ي 5( مديرا

بوية الجودة ( من موظفر  الر 

اء ي  الرئيسة المدخالت أن الدراسة كشفت نتائج. والتفتيش بالتدقيق والخرة
ر
 مثل المواد األطفال، رياض معظم ف

ي  هناك نقص وكان كافية، تكن لم والخارجية الداخلية واألجهزة
ر
ية، الموارد ف يشكل  مما المؤهلة، التعليمية والموارد البشر

ات الخاصة المدارس دعم وكان منخفضا،  رياض األطفال أصحاب جانب من الوعي  خلق وكان أساسية، عقبة  بالخرة

 التعليمية محدود. 

 ( يحي ي خالد ومسر 
ر هدفت دراسة بتر ي حير

ر
ي  األطفال رياض مشكالت" عن ( الكشف2017ف

ر
 المدارس ف

ي  افيه العامالت والمعلمات وجهة نظر المديرات من الحكومية،
ر
ي  الشمال محافظات ف

ر
 الهاشمية للعام األردنية المملكة ف

ي  المنهج الباحثان اتبع  2015/2016الدراسي 
ي  التحليىلي  الوصفر

ر
 ( مديرة159الدراسة من ) عينة وتكونت, الدراسة ف

ي  العامالت من (91) المعلمات وعدد ، (68المديرات) عدد بلغ حيث ومعلمة،
ر
ي  رياض ف

ر
 الحكومية المدارس األطفال ف

بية لمديريات التابعة ي  والتعليم الر 
ر
 العينة اختيار تم عجلون(، جرش، المفرق، ) اربد،: األربعة الشمال محافظات ف

ي رياض مشاكل وجود نتائج الدراسة أظهرت. الطبقية العشوائية بالطريقة
ر
 المديرات والمعلمات وجهة نظر من األطفال ف

،واض وجهة نظرهن من هذه المشكالت وأن ر  داللة فروق ذات وجود عدم نتائج الدراسة أظهرت كما حة بشكل كبرر  بير

ر  متوسطات وجهات النظر ي  األطفال رياض لمشكالت المديرات والمعلمات بير
ر
 النتائج أن أظهرت الشمال، محافظات ف

ي  المشكالت
ر  الخاصة أهميته له منها وكت ومختلفة متنوعة مشكالت هي  األطفال تواجه رياض الت   ال كما مشكالت،ال بير

ر  توجد فروق ة متغرر  فئات بير ي  األبعاد من بعد كل عىل الخرة
ي  المشكالت مثلت الت 

 .األطفال رياض تواجه الت 

ي  األطفال رياض مؤسسات أهمية معرفة إىل (2017دراسة "عىلي أحمد") وهدفت
ر
بية تحقيق ف  المتكاملة الر 

ي  المنهج واستخدم الباحث. المدرسة قبل ما ألطفال
 رياض ومربيات مديرات جميع من الدراسة مجتمع وتكون, الوصفر

ي  األطفال
ر
 وأظهرت ,.ومربية مديرة (120) البالغ الدراسة كامل مجتمع الدراسة عينة وشملت, سلفيت محافظة ف

ي  األطفال رياض مؤسسات تحقيق نسبة أن النتائج
ر
بية سلفيت محافظة ف   قد المتكاملة للر 

ً
 وكذلك%. 68 بلغ إحصائيا

 رياض مؤسسات ألهميةα ≤ 0.05)الداللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج اظهرت

ي  األطفال
ر
بية تحقيق ف  بمحافظة رياض األطفال ومربيات مديرات نظر وجهة من المدرسة قبل ما ألطفال المتكاملة الر 

ر  سلفيت ي تعزى الفقرات لجميع الكلية الدرجة وعىل واالنشطة(, والمرافق والموقع )المبتر  للمجالير  طبيعة لمتغرر

 .العلمي  العمل والمؤهل

ي  المشكالت إىل ( فقد هدفت التعرف2019اما دراسة العظامات) 
ي  األطفال رياض تواجه إدارات الت 

ر
 محافظة ف

نت مديراتها ومعلماتها، نظر وجهة من المفرق ي  معلمة يعملن (80و) مديرة ( 20) من الدراسة عينة وتكوَّ
ر
 ؤسساتم ف

ي  األطفال رياض
ر
ي  المفرق محافظة ف

ر
 توزيــــع استبانة وتم العشوائية، بالطريقة الدراسة مجتمع من اختيارهن األردن، تمَّ  ف
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ات، ومشكالت اإلدارية، المشكالت مجاالت  شملت عليهنَّ  ر  ومشكالت التعليمية، الوسائل ومشكالت البناء والتجهرر

ي  للمشكالت مرتفع وجود مستوى النتائج وأظهرت. األمور ياءأول ومشكالت المالية، األطفال، والمشكالت
 تواجه الت 

ي  ومعلماتها مديراتها وجهة نظر من األطفال رياض
ر
 عىل فروق وجود وعدم المفرق، محافظة ف

ً
 ككل األداة دالة إحصائيا

ي  للمشكالت
ي  ومعلماتها مديراتها نظر من وجهة األطفال رياض تواجه الت 

ر
ات  تعزى المفرق، محافظة ف  سنوات(لمتغرر

ة، ، والمؤهل الخرة (.  والمسم العلمي ي
  الوظيفر

 

 الطريقة  واإلجراءات

 لمالءمته طبيعة وأهداف الدراسة.  منهج الدراسة:  -
ً
ي المسحي نظرا

 تم استخدام المنهج الوصفر

رياض  ومعلمات المدارس الحكومية مديراتتكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد الدراسة وهم ) مجتمع الدراسة:  -

 .معلمة( 54)، و ة( مدير 21(، والبالغ عددهم ) 2019/2020للعام الدراسي  شمال الخط األخضر  االطفال

 لصغر حجم العينة والجدول)عينة الدراسة -
ُ
ر توزيــــع 1: شملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة نظرا ( يبير

ات الدراسة.   أفراد عينة الدراسة حسب متغرر

ة1الجدول ) راسة حسب المؤهل العلمي وسنوات الخرة
ِّ
ي  (: توزع أفراد عينة الد

 والمسم الوظيفر

ا المتغرر

 ت
 النسبة المئوية العدد الفئات

المؤهل 

 العلمي 

 %59 44 بكالوريوس

 %41 31 ماجسترر فأكرر 

 100% 75 الكىلي 

سنوات 

ة  الخرة

 %9 7 اقل من خمس سنوات

ر   %66 49 سنوات 10أقل  -5بير

 %25 19 سنوات فأكرر  10

 100% 75 الكىلي 

المسم 

ي 
 الوظيفر

 %28 21 مدير

 %72 54 معلم

 100% 75 الكىلي  
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راسة: 
ِّ
 أداة الد

اتها، تم تطوير أداة الدراسة،  بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدارسة ومتغرر

ي التصميم وذلك من خالل مراجعة األدب النظري ومراعاة ما يتوافق مع أهداف الدراسة ومتطلبات االستجابة 
ر
لعباراتها ف

)والدراسات السابقة مثل دراسة  يحي ي خالد ومسر 
(، وقد تكونت األداة من 2019) ( ودراسة العظامات2017بتر

ي  الصعوبات( فقرة لقياس 22)
ي  األخضر  الخط منطقة شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ر
 مدخل ضوء ف

البنية التحتية ، الصعوبات اإلداريةمجاالت هي ) ثالثةموزعة عىل المديرات والمعلمات  نظر وجهة من ودةالج إدارة

ات ر ( وذلك بالرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة، واشتملت األمور أولياءاألطفال و ، والتجهرر

 االستبانة عىل جزأين: 

، الجزء األول: اشتمل عىل المعلومات ا -1 لديموغرافية الالزمة عن المستجيب وهي )المؤهل العلمي

ة ي وسنوات الخرة
 (. ، والمسم الوظيفر

: استبانة  -2 ي
ي  الصعوباتالجزء الثانر

 األخضر  الخط منطقة شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ي 
ر
 .المديرات والمعلمات نظر وجهة من الجودة إدارة مدخل ضوء ف

(.  وقد تم تحديد اإلجابات 
ً
ة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا ، كبرر

ً
ة جدا : )كبرر  بخمسة درجات هي

ر وعددهم ) صدق أداة الدراسة:  ي 11عرضت أداة الدراسة عىل مجموعة من المحكمير
ر
ة ف ر وذوي الخرة ( من المختصير

، وذلك للتأكد من مناسبة الفقرات  ر بويير
ر الر  فير بوية من اساتذة الجامعات والمشر للمجال الذي تنتمي مجال اإلدارة الر 

، وتعديل الصياغة اللغوية، والتعديالت المناسبة، وبيان مدى مالءمتها للدراسة. وبعد استعادة االستبانة من إليه

ي نالت نسبة اتفاق )
حاتهم واعتماد الفقرات الت  ر تم األخذ بآرائهم ومقر  .  لتستقر 80المحكمير ر  من المحكمير

%( فأكرر

ي عىل )
 رة( فق22بشكلها النهان 

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  ثبات أداة الدراسة: 

(Cronbach alpha( والجدول ،  ( يوضح ذلك. 2( لالتساق الداخىلي

 (: قيم معامالت االتساق الداخىلي كرونباخ الفا للمجاالت ولألداة ككل 2الجدول )

 ساق الداخىلي االت عدد الفقرات المجال م

 %86 8  اإلدارية الصعوبات 1

ات التحتية البنية 2 ر  %89 7 والتجهرر

 %93 7 األمور أولياءو  األطفال 3

 %90 22 الثبات الكىلي لألداة

ر الجدول )  ( أن جميع قيم معامالت الثبات مقبولة لغايات البحث. 2ويبير

 : ي   الوزن النست 

 ( : (. وقد تم تحديد اإلجابات بخمسة درجات هي
ً
ة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا ، كبرر

ً
ة جدا  كبرر

: 1.33=5/3 -1الحد األدنر للبدائل/عدد المستويات =  –الحد األعىل للبدائل   فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتاىلي

ي ذو درجة منخفضة إذا كان أقل من أو يساوي  -   2,33اعترة المتوسط الحسانة

ي ذو درجة متوس -   3,67وأقل من أو يساوي  3.33طة إذا كان أعىل من واعترة المتوسط الحسانة

ي ذو درجة مرتفعة إذا زاد عن  -  3,67واعترة المتوسط الحسانة

 المعالجة اإلحصائية: 

ي )
نامج اإلحصان   ( للمعالجة اإلحصائية.. حيث تم استخدام المعادالت اآلتية: SPSSتم استخدام الرة

 اق الداخىلي ( لالتسCronbach alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) -1
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الحد  –الحد األعىل للبدائل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. وتحليل التباين المتعدد واختبار شيفيه.  -2

 1.33=5/3 -1األدنر للبدائل/عدد المستويات = 

 

 عرض النتائج ومناقشتها

ي  الصعوبات ماعرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  -
 منطقة شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ي  األخضر  الخط
ر
لإلجابة عن هذا السؤال تم  والمعلمات؟ المديرات نظر وجهة من الجودة إدارة مدخل ضوء ف

 (يوضح ذلك. 3استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول )

 (2الجدول )

ي  اتللصعوبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة 
 شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ي  األخضر  الخط منطقة
ر
  والمعلمات المديرات نظر وجهة من الجودة إدارة مدخل ضوء ف

ً
 مرتبة تنازليا

 الرتبة
رقم 

 المجال
 المجاالت 

المتوسط 
ي   الحسانة

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ي مجال األطفال و  3 1
ر
 مرتفعة 0.73 4.01 األمور أولياءالصعوبات ف

 مرتفعة 0.87 3.72    الصعوبات اإلدارية 2 2

ات 1 3 ر ي مجال البنية التحتية والتجهرر
ر
 متوسطة 0.69 3.52 الصعوبات ف

 متوسطة 0.68 3.57 الدرجة الكلية 

ر الجدول )    ي  للصعوبات( أن 3يبير
ي  األخضر  الخط منطقة شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ر
 ف

كانت بدرجة متوسطة. وتراوحت المتوسطات الحسابية   والمعلمات المديرات نظر وجهة من الجودة رةإدا مدخل ضوء

ر ) ي بلغ  األمور  أولياءو  األطفال(، حيث جاء مجال 4.01_3.49للمجاالت ما بير ي المرتبة األوىل بأعىل متوسط حسانة
ر
ف

ي المر 0.73(، وبانحراف معياري بلغ )4.01)
ر
بمتوسط    اإلدارية الصعوباتتبة الثانية مجال (، وبدرجة مرتفعة ، تاله ف

ي بلغ ) ات التحتية البنية(، وبدرجة مرتفعة، بينما جاء مجال 0.87(، وبانحراف معياري بلغ )3.72حسانة ر ي  والتجهرر
ر
ف

ي بلغ ) الثالثةالمرتبة  ة بمتوسط حسانة ويمكن تفسرر  ( وبدرجة متوسطة،0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.52واألخرر

ر من ومعلماتها األطفال رياض إدارة النتيجة إىل أن هذه االستجابة،  وعدم الصف، داخل وسلوكهم األطفال يعانير

ي  المقبولة وغرر  السلبية، والتضفات
بوية المشكالت إىل األطفال، باإلضافة يصدرها الت  ي  الر 

ي  المعلمة تعانيها الت 
ر
تنشئة  ف

األمور ألبنائهم، أما مجال الصعوبات  أولياءة، وكذلك مشاكل مساعدة والنظاف والتعدي، النظام، تعلم كمشكلة الطفل،

اإلدارية فقد جاء بالمرتبة الثانية دليل عىل أن هناك صعوبات إدارية مثل عدم إلمام المديرات بالتعامل مع هذه الفئة 

عامل معهم، وكيفية تنفيذ العمرية من  األطفال، وأن رياض األطفال يجب أن تكون لها إدارات مستقلة ومدربة عىل الت

، وان  متطلباتهم واحتياجاتهم، ويالحظ ان ي منطقة شمال الخط األخضر
ر
ي رياض األطفال ف

ي مبانر
ر
ر واهتمام ف هناك تركرر

ات والموارد المادية لمتطلبات رياض األطفال متوفرة، وهذا ما  ر  النتائج.  إليه أشارتالتجهرر

ب اف الت   وي والفقرات المكونة لكل مجال: وفيما يلي عرض تفصيلي لمجاالت اإلشر

 الصعوبات اإلداريةالمجال األول: 

لإلجابـــة عـــن فقـــرات هـــذا المجـــال تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والدرجـــة لفقـــرات 

ر ذلك. 4، والجدول ) الصعوبات اإلداريةالمجال   ( يبير
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 (4الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ً
ر عىل الطالب مرتبة تنازليا كرر

 ة والرتبة والدرجة لفقرات المجال الر 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
ي   الحسانة

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ال يتم تنفيذ القرارات المتخذة من اإلدارة بسبب سوء التعاون داخل  8 1
 الروضة

 مرتفعة 0.89 4.56

ر الكادر التوظي 1 2 ي الروضةال يوجد تعاون بير
ر
ي ف

 مرتفعة 0.93 4.51 فر

ي مجال رياض األطفال للمديرات 7 3
ر
 مرتفعة 1.13 4.06 قلة الدورات التدريبية التخصصية ف

 مرتفعة 1.03 4.04 تقلل االدارة من جهود المعلمات 3 4

 متوسطة 1.08 3.60 االدارة ال تضع خطط خاصة بأطفال رياض األطفال 6 5

 متوسطة 1.05 3.53 رياض األطفالال يوجد أنشطة خاصة ب 2 6

 متوسطة 1.27 3.26 ال تهتم اإلدارة بتوفرر الوسائل الخاصة باألطفال 5 7

 متوسطة 1.16 3.21 لدى االدارة خطط بديلة للتعامل مع طلبة رياض االطفال عن بعد 4 8

 متوسطة 0.69 3.52 الدرجة الكلية لمجال الصعوبات اإلدارية

ر الجدول ) ي للمجال ( أن ا4يبير (، وبانحراف معياري بلغ 3.52ككل )  اإلدارية الصعوباتلمتوسط الحسانة

ر )0.69) (، وبانحراف معياري ما 4.56 -3.21(، وبدرجة متوسطة. وتراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بير

ر ) ر الدرجة المرتفعة والدرجة المتوسطة، حيث جاءت ال (، وتراوحت الفقرات ما1.27 –0.89بير ي 8فقرة )بير
( والت 

ي الرتبة األوىل وبمتوسط  الروضة داخل التعاون سوء بسبب اإلدارة من المتخذة القرارات تنفيذ يتم التنص عىل " 
ر
" ف

ي بلغ ) ( ونصها " يحرص عىل 4(، وبدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة )0.89(، وبانحراف معياري بلغ )4.56حسانة

ر   رياض طلبة مع للتعامل بديلة خطط االدارة لدى  لتنفيذ انشطتهمالتواصل مع المدرسة بخصوص متابعة المعلمير

ي بلغ )بعد  عن االطفال ة وبمتوسط حسانة (، وبدرجة متوسطة. 1.16(، وبانحراف معياري بلغ )3.21." بالمرتبة األخرر

ي يجب أن يتابعها  ةعزو الباحثتو 
ولوية عندهن ليست ذات ا مديرات مدارس الروضةهذه النتيجة اىل ان من المهام الت 

ي أغلب المدارس 
ر
ي ظل وجود صفوف رياض األطفال مع مدارس ابتدائية او كاملة، وأن رياض األطفال ف

ر
 ف

ً
خصوصا

الحكومية هي جزء من المدرسة ويتم تعامل االدارات معها كأي صف دراسي آخر وال يراعن خصوصية هذه المرحلة 

 واحتياجات االطفال النمائية والنفسية. 

 

: المجال الثا ي
ر
اتت ر  البنية التحية والتجهت 

لإلجابــة عــىل فقــرات هــذا المجــال تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والمســتوى لفقــرات 

ات التحية البنيةمجال  ر ر ذلك. 5، والجدول ) والتجهرر  ( يبير

 (5الجدول )

ات التحية البنيةجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات م ر مرتبة  والتجهرر

 
ً
 تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
ي   الحسانة

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
 

 مرتفعة 0.92 4.45 قلة القاعات الداخلية المصممة لأللعاب 14 1

 مرتفعة 0.92 4.07 توفر مقاعد آمنة مخصصة لرياض األطفال 10 2

 مرتفعة 0.98 4.03 زمة لممارسة العملية التعليميةقلة القاعات الداخلية الال 11 3

 مرتفعة 0.92 3.73 عدم توافر ساحة خارجية مناسبة للعب.  13 4

 متوسطة 0.92 3.64 عدد األطفال ال يتناسب مع مساحة الغرف التعليمية 9 5

 متوسطة 0.98 3.59 ندرة وجود التقنيات الحديثة المصممة لمناهج رياض األطفال 12 6

األبنية قديمة ال تتناسب مع الوضع الحاىلي من ناحية التصميم  15 7
 والصالحية

3.51 1.46 
 متوسطة

ات ر  مرتفعة 0.87 3.72 الدرجة الكلية لمجال البنية التحية والتجهرر
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ر الجــدول )      ي لمجــال 5يبــير ات التحيــة البنيــة( أن المتوســط الحســانة ر (، وبــانحراف معيــاري 3.72ككــل   والتجهــرر

ر الدرجــة المرتفعــة والدرجــة المتوســطة،  وجــاءت  (، وبدرجــة مرتفعــة. والفقــرات جــاءت بدرجــة متفاوتــة مــا0.87بلــغ ) بــير

ي تــــنص عــــىل " 14الفقــــرة )
ي بلــــغ لأللعــــاب المصــــممة الداخليــــة القاعــــات قلــــة( والــــت  ي المرتبــــة األوىل وبمتوســــط حســــانة

ر
." ف

 تتناسب ال قديمة األبنية( ونصها " 15جاءت الفقرة )(، وبدرجة مرتفعة، بينما 0.92(، وبانحراف معياري بلغ )4.45)

ي بلـغ ) والصـالحية التصـميم ناحيـة مـن الحـاىلي  الوضع مع ة وبمتوسـط حسـانة (، وبـانحراف معيـاري 3.51" بالمرتبـة األخـرر

ي مــدارس ريــاض األطفــال، وأن هنــذلــك  ةعــزو الباحثــت(، وبدرجــة متوســطة. و 1.46بلــغ )
ر
اك إىل أن البنيــة التحتيــة متــوفرة ف

ات والمستلزمات الالزمة لرياض األطفال إال أن مازال هناك حاجة إىل توفرر المزيد من األلعـاب المصـممة  ر اهتمام بالتجهرر

اتيجية  ي الــدرس مــن خــالل تطبيــق اســر 
ر
ي يمكــن ان توظفهــا المعلمــات ف

لريــاض األطفــال بحيــث تتناســب مــع المنهــاج والــت 

ي تناسب هذه الفئة العمر 
ي رياض األطفال تتناسب مع المعايرر التعلم باللعب والت 

ية، اما ما يتعلق بالمبتر فإن معظم مبانر

ي رياض األطفال. 
 العالمية لمبانر

 األمور أولياءاألطفال و المجال الثالث: 

لإلجابــة عــىل فقــرات هــذا المجــال تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والمســتوى لفقــرات 

ر ذلك6، والجدول )األمور  ءأوليا و  األطفالمجال    ( يبير

 (6الجدول )

مرتبة  األمور  أولياءو  األطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لفقرات مجال 

 
ً
 تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
ي   الحسانة

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ام األطفال بالنظام 20 1 ر  مرتفعة 0.98 4.33 عدم الر 

ر األطفال وانتشار العدوانية بينهم.  22 2  مرتفعة 1.03 4.12 عدم التعاون بير

3 21 
ي مجال تغيب أبنائهم الذين   أولياءعدم تعاون 

األمور فر
ي الروضة

 يعانون من أمراض معدية فر
4.03 1.07 

 مرتفعة

ر واالنتباه عند األطفال 18 4 كرر
 متوسطة 1.66 3.98 تشتت الر 

ي رياض األطفالعدم وج 16 5
 مرتفعة 1.20 3.86 ود ممرضة مختصة فر

 متوسطة 1.11 3.67 األمور ألبنائهم أولياءعدم وجود زيارات دورية من قبل  19 6

7 17 
ي تقديم الدعم الالزم لمساعدة  أولياءعدم تعاون 

األمور فر
 معلمة الروضة عىل القيام بمهامها

3.65 1.15 
 متوسطة

 متوسطة 0.70 4.01 األمور أولياءطفال و الدرجة الكلية لمجال األ 

ر الجدول )      ي لمجال 6يبير (، وبانحراف معياري بلغ 4.01ككل )  األمور  أولياءو  األطفال( أن المتوسط الحسانة

ر الدرجة المرتفعة والدرجة المتوسطة، وجاءت الفقرة  (، وبدرجة متوسطة. والفقرات جاءت متفاوتة ما0.70) بير

ي تنص عىل20)
ام عدم"  ( والت  ر ي بلغ )بالنظام األطفال الر  ي المرتبة األوىل وبمتوسط حسانة

ر
(، وبانحراف 4.33." ف

ي  األمور أولياء تعاون عدم( ونصها " 17(، وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة )0.98معياري بلغ )
ر
 الدعم تقديم ف

ة و بمهامها  القيام عىل الروضة معلمة لمساعدة الالزم ي بلغ )." بالمرتبة األخرر (، وبانحراف معياري 3.65بمتوسط حسانة

ي رياض  أولياءهناك متابعة مستمرة من (، وبدرجة متوسطة. وقد تعزى هذه النتيجة ان 1.15بلغ )
ر
األمور ألطفالهم ف

ي هذه المرحلة 
ر
األطفال إال أن هناك سلوكيات من الطفال انفسهم هي من يسبب تعب لمعلماتهم، وهذا وضع طبيىعي ف

ها.  العمرية من ة وحب التملك لدة األطفال وغرر ر الطلبة ترجع لعدة أسباب منها الغرر  عدم انتظام وعمل مشاكل بير

 : ي
ي ( α=0.05) إحصائية داللة ذات فروق توجد هل النتائج المتعلقة بالسؤال الثانر

ر
 استجابات متوسطات ف

ي  للصعوبات الدراسة عينة أفراد
ي  األخضر  الخط منطقة شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ر
 مدخل ضوء ف

عزى والمعلمات المديرات نظر وجهة من الجودة إدارة
ُ
ات ت ة وسنوات العلمي  المؤهل) لمتغرر ي  والمسم الخرة

 ؟(الوظيفر

ي 
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  وتحليل التباين الثالنر

ات الستجابات أفراد عينة ا راسة حسب متغرر
ِّ
ة وسنوات العلمي  المؤهللد ي  والمسم الخرة

( يوضح 7والجدول ) الوظيفر

 ذلك. 
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 (7الجدول )

ي  الصعوباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 
 األطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه الت 

ي  األخضر  الخط منطقة شمال
ر
العلمي  حسب المؤهل والمعلمات المديرات ظرن وجهة من الجودة إدارة مدخل ضوء ف

ي 
ة وسنوات والمسم الوظيفر   الخرة

ي    ع=االنحراف المعياري  س= المتوسط الحسانة

ر الجـــــدول ) ي المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة 7يبـــــير
ر
 ف
ً
 ظاهريـــــا

ً
ي  والمســـــم( تباينـــــا

 بســـــبب الـــــوظيفر

ات المؤهـــل العلـــمي )فئـــات  اخـــتالف ( بكـــالوريوسمتغـــرر ي )مـــديرة، معلمـــة(، ، ماجســــترر فـــأكرر
وســــنوات والمســـم الـــوظيفر

ة )أقــــــل مــــــن  ر 10( ســــــنوات،  10 – 5ســــــنوات، مــــــن ) 5الخــــــرة (، ولبيــــــان داللــــــة الفــــــروق اإلحصــــــائية بــــــير
ســــــنوات فــــــأكرر

ي عىل المجاالت والجدول )
 ( يوضح ذلك. 89المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالنر

 (8الجدول )

ي ألثر المؤهل
ي  تحليل التباين الثالنر

ة عىل مجاالت  وسنوات العلمي والمسم الوظيفر ي  الصعوباتالخرة
 تواجه الت 

ي  األخضر  الخط منطقة شمال األطفال رياض مؤسسات إدارة
ر
 المديرات نظر وجهة من الجودة إدارة مدخل ضوء ف

 والمعلمات

 المجاالت  مصدر التباين
موع مج

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 المؤهل العلمي 
 0.012هوتلنج=

 0.83ح=

 0.99 0.000 0.000 1 0.000 الصعوبات اإلدارية
ات ر  0.61 0.262 0.129 1 0.129 البنية التحتية والتجهرر

 0.38 0.78 0.571 1 0.571 األمور أولياءاألطفال و 
 0.66 0.197 0.090 1 0.090 الكىلي 

ي 
 المسم الوظيفر

 0.096هوتلنج
 0.021ح=

 0.997 0.001 0.000 1 0.000 الصعوبات اإلدارية
ات ر  0.519 0.418 0.206 1 0.206 البنية التحتية والتجهرر

 *0.026 5.106 3.753 1 3.753 األمور أولياءاألطفال و 
 0.120 2.445 1.116 1 1.116 الكىلي 

ة  سنوات الخرة
 0.87يلكس=و 

 0.019ح=
 

 0.171 1.792 0.867 2 1.734 الصعوبات اإلدارية
ات ر  0.305 1.198 0.589 2 1.178 البنية التحتية والتجهرر

 األمور أولياءاألطفال و 
0.666 2 0.333 0.453 0.637 

 0.688 0.375 0.171 2 0.342 الكىلي 
   0.484 128 61.915 الصعوبات اإلدارية الخطأ

 الصعوبات اإلدارية   الفئات المتغرر 
البنية التحتية 
ات ر  والتجهرر

 األمور أولياءاألطفال و 
 الكىلي 

المؤهل 
 العلمي 

 بكالوريوس
 3.51 3.48 3.88 3.50 س

 0.76 0.94 0.80 0.71 ع

 ماجسترر فأكرر 
 3.63 3.74 4.01 3.50 س

 0.58 0.79 0.60 0.69 ع

المستوى 
ي 
 الوظيفر

 مديرة
 3.65 3.76 4.00 3.50 س

 0.63 0.76 0.66 0.72 ع

 معلمة
 3.44 3.87 4.10 3.59 س

 0.74 1.00 0.78 0.67 ع

سنوات 
ة  الخرة

 5أقل من 
 3.50 3.62 4.02 3.26 س

 0.52 0.82 0.56 0.73 ع

ر   10   -5بير
 3.64 3.71 4.05 3.60 س

 0.63 0.76 0.67 0.66 ع

سنوات  10
 فاكرر 

 3.55 3.53 3.83 3.50 س

 0.76 0.96 0.76 0.70 ع
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 المجاالت  مصدر التباين
موع مج

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
اتالبنية ال ر    0.492 128 62.959 تحتية والتجهرر

   0.735 128 94.085 األمور أولياءاألطفال و 

 الكىلي 
58.450 128 0.457 

  

 الكىلي 
    133 1691.018 الصعوبات اإلدارية

ات ر     133 2135.875 البنية التحتية والتجهرر
    133 1836.025 األمور أولياءاألطفال و 

 الكىلي 
1759.281 133  

  

 ( ≤ 0.05)*ذات داللة إحصائية 

: عدم وجود فروق ذات داللة احصائية )8يتضح من الجدول )  المؤهل العلمي ( تعزى ألثر α≤ 0.05( ما يىلي

ة وذلك عىل جميع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية ) المسم ( تعزى ألثر α≤ 0.05وسنوات الخرة

ي 
ي جميع المجاالت باستثناء م الوظيفر

ر
ذلك  ةعزو الباحثت، ويمكن ان مسم معلمةولصالح  األمور  أولياءاألطفال و جال ف

المعلمات مع األطفال واحتكاكهم المباشر مع وبالتاىلي فإن تعامل  مسم معلمةإىل أن معظم مجتمع الدراسة هم من 

ي كون المديرة ويفتها إدارية اما المعلمة فهي بمثابة الم ال  .األطفال اكرر من المديرات
ثانية للطفل داخل الروضة وهي الت 

وقد أتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات  عىل اطالع مباشر بجميع احتياجات االطفال ومستلزماتهم. 

ي أكدت عىل وجود فروق تعزى لمتغرر 2019)العظامات
ي (، والت 

 . المسم الوظيفر

 

 التوصيات

ي توصلت 
راسة يوضي البإليهبناًء عىل النتائج الت 

ِّ
: ا الد ي

 احث باآلن 

ورة -1 ن لألطفال ترفيهية ورشات بتنظيم األطفال رياض مؤسسات إدارة اهتمام ضر  لمعالجة فقرات تتضمَّ

ر  بينهم، التعاون وزيادة عندهم العدوانية ام عىل األطفال ولتحفرر ر  .األطفال رياض إىل الذهاب وحب بالدوام االلر 

 عن  -2
ً
انية خاصة برياض األطفال بعيدا ر انية المدرسة ومخصصة لتوفرر مستلزمات رياض أن يكون هناك مرر ر مرر

 األطفال. 

 إلحاق مديرات رياض األطفال بدورات تدريبية عىل كيفية التعامل مع هذا الفئة العمرية داخل المدارس.  -3

مون بالدوام و  -4 ر ام الدائم.  أولياءتقديم حوافز مادية ومعنوية لألطفال الملر  ر  أمورهم لتشجيعهم عىل االلر 
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OVERALL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

MODEL OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTION 

 

Sabrina TEBBOUCHE
1 

 

Abstract: 

So quality improvement in secondary education is considered essential to ensure 

the quality of teaching at the university. 

and it is not a secret to say that quality application in higher education is still at 

the experimental stage, as it has not yet achieved the expected goals in several 

countries including Algeria, which does not has not benefited well and exploit its 

successful global and Arab experiences in the field of quality. 

The importance of secondary education lies in addition to the continuity of the 

educational mission assigned to the basic school has supported the acquired 

knowledge and the progressive specialization in various fields according to the 

qualifications of the students and the needs of the society, because it helps the 

student to engage in vocational training or to pursue higher education. 

And if the efforts were aimed at achieving overall quality in higher education, and if 

normally it is seen as an extension of pre-university education "What is known as 

secondary education in Algeria". And that from the importance of the training of the 

student who joins the university and the higher institutes. the achievement of 

quality in higher education Is closely related to the achievement of quality in pre-

university education. Considering that the outputs of the education sector are 

inputs from higher education. 

And on this basis, we asked the problematic of this study whose purpose is to verify 

to what extent and the possibility for the projection of the quality criteria that are 

applied in higher education institutions on secondary schools in Algeria?. 

Key words: Administrative Authorities, Constitutional Amendment. 
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ي المؤسسات التعليمية مؤسسات التعليم الثانوي نموذجا إدارة
 
 الجودة الشاملة ف

 

ينة  2 طبوش صبر

 

 الملخص: 

ورة لضمان جودة الجامعةإ ي مستوى التعليم الثانوي يعتبر أمر أكبر من ضر
ر
وليس رسا أن ، ن تجويد العملية التعليمية ف

ي مرحلة
ر
ي التعليم العالي ال تزال ف

ر
ي ، التجريب نقول أن تطبيق الجودة ف

ر
اذ أنها لم تحقق بعد األهداف المنتظرة منها ف

ي مجال الجودة
ر
ي لم تستفيد بدورها من التجارب العالمية والعربية الناجحة ف

 .العديد من الدول بما فيها الجزائر والت 

بوية العامة المسندة للمدرسة ي دعم المعارف ، األساسية تكمن أهمية التعليم الثانوي زيادة عىل مواصلة المهمة الب 
ر
ف

ي مختلف الميادين وفقا لمؤهالت التالميذ وحاجات المجتمع حيث يساعد التلميذ إما 
ر
ي ف المكتسبة والتخصص التدريجر

ي الحياة العملية أو مواصلة الدراسة من أجل تكوين أو تعليم عالي 
ر
 .عىل االنخراط ف

ي التعليم 
ر
وإذا كان من الطبيعي أن ينظر اليه كامتداد لمرحلة ، العالي وإذا كانت المساعي تنطلق لتحقيق الجودة الشاملة ف

ي الجزائر  -التعليم ما قبل الجامعي 
ر
وذلك من منطلق أهمية تكوين الطالب الذي يلتحق  -مايعرف بالتعليم الثانوي ف

ي التعليم العالي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الجود، بالجامعة وبالمعاهد العليا 
ر
ي التعليم ماقبل فان تحقيق الجودة ف

ر
ة ف

بية هي مدخالت التعليم العالي  اعتبارا أن مخرجات قطاع، الجامعي  وانطالقا من هذا األساس طرحنا اشكالية هذا ، الب 

ي مؤسسات التعليم العالي  الذي نهدف من ورائه ال التحقق من مدى إمكانية اسقاط معايبر الجودة البحث
ر
المطبقة ف

 .بالجزائر؟ عىل مؤسسات التعليم الثانوي

ي التعليم :الكلمات المفتاحية
ر
  .التعليم الثانوي، المؤسسات التعليمية، الجودة الشاملة ف

 

 مقدمة

ي اإل  إدارةيعد مدخل 
ر
ا لتطوير ، دارةالجودة الشاملة من اإلتجاهات الحديثة ف َ  إدارةو الذي القبواجا كببر

ر ، المنظمات إذ ، المؤسسات اليابانية من ناحية واألمريكية من ناحية أخرلوالذي ظهر نتيجة اشتداد المنافسة بير
و ، الجودة الشاملة إدارةوكذلك نتيجة تبنيها لفلسفة ، تمكنت اليابان بفضل جودة منتجاتها من غزو األسواق العالمية

بوية تهتم بهذا االتجاه و تنادي به، نظرا لتفوق الناتج عن هذه الفلسفة
هنا أصبحت فلسفة من ، بدأت المؤسسات الب ر

ي تسع من ، الجودة الشاملة أمرا البد منه إدارة
َ للمؤسسة التعليمية و خاصة الجامعات الت  فىه بمثابة التحدي الكببر

ر مخـرجاتها  أجل تحسير

ي التعليم العالي حسب منظمة اليونسكو
ر
( "بأ نها مفهوم معقد ديناميكي  Unesco,1998) عرفت الجودة ف

اف المستقبل والتوافق معه وتوجيهه ويمثل انعكاسا للبنية ، متعدد األبعاد  ات السابقة واستشر يعتمد عىل بيانات الفب 
قتصادية والثقافية والسياسية عىل المستوى الجهوي جتماعية واالا ي واإلقليمي " .كما عرفتها وكالة ضمان جودة ، االا

الوطتر
يطانية بأنها" أسلوب لوصف جميع األ  نظمة والموارد والمعايبر المستخدمة من طرف الجامعات التعليم العالي البر

، ويتضمن ذلك التدريس وكيفية تعلم الطلبة، ومعاهد التعليم العالي للحفظ عىل مستوى المعايبر والجودة وتحسينها 
 www.qaa.ac.ukالقدرات البحثية.)، المناهج الدراسية

ي التعليم العالي  تنطلق
ر
الطبيعي أن ينظر اليه كامتداد لمرحلة التعليم ما الذي  المساعي لتحقيق الجودة الشاملة ف

ي الجزائر  -قبل الجامعي 
ر
وذلك من منطلق أهمية تكوين الطالب الذي يلتحق بالجامعة  -مايعرف بالتعليم الثانوي ف

ي التعلي، وبالمعاهد العليا 
ر
رتباطا وثيقا بتحقيق الجودة ف ي التعليم العالي يرتبط اا

ر
ن تحقيق الجودة ف ، م ماقبل الجامعي فاا

بية هي مدخالت التعليم العالي  عتبارا أن مخرجات قطاع الب   أن مخرجات التعليم العالي هي مدخالت سوق  اا
ر ي حير

ر
ف

ي تزويده باإلطارات القادرة عىل تلبية 
ر
ة عىل مؤسسات التعليم العالي ف ن المجتمع يعتمد بدرجة كببر الشغل وبالتالي فاا

وهذا يتطلب تطوير آداء مؤسسات ، والنوعية فيما يتعلق بمتطلبات التنمية وسوق الشغل احتياجته من الناحية الكمية
  التعليم العالي الذي يرتبط بمراحل أخرى قاعدية . 

ورة لضمان جودة الجامعة إن ي مستوى التعليم الثانوي يعتبر أمر أكبر من ضر
ر
وليس ، تجويد العملية التعليمية ف

ي مرحلة التجريبرسا أن نقول أن تطبيق الجودة 
ر
ي التعليم العالي ال تزال ف

ر
إذ أنها لم تحقق بعد األهداف المنتظرة منها ، ف

ي مجال الجودة
ر
ي لم تستفيد بدورها من التجارب العالمية والعربية الناجحة ف

ي العديد من الدول بما فيها الجزائر والت 
ر
، ف

                                                           
sabristar1@hotmail.fr  ، جامعة جامعة قسنطينة 2، الجزائر 
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ورة وحتمي ي التعليم العالي بنوع حيث أدركت السلطات القائمة عىل التعليم بالجزائر ضر
ر
ة تطبيق نظام ضمان الجودة ف

صالح الذي من خالل صدور القانون التوجيىهي للتعليم  2008مس التعليم العالي سنة  من التأخبر ومن المالحظ أن االا
ي التعليم العالي ، لم يحقق بعد مبتغاه

ر
ي تناولت موضوع الجودة ف

الدراسات وبما أن ، وهذا ما أكدته جل الدراسات الت 
ي مستوى التعليم الثانوي السابقة لم تتناول موضوع تقييم الفعالية والجودة

ر
ي مستوى التعليم العالي أو ف

ر
هذا ، معا ف

هتمام ي  -التعليم الثانوي -بتقييم هذا األخبر  مادفعنا لالا ي التعليم العالي حسب آراء مسبر
ر
وفق لمعايبر الجودة المطبقة ف

بية . الثانويات واألساتذة كفاع ي الب 
ر
ر ف  لير

ي التعليم
ر
ر بهما كل المحاوالت لتعريف الجودة والنوعية ف ر أولهما أن ، حسب اليونسكو هناك مبدآن تتمبر يبير

ي للمتعلم هو الهدف الرئيسي الجىلي لجميع األنظمة التعليمية
ر
ي ، النمو المعرف

ر
ن درجة نجاح األنظمة التعليمية ف وبالتالي فاا

ي تعييز القيم والمواقف تحقيق هذا الهدف هو مؤرسر عىل
ر
ز دور التعليم ف ي فيبر

 نوعية هذه األنظمة . أما المبدأ الثاير
ي  ، المرتبطة بالمواطنة المسؤولة

بداعي العاطفر ومن الصعب تقييم ومقارنة مدى تحقيق هذه األهداف ، تشجيع النمو االا
ي البلدان المختلفة ) اليونسكو 

ر
 (17ص، 2005، ف

بوية عىل أن تؤكد الكثبر من األدبيات  ي نوعية TQMالجودة الشاملة ) إدارةالب 
ر
( يعد مدخال هاما إلعادة النظر ف

ي عقد الثمانينات من 
ر
ي فلسفة شاملة ظهرت ف

ر
ي العديد من دول العالم ف

ر
ي مؤسسات التعليم العالي ف

ر
مخرجات التعليم ف

ين ر المتواصل ومجموعة مبادئ، القرن من القرن العشر  وقيم إدارية ترتكز عىل اإلهتمام تهدف هذه الفلسفة للتحسير

ر المستمر والتفكبر المنظم ام بالتحسير ر
ي تحقيق المركز  إدارةكما أثبتت ،  بالمستفيد واإللب 

ر
الجودة نتائج إيجابية ف

ي التعليم العالي تعرف الجودة الشاملة حسب ، التنافسي للعديد من المؤسسات الصناعية
ر
بأنها "عملية  Rhodesأما ف

اتيجية إدارية ترتكز عىل مجموعة من القيم تستمد طاقة  إسب 

ي مختلف 
ر
ر واستثمار قدراتهم الفكرية ف ي إطارها من توظيف مواهب العاملير

ر
ي تتمكن ف

حركتها من المعلومات الت 

ي وآخرون
ر المستمر للمؤسسة )الطاي   (184ص، 2007، مستويات التنظيم عىل نحو إبداعي لتحقيق التحسير

ر  بية  ويحدد السابقة الدراسات عن الحالي   البحث إن ما يمبر ي الب 
ر
ر  و  موقعه ف ي  يقع أنه الدراسات بير

ر
نقطة تقاطع  ف

ر  ات بالجزائر باستعمال  الثانوي التعليم ـ مؤسسات م فعالية تقويـ إل يهدف  أنه  إذ  والجودة الفعالية بير   ونوعية  كمية مؤرسر

 فرعيا لنظام الجودة الشاملة لكونه يمثل  أبعادها بكل  الجودة ضمان لنظام ـ  طبقا  انويالث التعليم ـ م جودة وتقويـ
ً
ي  نظاما

ر
ف

ومنه يحق لنا أن نتساءل: هل يمكن تقييم  التعليم العالي بشكل عام وهو ما لم تتناوله ايا من الدراسات السابقة

ي التعليم العالي ؟باعتماد معايبر الجودة الم، مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر 
 
 .طبقة ف

 التساؤالت الفرعية 

ي مؤسسات التعليم .1
ر
بية؟.  ماهي مداخل تحقيق الجودة والنوعية ف ي الب 

ر
ر ف  الثانوي بالجزائر حسب آراء الفاعلير

بية؟ .2 ي الب 
ر
ر ف ي مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر حسب آراء الفاعلير

ر
 ماهي معوقات تحقيق الجودة ف

 

  فرضيات البحث

  :الفرضـيــــــــــــــة الرئيسيـــــــــــــــــــــة -1

ات يمكن اعتماد عدة ي  مؤرسر
ر
حسب آراء  مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر كأبعاد لقياس الجودة والنوعية ف

ي  المديرين
ية(. ، الحوكمة والتسيبر اإلداري ، الخدمات العامة، ظروف التمدرس، وهي )المباير  الموارد المادية والبشر

 

 أهـــــــــــــــــداف البحـــــــــــــــث: 

ات تشخيص مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر باعتماد .1 ي تقييم المؤسسات مؤرسر
ر
ي تعتبر أبعاد  دولية ف

بوية والت  الب 

  لقياس الفعالية والجودة

ي من أجل لفت  feuille de route)السعي الا وضع خطة عمل ) .2
ر
ر ف ورة وحتمية تطبيق  انتباه الفاعلير ل ضر بية اا الب 

ي التعليم العالي عىل مستوى مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر . 
ر
  معايبر الجودة والنوعية المعتمدة ف

ر آداء المؤسسات التعليمية  .3 ي تحسير
ر
ها طبقا للمعايبر الدولية باستعمال  -الثانويات كنموذج  -المساهمة ف وتسيبر

ات   ي القياس. مؤرسر
ر
  كمية ونوعية ف

  محاولة الوقوف عىل معوقات تجويد المؤسسات التعليمية عامة ومؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر .  .4

ي إثراء البحث .5
ر
ي مؤسسات التعليم الثانوي بكل  المساهمة ف

ر
العلمي من خالل تطوير أداة لقياس الجودة والنوعية ف

 أبعادها



Full Text Book of Rimar Congress 4 

 
   
  84 

 :دفةأهمية البحث من حيث الفئة المسته

ي ثالث واليات من الوطن هي  البحث استبيان تم تطبيق
ر
  والية قسنطينة، والية ميلة، والية جيجل :ف

ي الواليات الثالثة قدر ب:  وذلك عىل مديري التعليم الثانوي. 
ر
 مدير154عدد المديرين ف

  

 :أهميــــــــــــــة متغيــــــــــرات البحـــــــــــــث

اتشملت الدراسة جملة من  -  :المتغبر

ية تتعلق بمديري التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي .  -    ات بشر  متغبر

يقية -   ر ات فبر يعية . من حيث طبيعة المؤسسة وموقعها ، بيداغوجية، نفسية، تربوية، تنظيمية، هيكلية، متغبر تشر

ي وطاقة استعابها 
ر
ي تنتمي اليها، الجغراف

  الوالية الت 

 :البياناتأدوات جمع  -1
مايريد  اإلستبيان هو ليس مجرد مجموعة مكدسة من األسئلة ال رابط بينها بل ال بد أن تقيس هذه األسئلة

ولهذا كان الصدق والثبات من أهم ، كما يجب أن تكون اإلجابة عليها هي نفسها لو تكرر إجراء االستبيان،  الباحث قياسه
ي تصميم أدوات البحث

ر
وط المنهجية ف كما ،  لجأت الباحثة ال عدة اختبارات للتأكد من صدق وثبات االستبيان لذا ، الشر

ي لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم عىل أسئلة محاور االستبيان الموجه اليهم
 لجأت ال التحليل اإلحصاي 

ات النوعية للجودة واإلستبيان وهو عىللجأت الباحثة إل اإلستبيان كوسيلة لجمع البيا   شكلنات وبناء المؤرسر

ي 
وهو أسلوب يهدف ال قياس ردود  Likertالأدري ( مستوىح من طريقة ، غبر موافق، ) موافق سلم قياس ثالير

ي نفس الخصائص الشخصية أو المهنية
ر
كون ف عىل بعض المسائل ذات  واتجاهات وآراء مجموعة من األفراد يشب 

ر  ي مجال معير
ر
ك ف ة أكبر المقاييس ، Rensis Likertابتكره العالم األمريكي ، االهتمام المشب  ليكون بعد مدة قصبر

بوية .) ي العلوم النفسية والب 
ر
ي تعتمد عىل المنهج المسجي ف

ي مجال الدراسات الت 
ر
الل ناظم ط االحصائية استخداما ف

ي ي استعماله، الزهبر
ر
 (2016، بغداد ، مقياس ليكرت واألخطاء الشائعة ف

 
ات البحث و التعري  ي لمتغبر

 
 ف ببعض المفاهيم والمصطلحات: التحديد االجرائ

ي الجزائر باسم الثانوية ) –تعتبر مؤسسة التعليم الثانوي العام  :مؤسسات التعليم الثانوي
ر
( مؤسسة  Lycéeالمسماة ف

تتمتع بالشخصية المعنوية و باالستقالل المالي و تستغرق مدة الدراسة فيها ثالث ، عمومية ذات طابع إداري متخصص
 بحصول التلميذ الناجح عىل شهادة البكالوريا . سنوات تنتىهي 

ي التعليم: 
 
ي مدى تحقيق المؤسسة التعليمية ألهدافها الفعالية ف

ي دراستنا هذه الفعالية الداخلية وهي تعتر
ر
ونقصد بها ف

 المسطرة . 

ات التعليم معطيات إحصائية تسمح بإصدار أحكام و اتخاذ قرارات حول خصائص مهمة تتعلق بفعالية وسبر  :مؤشر
بوية وعملها و إعالم أصحاب القرار عما يجري بداخلها "  المنظومات الب 

ات الكمية والنوعية ي  :المؤشر
ي جانبه اإلحصاي 

ر
ي بحثنا هذا ف

ر
ي سنعتمدها ف

اكيب اإلحصائية الت  هي مجموعة من الب 
ي للحكم عىل الفعاليةوالم  الكمية والنوعية لمؤسسات التعليم الثانوي.  نهجر

ي التعليم
 
ر يجعلها تحقق مخرجات  :الجودة ف هي قدرة المؤسسة التعليمية عىل تقديم خدمات بمستوى عال من التمبر

 . تتوافق واألهداف المسطرة من قبل

 المنهج المستخدم: 

: إلطبيعة الموضوع محل الدراسة تستدعي اللجوء  ر ي فئتير
ر
ي  مناهج متنوعة نلخصها ف

ي والمنهج اإلحصاي 
 المنهج الوصفر

 .والمنهج التحليىلي 
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 الجانب النظري

ي التعليم
 
ي  :مفهوم الجودة ف

ر
ر بهما كل المحاوالت لتعريف الجودة والنوعية ف حسب اليونسكو هناك مبدآن تتمبر

ي للمتعلم هو الهدف ، التعليم
ر
ر أولهما أن النمو المعرف ن درجة ، الرئيسي الجىلي لجميع األنظمة التعليميةيبير وبالتالي فاا

ي 
ر
ز دور التعليم ف ي فيبر

ي تحقيق هذا الهدف هو مؤرسر عىل نوعية هذه األنظمة . أما المبدأ الثاير
ر
نجاح األنظمة التعليمية ف

ي  ، تعييز القيم والمواقف المرتبطة بالمواطنة المسؤولة
بداعي العاطفر ومن الصعب تقييم ومقارنة مدى ، تشجيع النمو االا

ي البلدان المختلفة 
ر
 تحقيق هذه األهداف ف

ي باعتباره هدفا رئيسيا ضيحا لجميع النظم التعليمية
ر
وتعتبر درجة تحقيق النظم لهذا ، يجري تحديد النمو المعرف

ات جودتها  وهذا عىل األقل ولكن كان من الممكن قياس هذا المؤرسر بدرجة من السهولة النسبية ، الهدف أحد مؤرسر

ر النتائج يعتبر أمرا أصعب من ذلك  إال أن، داخل مجتمعات منفردة وليس عن طريق مقارنات دولية تحديد كيفية تحسير

ن طريقة تحقيق ، بكثبر  ي فاا
ر
ذا كانت الجودة أمرا يمكن تحديده عن طريق قياس درجة التحصيل المعرف وهكذا يتضح أنه اا

ي مييد من الجودة ليست واضحة وال 
بداعي والعاطفر ي تعييز النمو االا

ر
ي دور التعليم ف

ر
ي ف

عالمية يتمثل العامل الثاير

ر  والمحلية ، ونقل القيم الثقافية العالمية، واألمن وتعييز المساواة، ودعم أهداف السالم والمواطنة الصالحة، للدارسير

ي مختلف أنحاء العالم إل األجيال المقبلة يجري تعريف ومعالجة كثبر من هذه األهداف بطرق متنوعة
ر
ويعتبر تحديد ، ف

ي ) اليونسكو 
ر
ذا ما قورن بتحديد درجة النمو المعرف  (17ص، 2005، درجة تحقيق هذه األهداف أصعب اا

ي أداء المنظمة إدارةيرتكز مفهوم :تعريف اداة الجودة الشاملة -1
ر
ة ف ر ، الجودة الشاملة عىل مبدأ خلق ثقافة متمبر

ر لتحقيق توقعات العمالء تتضافر فيها جهود  ر بشكل متمبر ر عىل جودة األداء بأقل   ، المديرين والموظفير كبر
وذلك بالب 

إال أن هناك ، وذلك ماتسع إليه كل منظمة تطمح إل تحقيق أهدافها بكل كفاءة وفعالية بغض النظر عن طبيعتها ، كلفة

ي مجال قط
ر
ي تمس كل منظمة حسب طبيعتها .وف

ي األهداف الت 
ر
 دارةالعالي يوجد عدة تعاريف إل  اع التعليماختالف ف

 :الجودة الشاملة نلخصها فيمايىلي 

ي مؤسسات التعليم العالي هي  إدارة -
ر
ر وترجمتها إل مخرجات الجودة ف ، تلبية احتياجات ورغبات وتوقعات الدارسير

ي الجامعة امج مع التطوير ، واعتبار ذلك كخصائص ومعايبر محددة لخريجر المستمر.)دائرة التطوير  وكأساس لتصميم البر

 (3ص، ، 2006، والجودة

 األساليب وأقل  إدارة-
ْ
ي التعليم العالي هي فعالية تحقيق أفضل خدمات تعليمية بحثية واستشارية بأكفأ

ر
الجودة الشاملة ف

 التكاليف وأعىل جودة ممكنة. 

اتيجية إدارية ترتكز عىل مج إدارة - ي التعليم العالي هي عملية إسب 
ر
موعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من الجودة ف

ي مختلف مستويات التنظيم 
ر
ر واستثمار قدراتهم الفكرية ف ي إطارها من توظيف مواهب العاملير

ر
ي تتمكن ف

المعلومات الت 

ر المستمر للجامعة .   عىل نحو إبداعي لتحقيق التحسير

ي جم إدارة -
ر
ي التعليم العالي هي أسلوب متكامل يطبق ف

ر
يع فروع ومستويات المنطقة التعليمية ليوفر الجودة الشاملة ف

ر وفرق العمل الفرصة إلشباع حاجات الطالب .)سوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الييادات  (23ص، 2008، للعاملير

ر أنها نظام يتم من خالله تفاعل المدخالت  دارةمن خالل التعاريف السابقة إل  ي التعليم العالي يتبير
ر
الجودة الشاملة ف

ي العملية التعليمية، وى عال من الجودةلتحقيق مست
ر
اك بصورة فاعلة ف ر عىل ، حيث يقوم العاملون باإلشب  كبر

والب 

ر المستمر لجودة المخرجات إلرضاء المستفيدين .   التحسير

ر  أو أعضاء هيئة  أما المدخالت فتتكون من المناهج الدراسية والمستلزمات المادية واألفراد سواء كانوا طلبة أو موظفير

دارةتدر   حامىلي الشهادة أما المخرجات فىهي الكوادر المت، يس أو اا
ر ومدى استيعاب سوق الشغل خصصة من الخريجير

ر .   لهؤالء الخريجير

ي التعليم العالي  إدارةمحاور  -2
 
 :الجودة الشاملة ف

ي هيئة التدريس مجموعة من الخصائص من أهمها:  :جودة هيئة التدريس 2-1
ر
 بحيث يجب توفر ف

ي التعليم وتشجيع ، مرونة التفكبر 
ر
بوية والرغبة ف ات والكفاءات العلمية والب  ح والخبر ومهارات اإلتصال والقدرة عىل الشر

ي وآخرون، التعاون
ي  إدارة، إل جانب التعرف عىل اإلتجاهات العالمية المعاضة )يوسف حجيم الظاي 

ر
الجودة الشاملة ف

 (.2008، األردن، والتوزيــــعدار اليازوري العلمية للنشر ، التعليم الجامعي 

ر واإلنتباه لألستاذ :جودة الطالب2-2 كبر
والقدرة عىل ، يشكل الطالب محور العملية التعليمية لذلك يجب عليه الب 

 والتفاعل ومعالجة المعلومات .  اإلستجابة
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امج والطرق التعليمية2-3 ديات العالمية ومرونتها واستيعابها لمختلف التح، :من خالل عمقها وشموليتها جودة البر

ر ، والثورة المعرفية ة ألفكار وعقول الطلبة من خالل الممارسات ، مع ابتعاد طرق تدريسها عن التلقير وتكون مثبر

امج .   التطبيقية لتلك البر

ر  :جودة المناهج 2-4 اتيجية التعليم بوضع سياسات تعليمية مبنية عىل العالقات الداخلية بير
من خالل تحديد إسب 

ر عىل التجديد  مع ام التعليمي مستويات النظ كبر
اتيجية المرسومة ، وجوب الب  ي ضوء اإلسب 

ر
مع دراسة الواقع المعاش ف

إل التخطيط واإلستعانة باإلمكانيات المادية  ( باإلضافة دارةاإل ، اعداد األستاذ ، أساليب التقويم، )طرق التدريس

ية والمعنوية المتاحة .   والبشر

ي التعليمية 2-5
 
ي التعليم مثل القاعات والتهوية واإلضاءة :جودة المبائ

ر
تشكل أداة فعالة لتحقيق الجودة الشاملة ف

ها ، والصوت ي وغبر  فىهي تؤثر عىل مخرجات التعليم وقدرات أعضاء هيئة التدريس . ، النادي الطالير

ها وجعلها من خالل إستخدام التقيات واألجهزة الحديثة قصد الحصول عىل المعلومات وتبادل :جودة الوسائل 2-6

 . متاحة لمن يطلبها بأعىل كفاءة ممكنة

ات المعرفية والتكنولوجية مما  :جودة الكتاب 2-7 من خالل جودة مضمون الكتاب بما يجعله يواكب التطورات والتغبر

ي زيادة قدرة الطالب عىل زيادة التحصيل . 
ر
 يساهم ف

يعات واللوائح:  دارةجودة ال  2-8 ي تقود  ة التخطيطمن خالل جودالتعليمية والتشر
ي ومتابعة األنشطة الت  اتيجر اإلسب 

 دارةأما اللوائح والتنظيمات يجب أن تكون مرنة وواضحة ومحددة حت  تكون عونا إل ، إل خلق ثقافة الجودة الشاملة

 المؤسسة التعليمية 

كما ،  اإلنفاق التعليمي تتوقف جودة التعليم عىل قدرة التمويل وحجم جودة التمويل وجودة االنفاق عىل التعليم:  2-9

 ضعف التمويل أو سوء إستخدام األموال يؤدي تغيبر الخطط وبرامج التعليم مما يؤثر سلبا عىل جودة التعليم .  أن

ي مؤسسات التعليم العالي  -3
 
ي قياس و :معايبر تقييم الجودة الشاملة ف

ر
الجودة عىل  إدارةتعمل اإلتجاهات الحديثة ف

ي توافر خصائص إتجاهية ومعرفية ومهارية والعمل ، تفادي ضيق النظرة
ر
عىل قياس مخرجات التعليم المتمثلة ف

ر فحسب ي الخريجير
ر
بل يمتد قياس جودة الخدمة إل جودة عناض تقديم الخدمة التعليمية عىل مستوى ، وسلوكية ف

بوية يطانية سنة، المنظومات الب  مة لتقييم جودة تلك بتشكيل لجنة دائ1992 ولقد قامت وزارة التعليم العالي البر

يطانية)عماد الدين شعبان عىلي حسن ي الجامعات البر
ر
 (، 3ص، 2007، العناض عىل مستوى الدرجة الجامعية األول ف

ي سنة 
ر
ء ف ي 1995كما أنسر

ر
ي الجامعات األمريكية ولقد  مجلس أعىل لتقييم جودة التعليم ف

ر
مرحلة الدراسات العليا ف

: اتفقت اللجنتان عىل المعايبر الوا ي حددت عىل النحو التالي
 جب اتباعها لتقييم جودة الخدمة والت 

ي :المنهج العلمي  -3-1
ر
 :معايبر جودة المنهج العلمي تتحدد ف

ي هذه المرحلة .  -درجة تغطية المواضيع األساسية . -
ر
اإلرتباط بالواقع العمىلي  -التناسب مع قدرات إستيعاب الطالب ف

 اد الطالب لعرص العولمة من خالل تعلم لغة أجنبيةإعد -اإللمام بالمعارف األساسية . -. 

ي :المرجع العلمي  -3-2
ر
 درجة المستوى العلمي والموثوقية .  -:وتندرج معايبر المرجع العلمي ف

 سعر المرجع العلمي .  -وقت توافر المرجع العلمي .  -شكل وأسلوب إخراج المرجع العلمي .  -

ي ينميها المرجع العلمي . -أصالة المادة العلمية . -. إمتداد اإلستفادة من المرجع العلمي  -
 نوع اإلتجاهات الت 

: :أعضاء هيئة التدريس -3-3  يمكن قياس جودة هيئة التدريس عىل النحو التالي

 إدراك إحتياجات الطالب .  -        المستوى العلمي والخلفية المعرفية .  -

ي العملية التعليمية .  -
ر
ا-        اإلنتظام ف ر  م بالمنهج العلمي . اإللب 

 العمل عىل تنمية المهارات الفكرية التنافسية .  -             نقل التغذية الراجعة . -

- . ي
 
ي والوازع األخالف

 الهدف من أسلوب التدريس المستخدم.  -  تنمية الحس الوطتر

 تنمية النظرة المتعمقة. -            تنمية اإلتجاه التحليىلي . -

 الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية . -            .درجة التفاعل الشخصي -
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: :أسلوب التقييم -3-4 ي هذا الجانب فيمايىلي
ر
 وتتحدد معايبر الجودة ف

ر  -درجة الموثوقية والشمول . -درجة الموضوعية واإلتساق .  - ر عىل التلقير كبر
ر عىل القدرة التحليلية . -عدم الب  كبر

-الب 

ر عىل التفكبر اإلنتقادي .  كبر
 الب 

ي  :النظام الداري-3-5
ر
 هذا الجانب عىل:  وترتكز المعايبر ف

المناخ الجيد لممارسة األنشطة الرياضية -التوجه نحو سوق الشغل . - النظام .  إدارةتوافر المعلومات الالزمة لتشغيل و -

ي الشكاوي والتعامل معها. -كفاءة وفعالية النظام اإلداري. -والثقافية والفنية. 
 تلف 

 quality in higher تنمية وإشباع الناحية الجمالية-تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية :المادية التسهيالت -3-6

education; vol6 p43(.David,b , and harold t (2000 . 

رات إهتمام مؤسسات التعليم العالي بمفاهيم الجودة الشاملة -4 تتعدد أسباب إهتمام المنظمات التعليمية :مبر

كز عموما فيمايىلي ، الجودةبقضية 
 :ولكنها تب 

تطور التقنيات التعليمية مما يجعل الجودة الشاملة أمرا ممكنا ال يستساغ معه ممارسة العمليات التعليمية باألساليب  -

ي . 
ر
ي كانت تفتقر إل عنرص الجودة بالقدر الكاف

 التقليدية الت 

ر المنظمات  إشتداد الضغوط التنافسية - ين وأعضاء هيئات وحدة الرصاع بير ر التعليمية الستقطاب الطالب المتمبر

ر  ي المنظمات التعليمية من عوامل الجذب ذات التأثبر الواضح. ، التدريس المتفوقير
ر
 يجعل اإلهتمام بالجودة الشاملة ف

ي أغلب دول العالم المتقدم  -يتوقف حصول المنظمات التعليمية عىل دعم من الحكومة  -
ر
امها ب -ف ر معايبر عىل درجة الب 

 الجودة. 

ام تلك المنظمات بنظم ومفاهيم الجودة الشاملة  - ر امج التعليمية عىل مدى إلب  إرتباط عملية اإلعتماد للمنظمات والبر

ي جميع مجاالت العمل التعليمي واإلداري . 
ر
 وتطبيقاها ف

ي المنظمات التعليمية -
ر
تبة عن إفتقاد الجودة ف ي أسواق حيث يفقد خريجوها ، وضوح اآلثار المب 

ر
القدرة عىل المنافسة ف

ي المنظمات، العمل ة.  إذ يبحث أصحاب األعمال عن خريجر  التعليمية المشهود لها بالخبر

ي 
 الجانب التطبيف 

 :عينة الدراسة

ي المنصب يوضح توزيــــع أفراد عينة مديري 01المدرج التكراري رقم 
ر
 التعليم الثانوي حسب متغبر األقدمية ف

 

ي المنصب  التكراري يتضح أن توزيــــع أفراد عينة مديريخالل المدرج  من
ر
التعليم الثانوي حسب متغبر األقدمية ف

ر أن أعىل نسبة من مديري، يختلف باختالف عدد السنوات سنوات حيث  5لهم أقدمية تقل عىل  التعليم الثانوي اذ تبير

ر 59قدر العدد ب:  ي الذي عرفه % وهذا ما يفش ظاهرة 64.1مدير أي بنسبة 92مديرمن بير
اللجوء ال التقاعد الجزي 

ر بأنه قطاع التعليم مؤخرا مما جعل قطق بية أصبح يتمبر
ي المنصب . طاع الب 

ر
يه لهم أقدمية قليلة ف ي جل مسبر

 اع فت 
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ر  اوح مابير
ة تب  ي التسيبر  10سنوات إل  5أما النسبة الموالية هي نسبة المديرين الذين لديهم خبر

ر
سنوات ف

ر 27عددهم ب:  اإلداري والذي قدر  % وهي تعتبر نسبة ضعيفة مقارنة بالعدد 29.3:أي بنسبة مدير 92 مدير من بير

 اإلجمالي . 

ة تفوق مديرين من  6% بمعدل 6.5سنوات وهي أضعف نسبة وتقدرب: 10 تليها نسبة المديرين الذين لديهم خبر

ر   مدير  92بير

 

  نتائج الستبيان: 

بويةالمحور األساسي األول: وصف أبعاد -1 ي والمرافق البر
 
ات جودة نمطية المبائ  . مؤشر

ي الثانويات محل الدراسة.  ( وصف متغبر 01الجدول رقم ) 
 
ي ف

 
ات جودة نمطية المبائ  مؤشر

Spss المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد عىل مخرجات برنامج 

ي مالمتعلق ب نالحظ من خالل الجدول أن فقرات أبعاد المحور األول
ات جودة نمطية المباير بويةؤرسر  والمرافق الب 

ي موافق عىل محتوى الفقرات ر  جاءت جلها بوزن نستر ر التاليتير ي محايد:  ماعدا الفقرتير  اللتان جاءتا بوزن نستر

 العبارات
المتوسط 
ي   الحساير

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
ي   النستر

ي المدرسية::البعد االول
ات تتعلق بجودة المباير  مؤرسر

1,54 0,197 
 موافق

 موافق 0,544 1,47 الثانوية مشيد بطريقة هندسية متناسقة. مبتر 

بوية الوصول ال مرافقه مبتر الثانوية مهيكل بطريقة تسهل  موافق 0,507 1,37  عىل الجماعة الب 

الثانوية مشيد بمادة عازلة للصوت تمنع وصول الضوضاء ال المرافق  مبتر 
 البيداغوجية. 

1,88 0,465 
 محايد

 موافق 0,485 1,37 هشا. ، الثانوية قديما حالة مبتر 

 موافق 0,485 1,63 جيدة.  حالة مبتر الثانوية

ي  
ي المدرسية:البعد الثاير

ي نمطية المباير
ات تتعلق بالسالمة واألمن فر  موافق 0,166 1,55 . مؤرسر

 موافق 0,422 1,23 . ذات حواجز أمنية الساللم( بالثانوية، الممرات)

 موافق 0,494 1,33 مخارج للنجدة. تحتوي الثانوية عىل 

 محايد 0,513 1,61 توجد بالثانوية ألواح ارشادية توضح اتجاهات مخارج النجدة

 موافق 0,583 1,53 األروقة تتسع لعدد كببر من التالميذ دفعة واحدة . 

 محايد 0,305 1,92 . مهيأة لذوي االحتياجات الخاصة تحتوي مرافق المؤسسة عىل ممرات

 موافق 0,565 1,50 الثانوية مغطاة بماد ة تمنع االنزالقأرضية 

 موافق 0,305 1,08 تتوفر الثانوية عىل ساحة تستوعب عدد كببر من التالميذ

 موافق 0,498 1,57 أرضية ساحة الثانوية مهيأة للنشاطات الرياضية . 

بوية بالمؤسسة:البعد الثالث ات تتعلق بجودة المرافق الب   موافق 0,196 1,35 مؤرسر

ي من التالميذ)
 موافق 0,370 1,13 تلميذ فمافوق( 25حجرات الدرس تتسع لعدد كافر

ي من التالميذ
 موافق 0,502 1,52 تلميذ فمافوق (. 100) قاعة المطالعة بالمكتبة تتسع لعدد كافر

 موافق 0,577 1,59 المطعم يتسع لتالميذ جميع المستويات دفعة واحدة

ورية لإلطعامالمطعم مجهز بكل   محايد 0,552 1,38 الوسائل الالزمة والرصر

 موافق 0,299 1,10 قاعة األساتذة تتسع لجميع أساتذة الثانوية دفعة واحدة

 موافق 0,429 1,24 قاعة األساتذة مجهزة بتأثيث يجعل األستاذ يشعر باالرتياح

 موافق 0,544 1,47 والثقافيةطاقة استيعاب المدرج ان وجد كافية الحتضان التظاهرات العلمية 

ي من التالميذ لممارسة النشاطات الرياضية
 موافق 0,602 1,51 قاعة الرياضة تتسع لعدد كافر

قاعة الرياضة مجهزة بوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياضية 
 المختلفة

1,79 0,525 
 محايد

 موافق 0,272 1,05 دورات المياه نظيفة . 

 موافق 0,350 1,14 المياه مهيأة بكل لوازم التنظيف. دورات 

 موافق 0,460 1,25 تحتوي دورات المياه عىل صهاريــــج)خزانات( للماء. 
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ي  حتياجات الخاصةمهيأة لذوي اإل  تحتوي مرافق المؤسسة عىل ممرات - وانحراف 1,92بمتوسط حساير

 .0,305 معياري يقدرب: 

ي  - قاعة الرياضة مجهزة بوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة بمتوسط حساير

 .0,525 وانحراف معياري يقدرب: 1,79

ي مدرسية عىل مستوى التعليم الثانوي
ر اإلعتبار خصوصية  وهذا يدل عىل عدم توفر مباير بالجزائر تأخذ بعير

كذلك بالنسبة ،  ال توجد مرافق تربوية لهؤالء التالميذ تتالءم واحتياجاتهمحيث ، ذوي اإلحتياجات الخاصة التالميذ

ر قاعة الرياضة بوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياضية فإن معظم المديرين يؤكدون عدم وجود  لتجهبر

ي 
ر
ات داخل الثانويات بالجزائر وهذا ما يطابق إنشغاالت أساتذة مادة الرياضة ف ر  الواقع.  هذه التجهبر

ي موافق .   فإن كل العبارات األخرى جاءت بوزن نستر
ر ر العبارتير  ماعدا هاتير

ي كىلي قدر ب  بإنحراف معياري قدر ب و 1,35حيث حقق البعد االثالث أعىل مستوى إتفاق بمتوسط حساير

ر عىل محتوى فقرات البعد الثالث المتعلقة ب0,196 ر األساتذة المدروسير المرافق جودة ما يؤكد االتفاق الكببر بير

بوية بالمؤسسة ي موافقة األساتذة عىل البر
ر
فقرات هذا البعد وهذا مايفشه االنحراف المعياري الذي  اذ ال يوجد تشتت ف

 .0جاء قريب من القيمة 

ي البعد دورات المياه نظيفة .  "الفقرة كما نالحظ أن كال من
ر
ي  قد حققت أعىل درجة موافقة ف بمتوسط حساير

ي دورات المياه متوفر عىل مستوى مؤسسات التعليم الثانوي. 1.05
ر
 وهذا يدل عىل أن معيار النظافة ف

"أدير مستوى موافقة بقيمة متوسط  المطعم يتسع لتالميذ جميع المستويات دفعة واحدة كما حققت الفقرة"  

ي قدرت ي الفصل  0,577 وانحراف معياري يقدر ب: 1,59ب  حساير
ر
ي توصلت اليها الباحثة ف

وهذا ما يؤكد النتائج الت 

يقية والتنظيمية لمؤسسات التعليم الثانوي حيث أن طاقة استيعاب المطعم أغلبها ال  الخامس ر أثناء وصف األبعاد الفبر

 تلميذ دفعة واحدة.  450 تتجاوز متوسط

ر  حظ أنها قد حققت كلهافنال  أما لونظرنا إل اإلنحراف المعياري لفقرات البعد االثالث  0,602- 0,272قيم ما بير

ي كل الفقرات
ر
ر اتجاه عينة الدراسة نحو نفس الرأي ف  . ما تبير

ي ، بالنسبة لفقرات البعد األول من المحور األول ي الرتبة الثانية بعد البعد الثالث بمتوسط حساير
ر
والذي جاء ف

ي موافقة  0,197وانحراف معياري 1,54
ر
ما يؤكد إتفاق العينة عىل محتوى الفقرات المكونة له حيث ال يوجد تشتت ف

 .0االمديرين عىل هذا البعد وهذا مايفشه االنحراف المعياري الذي جاء قريب من القيمة 

ي تقول 
ي موافق ماعدا العبارة التالية الت  ة مشيد الثانوي مبتر :فنالحظ أنها هي األخرى قد جاءت جلها بوزن نستر

حيث كانت استجابة أفراد العينة حول هذه العبارة ، بمادة عازلة للصوت تمنع وصول الضوضاء ال المرافق البيداغوجية

ي يبلغ  0,465 وانحراف معياري يقدرب:  1,88محايدة بمتوسط حساير

ي مؤسسات التعليم الثانوي ال تتوفر عىل معيار مهم للج مايفش أن
ر
ي المدرسية ف

ودة وهي إستعمال نمطية المباير

ي البناء . 
ر
 مادة عازلة للصوت والضوضاء ف

ر أعىل درجة ، ماعدا هذه العبارة القت العبارات األخرى درجة موافقة متفاوتة ر التاليتير حيث سجلت العبارتير

ي البعد الثالث وهي 
ر
بوية الوصول إل مرافقه مبتر الثانوية مهيكل بطريقة تسهل:موافقة ف بمتوسط  ، عىل الجماعة الب 

ي قدر ب:  ر أفراد العينة حول هاته العبارة.  0,507وانحراف معياري 1,37 حساير ة بير  مايدل عىل درجة موافقة كببر

ي ، كذلك بالنسبة للعبارة حالة مبتر الثانوية قديما  وانحراف معياري 1,37 :هشا.فقد تحصلت عىل متوسط حساير

ي الموافقة نحو 0,485
ر
 نفس الرأي  مايدل عىل اتجاه رأي المديرين ف

ي التعليم الثانوي عموما مهيكلة 
ر
ي المدرسية ف

ر أن المباير ر السابقتير نستنتج من إستجابة المديرين حول العبارتير

ي المدرسية
بوية الوصول بسهولة لمرافقها وهذا مؤرسر جيد لنمطية المباير بينما يصف أفراد ، بطريقة تسهل للجماعة الب 

ي وترميمها. العينة المبتر بأنه قديما وهشا .ما 
ر إل رسعة النظر إل هذه المباير  يستدعي المسؤولير

ة حققت فيه العبارة  ي المرتبة األخبر
ر
ي الذي رتب ف

تتوفر الثانوية عىل ساحة تستوعب عدد كببر من البعد الثاير

ي   ما يدل عىل اإلتفاق الكببر  0,305 وبانحراف معياري قدر ب: 1.08التالميذ أعىل درجة موافقة بمتوسط حساير

عموما واسعة   ساحة مؤسسات التعليم الثانوي وهذا يدل عىل أن مديرو الثانويات يرون أن، للمديرين حول هذه العبارة

وبالتالي فان تقييم المديرين ، تستوعب عدد كببر من التالميذ لكن هذا يخالف نتائج وصف المساحة الفعلية للثانويات

 هو تقييم نظري. 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

 
   
  90 

ي هذا البعد كانت للعبارة 
ر
توجد بالثانوية ألواح ارشادية توضح اتجاهات مخارج النجدة وأدير درجة موافقة ف

ي  ي الثا 0,513وانحراف معياري  1,61بمتوسط حساير
ر
نويات مما يثبت مما يدل عىل عدم توفر هذه االرشادات واللوائح ف

ي هذا الجانب. 
ر
 نقص الجودة ف

ي وصف أبعاد -2
 
 والمنـــــاخ المدرســــي العام.  ظـــــــروف التمــدرس مؤشـرات جـــودة :المحـــــــــــــور األساسي الثائ

ات جودة المناخ المدرسي من الناحية الجمالية للمؤسسة.  وصف متغبر  ( 02  الجدول رقم )  مؤشر

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
متوسط 
ي   حساير

انحراف 
 معياي

الوزن 
ي   النستر

ات جودة المناخ المدرسي من الناحية الجمالية للمؤسسة البعد األول:   موافق 0,309 1,40 .مؤرسر

 موافق 0,615 1,42 المظهر العام للثانوية ميين بطريقة فنية جميلة يبعث عىل االرتياح . 

ي 
ر
ق.  اِلطالء المستعمل ف  موافق 0,638 1,51 جدران مبتر الثانوية ذو لون مشر

اء تييد منظر الثانوية جماال.   موافق 0,524 1,52 يحيط بمبتر الثانوية بمساحات خرصر

اء بالثانوية باهتمام .   موافق 0,562 1,45 تحظر المساحات الخرصر

 موافق 0,559 1,42 ساحة الثانوية ذات منظر جمالي . 

 موافق 0,400 1,16 تظهر الثانوية عىل الدوام بشكل نظيف . 

 موافق 0,504 1,29 حجرات الدراسة ذات لون مريــــح للناظر .  جدران

 موافق 0,513 1,39 المكتبة ذو لون مريــــح للتالميذ .  الِطالء المستعمل عىل جدران

 موافق 0,727 1,40 يبدي التالميذ افتخارا بانتمائهم لهذه الثانوية. 

ي 
يقية :البعد الثاير ر ات جودة ظروف التمدرس الفبر  موافق 0,286 1,36 . مؤرسر

 موافق 2,316 1,61 أسواق (، سكك الحديد ، الثانوية بعيدة عن مواقع الضوضاء الخارجية)طرق الشيعة

 موافق 0,283 1,09 تتوفر حجرات الدراسة عىل تدفئة. 

 محايد 0,380 1,86 تتوفر حجرات الدراسة عىل مكيفات هوائية

 موافق 0,350 1,14 جيدةتتوفر حجرات الدراسة عىل ٍاضاءة طبيعية 

 موافق 0,564 1,49 المكتبة منسق بطريقة مريحة للتالميذ.  تأثيث

 موافق 0,447 1,23 تتوفر المكتبة عىل ٍاضاءة طبيعية تسمح للقارئ العمل بأريحية

 موافق 0,390 1,18 تتوفر المكتبة عىل تدفئة تساعد القارئ عىل المكوث بها مدة أطول

 موافق 0,426 1,20 تهوية تساعد عىل العمل بها بارتياح. تتوفر المكتبة عىل 

 موافق 0,467 1,18 عىل كتب مدرسية مهمة تفيد التخصص الدراسي للتالميذ تتوفر مكتبة الثانوية

ات تتعلق بظروف التمدرس من ناحية   موافق 0,131 1,31 األمن والسالمة البعد الثالث: مؤرسر

 موافق 0,524 1,49  التالميذسكنات  بعيدة عن الثانوية

 موافق 0,426 1,20 الطرق الشيعة(، الثانوية بعيدة عن مواقع الخطر ) خطوط السكك الحديدية

الطاوالت ، األبواب، يقوم العمال بصيانة دورية لحجرات الدرس ) مراقبة أقفال النوافد 
).... 

1,09 0,320 
 موافق

 موافق 0,320 1,09 الفصول مالئمة للتكوين الجسمي للتلميذ . حجم الطاوالت والمقاعد المستخدمة داخل 

ر الصفوف داخل حجرة الدرس .   موافق 0,289 1,07 توجد ممرات بير

 موافق 0,333 1,10 . للتالميذ داخل حجرة الدرس تتيح الرؤية الجيدة لكافة نوعية الصبورة

 موافق 0,536 1,60 بالثانوية حاالت من العنف .  سجل

وع المؤسسة للثانوية. يوضع   موافق 0,569 1,37 مخطط لنبد العنف سنويا ضمن مشر

ر تالميذ الثانوية تناول المخدرات .   محايد 0,512 2,04 ينتشر بير

 موافق 0,228 1,05 يستفيد التالميذ من حمالت توعية حول مخاطر المخدرات . 

ات تتعلق بظروف التمدرس من حيث البعد   موافق 0,188 1,32 التنظيمي داخل المؤسسةالبعد الرابع مؤرسر

 موافق 0,398 1,13 هناك انضباط داخل الثانوية . 

 موافق 0,442 1,26 توجد رقابة داخل الثانوية . 

ات مراقبة لتعييز األمن بها .   محايد 0,361 1,85 يوجد داخل الثانوية كامبر

 موافق 0,458 1,21 المكتبة نظيفة . 
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Spss المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد عىل مخرجات برنامج 

ي 
ات جودة المتعلقة ب يتضح من خالل الجدول أن فقرات أبعاد المحور الثاير  ظـــــــروف التمــدرس جـــودةمؤرسر

ي موافق عىل محتوى الفقرات. أنها  .والمنـــــاخ المدرســــي العام  جاءت كلها بوزن نستر

ي كىلي قدر ب  حيث حقق البعد الخامس أعىل درجة موافقة بانحراف معياري قدر ب  1,26بمتوسط حساير

ر المديرين عىل محتوى فقرات البعد الخامس المتعلق بجودة  0,201 المناخ المدرسي من ما يؤكد إتجاه االتفاق الكببر بير

ي موافقة األساتذة عىل هذا المحور وهذا مايفشه اإلنحراف  السائدة داخل المؤسسة حيث العالقات
ر
و ال يوجد تشتت ف

ي مؤسسات التعليم الثانوي من العالقات  .0المعياري الذي جاء قريب من القيمة 
ر
وهذا يدل عىل أن مناخ العمل ف

 السائدة مناخ جيد. 

ي  باإلنصات لهممشاكل التالميذ  دارةتناقش اإل حيث حققت الفقرة   أعىل درجة موافقة بمتوسط حساير

 مايؤكد توجه المديرين نحو نفس الرأي بخصوص هذه الفقرة.  0,179وانحراف معياري 1.03

ي تسيبر اإل مما يدل عىل وجود      
ر
بوية بالثانويات.)وهذا ماتوصلت اليه دراسة  دارةهناك أسلوب تشاركي ف الب 

ينةطالباحثة  ي دراسة  بوش صبر
ر
بوية دارةماجستبر حول تنظيم وهيكلة وآداء اإل ف  .(2012سنة الب 

ي تدعيم النشاطات الثقافية للمؤسسة والمشاركة فيها 
ر
وأدير درجة موافقة كانت للعبارة يساهم أولياء التالميذ ف

ي  ي اآلراء لدنو االنحراف  0,453وانحراف معياري 1,72بمتوسط حساير
ر
المعياري مما يدل عىل عدم وجود اختالف كببر ف

ي تدعيم النشاطات الثقافية والفكرية داخل الثانويات ما يثبت غياب .0من الدرجة 
ر
بمعتر أن األولياء اليساهمون ف

ر األرسة والمدرسة.   التواصل بير

ي المرتبة الثانية بعد البعد الخامس البعد الثالث
 
 :وجاء ف

ي   ات جودة ظروف التمدرس من ناحية األمن والسالمة بمتوسط حساير
 وانحراف معياري1,31المتعلق بمؤرسر

 0,131يقدر ب: 

مخاطر المخذرات أعىل درجة موافقة بمتوسط  العبارة يستفيد التالميذ من حمالت توعية حول حيث حققت

ي قدر ب:   .0.228وانحراف معياري 1.05حساير

ي وأدير درجة موافقة للعب  .0.536وانحراف معياري 1.60ارة سجل بالثانويات حاالت من العنف بمتوسط حساير

ي   بالثانوية تناول المخذرات درجة محايدة من طرف المديرين بمتوسط حساير
 2.04 بينما سجلت عبارة ينتشر

 .0.51وانحراف معياري 

ات األمن والسالمة داخل الثانويات متوفرة حسب رأي   وهذا يعتبر مؤرسر جيد ، المديريننستنتج أن مؤرسر

ي هذا الموضوع الحساس واضح ألنه يمس سمعة المؤسسة 
ر
بالنسبة لهم ألن كل  لكن يبدو تحفظ المديرين ف

ي أنجزت حول موضوع
بوية وهذا ما أدلت به  التقارير والدراسات الت  العنف تؤكد إنتشار العنف داخل المؤسسات الب 

ي أعطت أرقام مخيفة حول الظاهرة   2011الوطنية سنة الدراسة الوزارية
تعاطي  كذلك بالنسبة إلنتشار ظاهرةوالت 

 . ر  المخذرات لدى المراهقير

ي اعارة كتب من مكتبة الثانوية. يجد التالميذ سهولة 
ر
 موافق 0,435 1,17 ف

ي )ة( متخصص)ة(.   موافق 0,493 1,40 يسبر مكتبة الثانوية مكتتر

 موافق 0,467 1,18 يعمل التالميذ بهدوء داخل المكتبة . 

 موافق 0,471 1,33 . حجرة الدرس مقيد بالقرارات التنظيمية للوزارة عدد التالميذ داخل

ات تتعلق بجودة المناخ المدرسي من حيث العالقاتالبعد  السائدة داخل  الخامس:مؤرسر
  المؤسسة

1,26 0,201 
 موافق

 موافق 0,228 1,05 عىل نشر االستقرار داخل الثانوية .  دارةتعمل اإل 

ام المتبادل .  بوية باالحب  ر الجماعة الب  ر عالقات العمل بير  موافق 0,365 1,10 تتمبر

ي مساعدة التالميذ )ارشادهميبدي األساتذة 
ر
 موافق 0,418 1,15 مرافقتهم(. ، استعدادا دائما ف

 موافق 0,179 1,03 مشاكل التالميذ باإلنصات لهم .  دارةتناقش اإل 

ف عليها أساتذة .   موافق 0,475 1,34 تنظم الثانوية نشاطات ثقافية للتالميذ يشر

ي تدعيم النشاطات 
ر
 موافق 0,453 1,72 الثقافية للمؤسسة والمشاركة فيها . يساهم أولياء التالميذ ف

ي أعمال جماعية داخل الثانوية )مجلة حائطية يشارك
ر
 موافق 0,498 1,34 مسابقات ...(. ، نوادي، التالميذ ف

وع المؤسسة لكل سنة دراسية رزنامة خاصة بالنشاطات الثقافية .   موافق 0,504 1,29 يدرج ضمن مشر

ي 
ر
 موافق 0,516 1,33 المكتبة العمل الجماعي عن العمل الفردي. يفضل التالميذ ف
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ي البعد الرابع 
ر
ي المرتبة الثالثة يأئ

 
ات جودة ظروف التمدرس من حيث البعد التنظيمي داخل ف المتعلق بمؤرسر

ي   . 0.188.وانجراف معياري1.32الثانوية الذي جاء بمتوسط حساير

ي العبارة أعىل 
ر
ي درجة موافقة سجلت ف وانحراف معياري  1,13 هناك انضباط داخل الثانوية بمتوسط حساير

0,398. 

ي  ي )ة( متخصص)ة(.بمتوسط حساير ي العبارة يسبر مكتبة الثانوية مكتتر
ر
وأدير درجة موافقة سجلت ف

 .0,493وانحراف معياري 1,40

ات مراقبة لتعييز األمن بها درجة محايدة من  بينما سجلت عبارة رف أفراد العينة طيوجد داخل الثانوية كامبر

ي   .0,361وانحراف معياري  1,85بمتوسط حساير

ي الثانويات حسب المديرين وهذا يعتبر مؤرسر جيد للجودةنستنتج أن 
ر
ي تسيبر ، هناك إنضباط ف

ر
لكن هناك خلل ف

ي وصول التالميذ إل المكتبات عىل مستوى التعليم الثانوي 
ر
ي ذلك وهذا يطرح إشكال ف

ر
حيث اليوجد شخص متخصص ف

ات مراقبة تعزز ،  المعلومة ي حققتها عبارة التوجد كامبر
كما ال يتوفر عامل تعييز األمن داخل الثانويات لدرجة المحايدة الت 

ي الجودة. 
ر
 األمن داخل الثانويات ويعتبر هذا مؤرسر أساسي ف

ة ثم بالنسبة للبعد الثا  ي المرتبة ماقبل األخبر
 
ي الذي جاء ف

 
ات جودة ظروف التمدرس يعالج  والذيئ مؤرسر

يقية ر ي ، الفبر  .0,286وانحراف معياري 1,36حيث حقق هذا البعد متوسط حساير

ر أفراد العينة الذي يبدو كببر لدنو االنحراف المعياري من الصفر.   مايدل عىل إتجاه درجة الموافقة بير

ي يقدر ب:  حيث حققت العبارة تتوفر حجرات الدراسة عىل تدفئة أعىل درجة موافقة بمتوسط حساير

 .0.283وانحراف معياري يقدر ب: 1,09

أسواق ، سكك الحديد ، وأدير درجة موافقة للعبارة الثانوية بعيدة عن مواقع الضوضاء الخارجية)طرق الشيعة

ي  جاه آراء المديرين نحو نفس الرأي. نستنتج من ات ما يدل عىل ضعف 2,316وانحراف معياري  1,61 (بمتوسط حساير

ي أنه ال يوجد اتجاه كببر لرأي المديرين نحو نفس الرأي 
ي البعد الثاير

ر
 خالل ماتقدم ف

ي الثانويات متوفر لكن هناك ثانويات قريبة
ر
 من مواقع الضوضاء .  وأن معيار التدفئة ف

ي كما القت عبارة تتوفر حجرات الدرس عىل مكيفات هوائية درج ة محايدة من أفراد العينة بمتوسط حساير

ي 1,86 ي يجتاز بها  0.380ومتوسط حساير
مما يدل عىل أن معيار التهوية بالمكيفات غبر متوفر رغم ظروف الحر الت 

ي شهر جوان أو جويلية خاصة تالميذ الجنوب 
ر
ي تكون عادة ف

تلميذ السنة الثالثة ثانوي امتحان شهادة البكالوريا والت 

  الجزائري . 

 درجة موافقة
 
ي  حققها البعد األول من المحور بينما أدئ

 
ات جودة المناخ  المتعلق ب:  األساسي الثائ مؤرسر

ي .المدرسي من الناحية الجمالية للمؤسسة  0,309وانحراف معياري 1,40بمتوسط حساير

ي  حيث سجلت عبارة تظهر الثانوية عىل الدوام بشكل نظيف أعىل درجة موافقة√   1.16بمتوسط حساير

 .0.400وانحراف معياري 

اء تييد منظر الثانوية جماال √   أدير درجة موافقة حققتها العبارة يحيط مبتر الثانوية بمساحات خرصر

ي   0.524وانحراف معياري 1.52بمتوسط حساير

ات جودة المناح من الناحية الجمالية للمؤسسة غبر متوفر عىل مستوى التعليم الثانوي وهذا ما  نستنتج أن مؤرسر

اء تييدها جماال  ي تقول أن مبتر الثانوية يحيط بمساحات خرصر
بينما يبف  ، تثبته إنخفاض درجة الموافقة عىل العبارة الت 

 عامل النظافة متوفر عىل مستوى الثانويات حسب ترصيحات المديرين. 

 

احـــــــــــات   :الدراســـــــــــــــةالخالصــــــــــة العامـــــــــــة واقبر

 قيمة مضافة
ر
ي يتوصل إليها الباحث عادة

ورة من التفكبر  تحقق النتائج الت  ي البحث العلمي وهي ثمرة سبر
ر
ف

ي تسمح بتصنيف المعطيات وتبويبها وتحليل 
والتقصي ومجموعة من االجراءات المنهجية واألدوات االحصائية الت 

ها وما تم التوصل اليه  ي مستوى تطلعاتالنتائج وتفسبر
ر
ي هذه الدراسة نأمل أن يكون ف

ر
بية  ف ر بالب  ر المهتمير الباحثير

ي الجزائر. 
ر
بوي وصانعي السياسة ف

 واالقتصاد الب 

بوية المحور األساسي األولنتائج أبعاد •  ي والمرافق البر
 
ات جودة نمطية المبائ  :المتعلق بمؤشر



IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 4) 

 

     
  

93 

ي مدرسية عىل مستوى التعليم الثانوي -
ر اإلعتبار خصوصية التالميذ عدم توفر مباير ذوي  بالجزائر تأخذ بعير

ر ،  حيث ال توجد مرافق تربوية لهؤالء التالميذ تتالءم واحتياجاتهم، اإلحتياجات الخاصة كذلك بالنسبة لتجهبر

معظم المديرين يؤكدون عدم  قاعة الرياضة بوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياضية فإن

ا ر ي الواقع. وجود هذه التجهبر
ر
 ت داخل الثانويات بالجزائر وهذا ما يطابق إنشغاالت أساتذة مادة الرياضة ف

بوية الوصول بسهولة لمرافقها  - ي التعليم الثانوي عموما مهيكلة بطريقة تسهل للجماعة الب 
ر
ي المدرسية ف

المباير

ي المدرسية
قديما وهشا .ما يستدعي بينما يصف أفراد العينة المبتر بأنه ، وهذا مؤرسر جيد لنمطية المباير

ميمها.  انية لب  ر ي وتخصيص مبر
ر إل رسعة النظر ال هذه المباير  المسؤولير

ساحة مؤسسات التعليم الثانوي عموما واسعة تستوعب عدد كببر من التالميذ وهذا  مديري الثانويات يرون أن -

 يخالف نتائج المساحة الفعلية للثانويات وبالتالي تقييم المديرين هو نظري. 

ي الثا -
ر
ي تحدد اتجاهعدم توفر اإلرشادات واللوائح ف

ي هذا  نويات الت 
ر
مخارج النجدة مما يثبت نقص الجودة ف

 الجانب. 

ي نتائج أبعاد •
 
 والمنـــاخ المدرســي العام.  ظـــــــروف التمــدرس المتعلق مؤشـرات جـــودة المحـــــور األساسي الثائ

ي المؤسسات من العالقات السائدة مناخ جيديؤكد مديرو الثانويات من خالل النتائج  -
ر
 أن مناخ العمل ف

ي تسيبر اإل  مع -
ر
ي ماجستبر  دارةوجود أسلوب تشاركي ف

ر
بوية بالثانويات )وهذا ماتوصلت اليه الباحثة ف  (2012الب 

ر األرس  - ي تدعيم النشاطات الثقافية والفكرية داخل الثانويات ما يثبت غياب التواصل بير
ر
ة األولياء اليساهمون ف

 والمدرسة. 

ات األمن والسالمة داخل الثانويات متوفرة حسب رأي المديرين -  وهذا يعتبر مؤرسر جيد ، نستنتج أن مؤرسر

ي هذا الموضوع الحساس واضح ألنه يمس سمعة المؤسسة -
ر
بالنسبة لهم ألن كل  لكن يبدو تحفظ المديرين ف

ي أنجزت حول موضوع
بوية وهذا ما أدلت العنف تؤكد انتشار  التقارير والدراسات الت  العنف داخل المؤسسات الب 

ي أعطت أرقام مخيفة حول الظاهرة   2011الوطنية سنة  به الدراسة الوزارية
كذلك بالنسبة النتشار والت 

ي الوسط المدرسي . 
ر
 المخذرات ف

ي الثانويات حسب المديرين وهذا يعتبر مؤرسر جيد للجودة -
ر
ي تسيبر المكت، هناك إنضباط ف

ر
بات لكن هناك خلل ف

ي وصول التالميذ إل 
ر
ي ذلك وهذا يطرح إشكال ف

ر
عىل مستوى التعليم الثانوي حيث اليوجد شخص متخصص ف

ات ،  المعلومة ي حققتها عبارة التوجد كامبر
كما ال يتوفر عامل تعييز األمن داخل الثانويات لدرجة المحايدة الت 

ي ا
ر
ف توفر هذا المؤرسر  لمؤسسات أساسي للحكم عىل الجودة. مراقبة تعزز األمن داخل الثانويات ويعتبر

ي الثانويات متوفر  -
ر
لكن معيار التهوية بالمكيفات ، من مواقع الضوضاء  كما أن هناك ثانويات قريبة،  معيار التدفئة ف

ي 
ر
ي تكون عادة ف

ي يجتاز بها تلميذ السنة الثالثة ثانوي إمتحان شهادة البكالوريا والت 
غبر متوفر رغم ظروف الَحر الت 

 خاصة تالميذ الجنوب الجزائري .  أو جويليةشهر جوان 

ات جودة المناخ من الناحية الجمالية للمؤسسة غبر متوفر عىل مستوى التعليم الثانوي وهذا ما تثبته  - مؤرسر

اء تييدها جماال  ي تقول أن مبتر الثانوية يحيط بمساحات خرصر
بينما ، إنخفاض درجة الموافقة عىل العبارة الت 

 متوفر عىل مستوى الثانويات حسب ترصيحات المدريرينيبف  عامل النظافة 

ات حسب ات هي نفسها ، مديري الثانويات إن جودة المؤسسة التعليمية مرتبط بعدة مؤرسر هذه المؤرسر

ي التعليم العالي بالجزائر وفق المعايبر الدولية
ر
وبالتالي فان تقييم المؤسسة التعليمية وفق هذه األبعاد ، المعتمدة ف

ة للثانوية منها يحقق، من نوع آخر  يعطيها وزن ات كثبر ر   :هذا التقييم ممبر

  . ر بمؤهالت مناسبة  زيادة القدرة عىل التفاعل مع المجتمع وسوق الشغل بإعداد خرجير

  . ي تحقيق أهدافها بأقل كلفة ممكنة
ر
بوية ف  نجاح المؤسسة الب 

  ي ظاهرة االع
ر
 ادة . التقليل من مظاهر الغش والهدر المدرسي والتحكم أكبر ف

  . بوي الجيد  زيادة فرص األداء الب 

  . ي وقتها وتقبل المساءلة من اظراف اخرى خارجية
ر
 القدرة عىل معالجة األخطاء ف

  وقراطية قدر المستطاع  التقليل من الببر

  بوي للمؤسسة ر اآلداء الب   تحسير
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  اكة مع األولياء  تفعيل الشر

  عىل مواجهة المشكالت  دارةقدرة اإل 

ر لكل ما تقدم أن تطبيق الجودةتقديرنا   - بويير
ي المؤسسات التعليمية ينبثق كب 

ر
ي التغيبر متخذين بذلك  ف

ر
من الرغبة ف

 كمقياس والمخرجات أي النتائج الحقائق كأساس

 

احــــــــا  :ــــةت الدراســــاقبر

ي التعليم العالي   -
ر
 يمكن تقييم مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر باعتماد معايبر الجودة المطبقة ف

لكن هذا اليمنع من ادراج مستقبال ، ماعدا مؤرسر البحث العلمي الذي يعد خصوصية أكاديمية تنفرد بها الجامعة -

ي المادة الدراسية يقدمها أستاذ التعليم الث
ر
وتعتمده وزارة  سنوات مثال 3انوي خالل كل البحث العلمي المتخصص ف

امج والمناهج الدراسية.  ي صياغة البر
ر
بية الوطنية كأرضية قاعدية إلعادة النظر ف  الب 

ي التعليم الثانوي.  -
ر
ي ال تتوفر ف

ي الجامعة والت 
ر
من أهم معايبر الجودة ف ي تعتبر

اع والمخابر الت   كذلك براءات اإلخب 

هتمام بالبتر   - ورة توسيع االا ي بعض المناطق الريفية والنائية خاصة مناطق الجنوب حت   التحتيةضر
ر
للثانويات ف

نصاف و مطلب التعليم للجميع.   تتمكن الدولة من تحقيق مبدأ االا

ي واليات الجنوب خاصة فيما يتعلق بالتهوية خالل فصل الصيف  -
ر
يقية مالئمة ف ر أثناء إجتياز ، توفبر ظروف فبر

 اإلمتحانات الرسمية . 

ي المدرسية من الناحية الجمالية وذلك باإلهتمام أكبر بالمساحات  األخذ   -
ي المباير

ر
ر اإلعتبار معايبر الجودة ف بعير

فضاء مخصص للتلميذ يوافق ما هو معمول به  اء وشساعة مساحة الساحة المدرسية حت  نتمكن من توفبر الخرصر

ي المعايبر الدولية . 
ر
 ف
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GEOGRAPHY OF NURSERIES IN AL-SAIDEYA DISTRICT-BAGHDAD 

 

Zamil L. TIMMAN 
1 

 

Abstract: 

The major requirement of success agricultural nurseries depend on type of suitable 

soil for agricultural,variable climate season condition, providing fresh water, money 

and skills manpower, nearly nurseries from center of cities, flexible transport of 

production to consumer, excellent quality of seeds for success agricultural seedling. 

The feature of agricultural nurseries is easily agricultural seedling or plant seed in 

few area of soil under scientific control of environment condition include controle of 

temperature, moist and light. Then select healthy plants that resist different 

condition and diseases strongly that lead to suitable choosing and wide distribution 

in market. Iraq environment include variable season that lead to increase types of 

agricultural plants and it production, in other hand, the Iraqi human nature is 

loving of possession and agricultural different types of plants. So, found in study 

region (Al-Saideya district-Baghdad) increase of nurseries from one legal (Al-kut  

forest nursery) to ten nurseries contain different types of beautiful agricultural 

seedling and that lead to increase of beauty and enhance of health, psychological, 

as well as increase of jobs chances and support of economy. 

Key words: Geography of Nurseries, Seedling, Al-Saideya district-Bagdad, Plant of 

Nurseries. 
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ي حي السيدية 
 
 بغداد –جغرافية المشاتل ف

 

 2زامل ليلي تمن

 

 الملخص: 

بة إ  عىل نوعية الير
ً
ا  كبير

ً
ظروف المناخ  ،ومالئمتها للزراعةن المتطلبات الرئيسية لنجاح زراعة المشاتل تعتمد اعتمادا

ة اليد العاملة ،وتنوع فصوله  عن تواجد رأس المال وخير
ً
 ،توفير مصادر المياه العذبة لنجاح زراعة نباتات المشاتل فضال

ي  ،المستهلك إىله أنواعها بمختلف إنتاجسهولة نقل  ،قرب المشاتل من مراكز المدن
ة من البذور التر ز توفر نوعية ممير

ي نجاح زراعة الشتالت النباتية
ز
بذور نباتية بمساحة قليلة أو  تمتاز زراعة المشاتل بسهولة زرع شتالت .تعتير األساس ف

 .من األرض وبظروف علمية محكمة من خالل السيطرة عىل الظروف البيئية مثل درجات الحرارة والرطوبة وكمية الضوء

ي اختيار نباتات صحية قوية تقاوم األمراض والظروف المختلفة مما يزيد من الطلب عليها وسهولة يساعد ذلك 
ز
ف

 عن حب  .انتشارها بشكل واسع
ً
ز بيئة العراق بتنوع فصولها مما يزيد من تنوع النباتات المزروعة وتكاثرها فضال تتمير

ي ألقتناء وزراعة مختلف  سنسانال 
ر
ي منطقة الدراسة )حي السيدية لذلك نج .النباتات أنواعالعراف

ز
بغداد( زيادة  –د ف

وع غابات الكوت الحكومي 
 بمشر

ً
ي عدد المشاتل من مشتل واحد متمثال

ز
ة مشاتل تحتوي مختلف  إىلملحوظة ف عشر

ز الجانب الصحي والنفسي  أعداد زيادة  إىلالنباتات الجميلة مما يؤدي  أنواع  إضافةالمشاتل وزيادة جمال البيئة وتحسير

 .قتصادتوفير فرص العمل ودعم اال إىل

  .نباتات المشاتل ،بغداد  -حي السيدية  ،الشتالت النباتية ،جغرافية المشاتل :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ة حيث تعتير من الظواهر الحضارية والصحية وكذلك تزيد   ي السنوات األخير
ز
ازدادت عملية األهتمام بالمشاتل ف

   .ي للفردقتصادمن الدخل اال
ً
ا ي تحتوي عىل المشاتل وازداد األهتمام بها كثير

 للمدن التر
ً
تعتير مدينة السيدية انموذجا

ي حي السيدية مقارنة بوجود مشتل واحد حكومي يسىم  أعداد زيادة  إىل أدىكونها تعتير مناطق ترفيهية مما 
ز
المشاتل ف

ي ال .مشتل غابات الكوت
ز
 ف

ً
ا  كبير

ً
ي للمشاتل تتضمن نوع تربة توجد مجموعة من العوامل تلعب دورا

ز
توزي    ع الجغراف

ة األيدي العاملة  عن توفر رأس المال وخير
ً
 المشتل ونوعية البذور وموقع المشتل  وقربه من مصادر المياه العذبة فضال

(1).  
 نتيجة للتطور العلىمي الحاصل الذي يساعد إ

ً
ها مؤخرا بة قل تأثير

ي  ن تأثير العوامل الطبيعية كالمناخ ونوعية الير
ز
ف

ي  نباتتوفير الظروف المناسبة أل 
ز
ي المشاتل بما يالئم طبيعة النبات واحتياجاته ف

ز
وتكاثر البذور والشتالت النباتية ف

يمكن السيطرة عىل درجات الحرارة وكمية الضوء والرطوبة حسب الطبيعة  .البيوت البالستيكية والزجاجية
بة من العوامل  .الفسيولوجية لنوع النبات ز نوعية ال تعتير الير ي انجاح زرع الشتالت النباتية وتحسير

ز
لذلك  نتا المؤثرة ف

بة و  ي تناسب  إىلة نقلها من مكان إمكانيتركز االهتمام عىل الير
ياوية والكيمياوية لها والتر ز آخر حسب الخصائص الفير

ي تناسب ها يحتا  لمرفة الظروف اأعدادة توسيع المشاتل وزيادة إمكانيان  .ظروف نمو النبات وتكاثره
سنشائها ألبيئية التر

ز العوامل الجغرافية بالطرائق العلمية الحديثة   .(2) وقد تتحكم بتوزيعها مكانيا من خالل تحسير
 

  بحثمشكلة ال

 :لمنطقة الدراسة طرح التساؤالت اآلتية بحثتتضمن مشكلة ال
ي حي السيدية ؟ -1

ز
ي توزي    ع المشاتل ف

ز
 هل توجد عوامل جغرافية مؤثرة ف

ي حي السيدية ؟هل يمكن  -2
ز
ز نوعية المشاتل ف  تحديد المقومات الالزمة لتحسير

ي توزي    ع مشاتل منطقة الدراسة ؟ -3
ز
ي المتبعة ف

ز
 ماهي طريقة التوزي    ع الجغراف

 
 
 

                                                           
aalaatad@yahoo.com  بية بغداد  المديرية ،العراق،  1 الرصافة  –العامة لير  

2
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  بحثفرضية ال

 :لمنطقة الدراسة )حي السيدية( من خالل البحثيمكن وضع فرضية 

ي منطقة الدراسة مما يؤثر  -1
ز
ي المشاتل الموجودة ف

ز
 عىل ال  هناك تنوع ف

ً
 وجماليا

ً
نتيجة لوجود  سنساننفسيا

بة وطرائق خزن و  ات بيئية مثل توفر المياه ونوعية الير ي  استخداممتغير
البذور ونوعية البيوت واألسمدة التر

  .تحتا  لها

ية والطبيعية أعداد و  أنواعتتحد  -2 ي منطقة الدراسة بالعوامل البشر
ز
 .المشاتل ف

ي مركز منطقة  -3
ز
    .الدراسةتتمركز المشاتل ف

 

  بحثال أهمية

 عىل جمال البيئة وصحة ال أعدادن انتشار المشاتل وزيادة إ
ً
وتوفر فرص العمل وتدعم  سنسانها تنعكس ايجابا

  قتصاد اال
ً
ياوية وكيمياوية نادرة وتوجد فيه وفرة للمياه العذبة علما ز ألن طبيعة تربة العراق تربة زرعية تمتاز بخواص فير

ي الحالة األعتيادية وان منطقة الدراسة من  سنشاءأل  ن المساحة الالزمةأ
ز
المشاتل تكون قليلة مقارنة باألرض الزراعية ف

ي بغداد
ز
   .المناطق الحيوية ف

 
ي للمشاتل

 
 الوصف الجغراف

ي ان هناك مساحة من األرض مزروعة بإ
ي قد تكون  أنواعن مصطلح )المشتل( يعتز

مختلفة ومهمة من النباتات التر
ة من البذور  ز  .مزروعة عن طريق اختيار الشتالت النباتية ذات الصفات الجيدةأو  مزروعة عن طريق اختيار نوعية ممير

 أشجار  ،ها أنواعالفاكهة ب أشجار  ،نباتات الزينة ،الورود  أنواعمختلفة من النباتات من ضمنها  أنواعتحتوي المشاتل 
ها هات والحدائق العامة وغير ز

اء للمدن والمتيز ي األحزمة الخضز
ز
ي تستخدم ف

ي المشاتل  .الغابات التر
ز
تتأثر عملية الزراعة ف

بة والسماد وكمية   عن نوع البذور والير
ً
ية مثل ظروف المناخ وتعدد الفصول فضال بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشر

ها حيث يمكن التحكم بها داخ البالستيكية حسب متطلبات كل نوع النباتات أو  ل البيوت الزجاجيةالضوء وغير
ها بمساحة جغرافية اوسع من خالل اختيار الشتالت النباتية الخالية من أعداديمكن توسيع المشاتل وزيادة  .المزروعة

تل يختض عىل نباتات هناك نوع من المشا .مكان آخر  وزراعتها إىلاألمراض والمقاومة لظروف البيئة المختلفة ونقلها 
مختلفة من  أنواعوقد يحتوي نوع آخر من المشاتل  .الفواكه أشجار من  أنواعالزينة و  أشجار معينة تتواجد فيه مثل 

 عن  أشجار النباتات مثل شتالت نباتات الزينة و 
ً
النباتات النادرة  إىل إضافةالزهور والثيل  أنواعالفاكهة والخضز فضال

    .(3) خرىاأل 

يتم اختيار الموقع المناسب للمشاتل من حيث قربه من وسائط النقل لتسهيل عملية نقل الشتالت وزراعتها من 
ي تكير فيها زراعة  إىلمكان 

 التر
ً
يجب ان يحتوي  .الفاكهة أشجار آخر وتسويقها اي يكون قريب من مراكز المدن خصوصا

 ويؤخذ  .دة وغير مصابة باألمراضالمشتل عىل النباتات السليمة ذات الصفات الوراثية الجي
ً
بنظر األعتبار حاجة  أيضا

بة المفقودة ) إىلالمشاتل  بة بقرب  ها من مصادر الطي لتعويض الير   .(4تغيير مستمر للير

ي تربة المشاتل ان تكون خصبة وقليلة األمالح وذات قوام متوسط وال تحتوي عىل بقايا جذور النباتات 
ز
ط ف يشير

مناسب لنمو النباتات المراد زرعها  pHها من اعماق مناسبة بحيث تكون جيدة الضف وذات يتم اختيار إذ  الضارة
 تحتا  

ً
بة والمياه تؤثر عىل قيمة  6.5بحدود  pH إىلالفاكهة   أشجار فمثال ي الير

ز
وذلك ألن مقدار األمالح الموجودة ف

ز  ي زراعة  .ايون الهيدروجير
ز
ز يتطلب توفير مياه عذبة تستخدم ف ان انخفاض تأثير نوعية المياه عىل قيمة ايون الهيدروجير

بأو  نباتات المشاتل مثل مياه األنهار  ة و أو  مياه الشر ها استخداممياه اآلبار بعد تنقيتها من الشوائب وخزنها بأحواض كبير
ي عملية الزرا

ز
    .(5عة )عند الحاجة لضمان توفر مصدر المياه ف

 
 ية للمشاتلتقتاادالجدوى اال

اء و    أسنشاءدامة المحميات الطبيعية وتعزيزها بإتهتم كل شعوب العالم بزيادة المساحات الخضز
ً
المشاتل خصوصا
ي وقتنا الحاضز نتيجة للظروف المختلفة وتخفيف ضغط الحياة وتقليل التلوث وبالتاىلي المحافظة عىل بيئة صحية

ز
 .ف

ي اقتناء مختلف 
ز
ة منها أنواعاصبح هناك روا  واسع ف ز تتطلب عملية نمو هذه النباتات  .نباتات المشاتل خصوصا الممير

ي  إىل
ز
األهتمام بها وعنايتها والمحافظة عليها من األتربة وتوفير ظروف نموها المختلفة داخل بيئة المشتل وقد يساعد ف

ي تكون نوع من 
ة ذات الفروع المتعددة مثل  أنواعذلك وجود مصدات للرياح التر  أشجار هذه النباتات دائمة الخضز

ها )   .(6الكازورنيا والكابرس والشو وغير
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بة وعدم انخفاضها من مكان  إىلن قلع النباتات ونقلها إ  إىلمكان آخر يتطلب المحافظة عىل منسوب سطح الير
ة تحتفظ جذورها    آخر حيث ان هناك نباتات معمرة مستديمة الخضز

ً
بة وهذه الحالة تحدث سنويا القوية بجزء من الير

بة وقيمتها الغذائية للنبات بة مما يتطلب المحافظة عىل الير  عىل منسوب سطح الير
ً
 واضحا

ً
ا تنتشر  .وبالتاىلي تؤثر تأثير

ة مما يؤثر عىل نوعية الشتالت المزروعة وتقليل  ز النباتات بشعة كبير ات بير ية قتصادا االأهميتهاألمراض والحشر
 إىلوالجمالية ويمكن معالجة هذه المشكلة بأنتقاء الشتالت النباتية الصحية اي غير المصابة باألمراض ونقلها بدقة 

ي اقتناء هذه النباتات 
ز
مكان اخر من اجل المحافظة عليها وزيادة اعداها لتكون جاهزة لطلب المستهلك الذي يجد ف

 مهما يريحه من ضغوطات العمل وم
ً
 .(7صاعب الحياة )متنفسا

 بسوق العمل لتحقيق الجدوى  أنواعذن يرتبط نوع المشتل بإ
ً
ا  مباشر

ً
نباتاته ومايتطلبه من ظروف ارتباطا

من المشاتل تسىم بالمشاتل العامة ألنها  أنواعالمشتل والدليل عىل ذلك نالحظ ان هناك  أسنشاءية المرجوة من قتصاداال
 ان هذه المشاتل تحتا    عداد أتجهز الحدائق والمساحات المزروعة ب

ً
ة من النباتات علما ة وتوفر  إىلكبير متطلبات كثير

 للنباتات المزروعة واألستفادة أو  رأس المال وعادة ماتكون تابعة لجهات حكومية
ً
استثمارية وبالتاىلي فهي تكون متجرا

اد بعض اقتصادمنها   سواء داخل اوخار  العراق من خالل استير
ً
من جانب آخر نجد  .من دول مختلفة النباتات أنواعيا

معينة من النباتات وقد تكون ذو  أنواعالضيق والمحدود ألنها تختض عىل  ستخدامان هناك نوع من المشاتل ذات اال 
ي اسنشأتها وعدم احتواءها عىل بعض النباتات النادرة الغالية الثمنإمكانيية قليلة حسب اقتصادجدوى 

 .ات الجهة التر
ي زراعة و  أخرىالفواكة ومشاتل  أشجار  أنواع إنتا ن هناك مشاتل متخصصة لزراعة و نجد مما تقدم ا

ز
 إكثار متخصصة ف

قد نجد  أو  الغابات أشجار  أنواعالزهور وايضا مشاتل متخصصة ب أنواعالخضز بينما نجد مشاتل تكير فيها نباتات الزينة و 
ي مكان واحد وهذا يعتمد عىل طبيعة الجدوى 

ز
   .(9 ،8ية وسوق العمل وتوفر رأس المال )قتصاداالكل هذه المشاتل ف

            

 المشاتل أنشاء أهمية

ة أل   أهميةتوجد    سنشاءكبير
ً
بيع أو  المشاتل الزراعية ألغراض تجارية متنوعة تتضمن بيع النباتات كما تم ذكره سابقا

ي تطور القطاع الزراعي حيث يمكن للمزارع من خالل المشتل تطبيق  .تربتهاأو  سمادها 
ز
تعد المشاتل السبب الرئيسي ف

 عن  استخدامو 
ً
اء بنوعيها الزجاجية والبالستيكية من اجل  استخداماساليب علمية متطورة فضال  إنتا البيوت الخضز

لظروف البيئية الصحية مع مراعاة زراعة بعض شتالت زراعية بظروف مناسبة واألحتفاظ بصفاتها الوراثية بما يالئم ا
بة وزيادة المواد العضوية فيهاإذ  البقوليات أنواع ي خصوبة الير

ز
اء وتساهم ف ي  .تستخدم كأسمدة خضز

ز
من كل ماتقدم ف

  :(11 ،10المشاتل بما يىلي ) أسنشاءالمشاتل يمكن ايجاز اهداف  أسنشاء أهمية

ي عملية  -1
ز
 ف
ً
 وصحيا

ً
 .الشتالت الزراعية المطلوبة بخطوات علمية مدروسة إكثار و  إنتا انتقاء الظروف المالئمة بيئيا

 أنواعشتالت النباتات النادرة بمختلف  إنتا هتمام باال  -2
ً
 .ها والمحافظة عليها وراثيا

 .تها باألمراضإصابوالمحافظة عليها من  نتا توفير ظروف بيئية مناسبة للشتالت الزراعية عالية ال   -3

ي تتطلب عملية زراعتها   -4
ز وحدائق المنازل بالشتالت الزراعية التر ز البساتير محددة من السنة لتعويض  أوقاتتجهير

ة وتدريب استخدامالنباتات الميتة وهذا يسمح ب   .ايدي عاملة ماهرة ذو خير

ي والتجارب العلمية   -5
ز نوعية النبات وفق ظروف  نتا مما يزيد من عملية ال التطبيق العمىلي للجانب البحتر وتحسير
ي تضيف جمال خاص  أعداد علمية محكمة مما يزيد من 

ات الزينة التر  المثمرة منها وشجير
ً
ات خصوصا تلك الشجير

 . ي والصحي
 عىل العامل النفسي والبيت 

ً
 للبيئة والمنازل مما ينعكس ايجابا

ي يوفر مكان مناسب للتحكم بتأثير ظروف البيئة مثل البيوت الزجاجية والبالستيكية  أسنشاء  -6 المشتل النموذحر
 عن كمية األنارةأو  والسيطرة عىل درجة الحرارة وتوفير درجة التدفئة

ً
ي يحتاجها النبات فضال

يد التر      .التير

 

 وصف منطقة الدراسة )حي السيدية(

ي العاصمة بغدادتعد منطقة حي السيدية واحدة 
ز
ي لمحافظة  .من المناطق المهمة ف ي الغربر ي الجزء الجنوبر

ز
تقع ف

ز و  1966تأسست هذه المدينة سنة  .(2 ،1بغداد )خريطة  م ويسكنها نخبة مثقفة من المجتمع من األكاديمير
ز واألطباء والضباط ز السيدية القديمة والسيدية الجديدة حيث يمكن الدخ .المهندسير ول لها من عدة تتكون من قسمير

 والرسالة واألعالم لذلك فهي ترتبط 
ً
قا  ومدخل شهداء السيدية ومدخل مفرق الدورة شر

ً
طرق منها مدخل الجادرية شماال

ي الكرخ والرصافة ي جانتر
ز
ي حيث يعود  .بمختلف مناطق بغداد ف

ر
ي سنسيج المجتمع العراف

ز
يتنوع سكانها بمختلف الديانات ف

ي زمن الرئيس عبد زمن ا إىلتأري    خ توزي    ع اراضيها 
ز
لرئيس الراحل عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف ثم شيدت ف

ي 
ي ستينيات القرن الماضز

ز
تمتاز هذه المنطقة اآلن بتنوع وفخامة عمرانها واسواقها وموقعها  .الرحمن محمد عارف ف

 الذي يجاور مناطق بغداد التجارية مثل الكرادة والجادرية ووجود الخط الدوىلي ال
ز شي    ع الذي يربطها بمحافظات الممير

ي اال .الفرات األوسط
ز
عىل مستوى محافظة بغداد  قتصاد تحتوي منطقة السيدية عىل الشارع التجاري الحيوي والمهم ف

ي منتصف السيدية ويفصلها 
ز
ي وتوجد فيه مختلف الفعاليات اال إىلوالذي يقع ف ي وغربر

ر
ف ز شر ز اساسيير ية قتصادجزئير
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 عن الفعالي
ً
يرتبط الشارع التجاري بشوارع  .ات الخدمية المختلفة والمطاعم واألسواق وعيادات األطباءوالتجارية فضال

ز ) ران وشارع المنظمة وشارع اربعير ز     .(2( )خريطة رقم 12جانبية عديدة ابرزرها شارع الخير

 

 (13موقع منطقة السيدية بالنسبة لمحافظة بغداد ) :(1خريطة )

 

 .1999 ،1/1000000مقياس  ،خريطة العراق األدارية ،الهيئة العامة للمساحة :المصدر
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 (14الموقع التجاري لمدينة السيدية ) :(2خريطة )

 

 توزي    ع مشاتل منطقة الدراسة 

بة والمناخ وتوفر   حيث تتحكم نوعية الير
ً
 واضحا

ً
ا ي العراق بالعوامل الطبيعية تأثير

ز
المياه يتأثر توزي    ع المشاتل ف

ي عملية توزي    ع المشاتل
ز
ي المشاتل وبالتاىلي تؤثر ف

ز
ي انجاح عملية زراعة الشتالت وتعدد وتنوع المزروعات ف

ز
يؤثر  .العذبة ف

ي المشاتل 
ز
ي تنوع النباتات المزروعة ف

ز
 التنوع الفصىلي ف

ً
حيث يمتاز مناخ العراق بوجود فصالن رئيسيان هما فصل  أيضا

البارد والممطر اما بالنسبة لفصىلي الربيع والخريف يمتازان بقضهما مما يزيد من  الصيف الحار والجاف وفصل الشتاء
ي نباتاتها ومتطلبات نموها 

ز
ي المشاتل وماتحتويه من تنوع واسع ف

ز
عملية تنوع النباتات المزروعة وهذا ماسنشاهده ف

  .وتكاثرها

ي من خصوبة تربة سطح العراق مما يزيد من فر  النباتات  أنواعص زراعة مختلف زادت رواسب السهل الرسوبر
ي العراق

ز
بة وانبساط السطح ف  أنواعنباتات الزينة والورود و  أنواعالتقتض نباتات المشاتل عىل  .نتيجة لزيادة خصوبة الير

ي تدعم اال إنتا  إىلبل تتعداها  شجار األ 
ي احتياجات المواطن مثل محصول الطماطم والخيار  قتصاد الخضز التر وتلتر
ي السلة الغذائية للمواطن خرىوالفلفل والجزر والعديد من الخضز األ 

ز
ي تعتير المصدر الرئيس ف

من  أخرى أنواعهناك  .التر
ي تتطلب احتياجات أبرزها المشاتل تنفرد بزراعة الفواكه 

تقال والفراولة التر  .خاصة لزراعتها محاصيل العنب والتفاح والير
ز  ي نفس الوقت نجد مشاتل نباتات الزينة والزهور بمختلف مسمياتها تزين مدينة بغداد ال سيما ازهار الياسمير

ز
وف

ي تتضمن زراعة و 
ها تقابل وجود مشاتل الغابات التر ي تزين الحدائق  أشجار  إكثاروالنخيل الملوكي والبوت وغير

الغابات التر
هات العامة و  ز    .(15 ،12ا الرئيس كحزام اخضز يحافظ عىل البيئة العراقية )هاستخداموالمتيز

  
 نباتات مشاتل منطقة الدراسة 

ة  أنواعارتبطت   من كير
ً
ي ألنه قد يجدها متنفسا

ر
 بحياة الفرد العراف

ً
 وثيقا

ً
مزروعات المشاتل وتعددها ارتباطا

ز بها ال   إىل إضافةضغوط الحياة ومتطلباتها   من  سنسانكون المشاتل ظاهرة صحية حضارية يتفيز
ً
ي ويجعلها جزءا

ر
العراف

ي بيع  أنواعتتضمن منطقة الدراسة  .حياته
ز
متعددة من نباتات المشاتل حيث يوجد فيها مشتل الهادي المتخصص ف

 يوجد  .الزهور وهندسة الحدائق وتزيينها أنواع
ً
 عن مشتل الكرخ  أيضا

ً
مشتل اغصان الزيتون ومشتل الرأس األخضز فضال

ي ذات السياق نجد المناطق األ  .المركزي
ز
ي بغداد تحتوي عىل مشاتل رئيسة  خرىوف

ز
ي مناطق   أخرىف

ز
كما موجود ف

تقال والليمون ،صدر القناة ،زيونة ،الكرادة ي تشتهر بنباتات الير
والنارنج  الكريعات ومشاتل الجادرية وسط بغداد التر

ة من   عن تشكيلة كبير
ً
ي  أنواعوسنادين الزينة فضال

ر
 ،حلق السبع ،القرنفل ،الكاردينيا  ،الجوري ،الزهور تتضمن )الرازرف
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ون ،عرف الديك ز ها( ،الشبوي ،األقحوان ،المنوليا  ،عرف الير ي نفس الوقت نجد انتشار نباتات الصبير  .الكاغد وغير
ز
وف

ة   لكير
ً
ا( نظرا ي الطب وصناعة ماستخدا)األلوفير

ز
ين بهما  .العالجات أنواعاته ف ز ي تير

ي الصنوبر والياس التر
ونالحظ ايضا نبابر

ي العراق ومختلف دول العالم )
ز
ي يحتفل بها المسيح ف

 اعياد رأس السنة الميالدية التر
ً
 ،12مختلف المناسبات خصوصا

16).      

 نبات أنواعتختلف اسعار هذه النباتات بأختالف 
ً
ها وندرتها وظروف نموها وجماليتها وطول عمرها فمثال

ين سنة ورغم ذلك هي  إىلالسايكس يصل سعر النبتة  ي يزيد عمرها عن عشر
مليون دينار لكونه من النباتات المعمرة التر

ائح المجتمع ي كونها نباتات طبياستخدامان تنوع النباتات و  .موجودة ومقتناة من قبل عدد من شر ي ها الطتر
ز
ة تستخدم ف

ي النفس السكينة والطمأنينة كونها مصدر  إىل إضافةاألدوية  أنواعصناعة مختلف 
ز
ي تبعث ف

جماليتها الفريدة التر
ي وعطورها الفواحة تجعل ال 

ز النقر ي بمختلف مستوياته العلمية والمعيشية واألجتماعية يقتنيها  سنساناألوكسجير
ر
العراف

ي يخلو من 
ر
 مانجد بيت عراف

ً
لإذ  معينة من النباتات أنواعحيث نادرا ز ي حديقة صاحب الميز

ز
ز أو  يوجد ف جدرانه نوع معير

ي اصبحت جزء من حياته مما زاد األهتمام بالمشاتل وتوسعها وزيادة 
ي كمية   .هاأعدادمن النباتات التر

ر
يمتلك السوق العراف

ة ومتنوعة من نباتات المشاتل المحلية  ختلف دول العالم حسب طبيعة نمو النباتات المستوردة من م إىل إضافةكبير
ي بأقتناء مختلف  ،تركيا  ،النبات مثل هولندا 

ر
ز الذوق العراف ها مما يدل عىل تمير الزهور النادرة  أنواعجنوب افريقيا وغير

 عن 
ً
 من حياته وتراثه و ادبه حيث تغنت قصائده ب خرىالمزروعات األ  أنواعونباتات الزينة فضال

ً
ي اصبحت جزءا

 أنواعالتر
ي ابياتها منها شقائق النعمان 

ز
ها الكثير ) –مهدي الورد  –الورود ف      .(18  ،17 ،12عىمي يبياع الورد وغير
 

 فوائد زراعة المشاتل وتباين بيئتها

ي المشاتل 
ز
        :(21 ،20 ،19مايىلي ) أبرزها هناك فوائد عديدة للزراعة ف

ي نفس الوقت أكير حيث يمكن استعمال األرض لزراعة  نتا تقليل كلفة ال   -1
ز
  .من نوع من النباتات ف

ي زراعة المشاتل حيث يمكن حماية البذور من الصقيع والظروف الجوية   -2
ز
يمكن السيطرة عىل الظروف البيئية ف

ي نفس الوقت  ،خرىاأل 
ز
 .كميات قليلة من البذور مقارنة بالزراعة األعتيادية  استخداموف

ي يتطلب نموها وقت عىل طول الموسم  إىليتطلب نمو بعض النباتات   -3
ظروف خاصة والسيما تلك النباتات التر

ة المطلوبة  .بدرجة حرارة معينة حيث يمكن التحكم بدرجة حرارة المشاتل وبقاء النباتات للفير

  نتا اختيار النباتات الجيدة والخالية من األمراض لزيادة ال   -4
ً
ز نوعه فضال عن سهولة تقديم الخدمة  وتحسير

  .المستمرة لها مقارنة باألرض المفتوحة

ي تزيد من   -5
 هناك البيئة المتماسكة التر

ً
البذور بعد  أنباتسهولة توفير البيئة المناسبة لمزروعات المشاتل فمثال

 
ً
 .زرعها وتكون ثابتة قياسيا

ز من الرطوبة  حيث تكون جيدة ال خرىة تجاسنس وخلط البيئة مع المكونات األ إمكاني  -6 تهوية وتحتفظ بمقدار معير
بة بأن تحتفظ بعناضها الغذائية وبأوزان خفيفة واقل مقدار من التكاليف المادية            .كل ذلك يسمح للير

 
 الخ اتم    ة

بة  ،تنوع المناخ ،المشاتل مقومات خاصة ألستمرار ديمومتها السيما مصادر المياه العذبة أسنشاءيتطلب  الير
قرب  ها من مراكز المدن وتوفر  ،سهولة نقلها وايصالها للمستهلك ،نوعية البذور الجيدة ،الخصبة و سطحها المنبسط
بة وتباين المناخ يمتاز بها العراق أغلبأو  ان كل هذه المتطلبات .مستلزمات زراعتها وتعبئتها  المياه ونوعية الير

ً
ها خصوصا

ي الدول  وكمثال عىل ذلك  منطقة الدراسة
ر
ي يختلف عن نباتات باف

ر
)حي السيدية( مما يجعل طعم وذوق النبات العراف

 المجاورة
ً
ة لزيادة وتنوع أ .خصوصا ي العراق ال سيما منطقة الدراسة جعل هناك فرصة كبير

ز
ن تناسب الظروف الطبيعية ف

ة  أكير نجد ان هناك إذ  المشاتل ز  أنواعمن عشر ي حير
ز
ي منطقة الدراسة ف

ز
وع من المشاتل ف  كان هناك مشتل واحد )مشر

ة لزيادة إمكاني إىلية قتصادتشير الظروف البيئية والسكانية واال .غابات الكوت( تابع للجهات الحكومية  أعداد ة كبير
 الجانب الذي يخص جمال 

ً
ي خصوصا

ر
ي العراق لما لها من ارتباط خاص بحياة المواطن العراف

ز
المشاتل وتنوع نباتاتها ف

ي الريف أنواعشغفه الكبير بأقتناء مختلف البيئة والصحة و 
ز
ة زيادة فرص إمكاني إىل إضافةالمدينة أو  النباتات سواء كان ف

  .العمل وتقليل البطالة
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THE IMPORTANCE OF VITAL AND ENVIRONMENTAL PROPERTIES 

IN DEFINING URBAN REGIONS IN IRAQ 

 

Nahla Hafidh JAWAD 
1 

 

Abstract: 

In spite of the efforts exerted in the previous studies in limiting the regions in Iraq, but 

these studies were specialized in limiting regions that were closer to the traditional 

geographical divisions , as the standard of harmony is one of the standards used in the 

regional division, all of them did not exceed the existing administrative divisions 

acknowledging that the great similarity in the previous suggestions assures the fact of 

confirming the harmonious geographical, topographical, and social factors, for the 

methodology used in dividing Iraq into regions, thus it is probable to consider the 

administrative borders of governorates,  as a main component for limiting the urban 

regions, as an issue which is to be considered, because these governorates vary in their 

administrative parts, and this is the problem of the study. Thus the hypothesis of the 

study was based on that the method followed in classifying and planning the urban 

regions map in Iraq, in the light of what the previous studies had stated, had depended 

on the standard of the topographic and social harmony, as a result it does not differ from 

the method which was followed in carrying out the process of classification by depending 

on the variables represented the properties, of (vital and environmental) properties 

collections.  

The aim of the study was concerned with limiting the urban regions in accordance with 

the characteristics mentioned above, by using one of the quantitative patterns for the 

purposes of preference, and separation of the regions. 

 By means of adopting the above mentioned methodology, the study  applied  the 

standards of the discriminative properties  for the regions , which are amounting to (81) 

region, , and which represent the)vital and environmental (properties, and to divide Iraq 

into four regions, by using the factorial analysis pattern as one of the quantitative 

patterns in the analysis then to find a group of the discriminative properties factors 

which each one of them is distinguished by and the benefit of these factors is clarified in 

the possibility of comparing the regions with each other, and finally the conclusions 

which stated the properties of each region, and its similarity with the other regions, 

which adds the feature of comparison among these factors, as the results of the matrix of 

the abstracted factors for the collection , the consolidation status and similarity in the 

matrix of the abstract factors for the collection of the)  vital and environmental)  

properties for the two regions, the middle and the western, which consolidates the status 

of the urbanization  integrity among the suggested regions for planning in Iraq. 

Key words: Urban Regions, Environmental Properties. 
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ي تحديد األ
 
ي العراق اقالي أهمية الخصائص البيئية والحيوية ف

 
ية ف  الحض 

 

 2نهله حافظ جواد 

 

 الملخص: 

ي تحديد األ
 
ي الدراسات السابقة ف

 
ي بذلت ف

ي العراق اقالممعىل الرغم من الجهود الت 
 
أن هذه الدراسات كانت تختص بتحديد إال  ف

ي التقسمم األ أحد ذ أن معمار التجانس هو إالتقسممات الجغرافمة التقلمدية،   أاقرب إىل أاقالمم
 
كما   اقلميي المعايير المستخدمة ف

حات السابقة تؤكد حقمقة تأيمد العوامل الجغرافمة إ ،ة القائمةدار انها  لم تتجاوز التقسممات األ  ي المقي 
 
ن التشابه الكبير ف

ي تقسمم العراق
 
ة دار لذا يمكن عد الحدود األ   ،أاقالمم إىل والطوبوغرافمة واالجتماعمة المتجانسة عىل المنهجمة المستخدمة ف

ي  اقالمميس لتحديد األللمحافظات كمكون رئ
 
ة،  وهذه هي دار ها األ أجزاءالحض  ة اقضمة فيها نظر كون هذه المحافظات تتباين ف

 .مشكلة الدراسة

ي ضوء ما جاءت به الدراسات السابقة اعتمد عىل  اقالممان تحديد خارطة األ إىل استندت فرضمة البحث
 
ي العراق ف

 
الحض  ة ف

ي 
 
ي واالجتماعي وبالتاىلي فهو ال يختلف عن المنهج الذي اتبع ف

 
عملمة التحديد باالعتماد عىل  إجراءمعمار التجانس الطوبوغراف

ات الممثلة  بسلة الخصائص )البيئمة  والحيو ة  (.المتغير

الكممة  سالمباأل  أحد باستخدام  أعالهالحض  ة عىل وفق الخصائص  اقالممنصب عىل تحديد األما هدف الدراسة، فكان يأ

 .اقالممألغراض المفاضلة، وفرز األ

والممثلة بسلة الخصائص  ،( اقضاء 81تم اعتماد معايير الخصائص الذاتمة لألاقضمة، والبالغ عددها ) أعالهو باعتماد المنهجمة 

ي التحلمل، ثم  سالمباأل  أحد وباستخدام اسلوب التحلمل العامىلي ك ،أاقالمماربعة  إىل وتقسمم العراق ،)البيئمة الحيو ة(
 
الكممة ف

ي  إيجاد 
 
مع  اقالمممة مقارنة األإمكانمجموعة من عوامل الخصائص الذاتمة تنفرد بها كل منها،  وتتضح فائدة هذه العوامل ف

 بعضها البعض، و 
 
ا ي كشفت فيه أخير

ي صفة  خر ال  اقالمم، وتماثله مع األأاقلمما البحث عن خصائص كل النتائج الت 
مما يضف 

ظهرت نتائج مصفوفة العوامل المستخلصة لسلة الخصائص )البيئمة والحيو ة( حالة االندماج أالمقارنة بير  هذه العوامل حمث 

ي مصفوفة األ
 
ي اقلمموالتماثل ف  االوسط والغرب 

ي بير   ،ير  ي ال اقالمماأل مما يعزز حالة التكامل الحض 
 
حة للتحديد ف .اما عراقالمقي 

ي توصل
ي ضوء نتائج العوامل المستخلصة وترسمم خارطة األ إليها  التوصمات الت 

حة من اقبل  اقالممالبحث فف  الحض  ة المقي 

ي تحديد األأو  كأكير المعطمات تماثال   اقالممالباحثة اعتماد الخصائص الذاتمة لأل
 
 .اقالمماختالفا ف

  .الخصائص البيئمة ،الحض  ة اقالمماأل :المفتاحيةالكلمات 

 

 مقدمة

  بمثابة  اقلمميتصل اتصاال وثمقا بأغراض التنممة االاقتصادية واالجتماعمة والعمرانمة فاأل اقلممن تحديد معالم األإ
ّ
ُيعد

ي نطااقه
 
ي يرج  حلها ف

ي لعدد من المشكالت الت 
ي العراق اعتمد جممعها عىل  اقالممواقد بذلت جهودا لتحديد األ .الُبعد المكاب 

 
ف

ي تقسمم البالد 
 
ي واالجتماعي ف

 
ي  أاقالمم إىل معمار التجانس الطوبوغراف

 
ي الدراسات السابقة ف

 
ي بذلت ف

عىل الرغم من الجهود الت 
ي العراق اقالممتحديد األ

 
انها  لم  التقسممات الجغرافمة التقلمدية كما  أاقرب إىل أاقالممأن هذه الدراسات كانت تختص بتحديد إال  ف

حات السابقة تؤكد حقمقة تأيمد العوامل الجغرافمة  ،ة القائمةدار تتجاوز التقسممات األ  ي المقي 
 
ان التشابه الكبير ف

ي تقسمم العراق
 
ة دار لذا يمكن عد الحدود األ   ،أاقالمم إىل والطوبوغرافمة واالجتماعمة المتجانسة عىل المنهجمة المستخدمة ف

ي  اقالمملتحديد األللمحافظات كمكون رئيس 
 
 .ةدار ها األ أجزاءالحض  ة اقضمة فيها نظر كون هذه المحافظات تتباين ف

 
 :فرضية البحث 

ي تصنمف وترسمم خارطة األإ
 
ي العراق وفق الدراسات السابقة اعتمد عىل معمار  اقالممن المنهج المتبع ف

 
الحض  ة ف

ي 
 
ي واالجتماعي وبالتاىلي فهو ال يختلف عن المنهج الذي اتبع ف

 
عملمة التصنمف باالعتماد عىل  إجراءالتجانس الطوبوغراف

ة الرموز فأن الفرضمة وبصمغ آخر بعبارة أي  ،سلة الخصائص البيئمة والحيو ة(البيئمة والحيو ة والمتمثلة بــ)الخصائص 
 :االحصائمة هي 

                                                           
n1961ah@gmail.com  العراق، اكاديممة ر مار،  
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Ho: ي ترسمم خارطة األ
 
ي واالجتماعي المتبع ف

 
ي  اقالمممعمار التجانس الطوبوغراف

 
 إجراءالحض  ة )يماثل( المنهج المتبع ف

سمم باالعتماد عىل المكونات المتمثلة بسلة الخصائص البيئمة والحيو ة  .عملمة الي 

 :وبذلك تكون أهداف البحث هي 

ي تمير  األ إيجاد  .1
ات والعنارص ذات االهممة الت   .عن بعضها اقالممسلة معلومات تمثل المتغير

وحدة جغرافمة اصغر من حدود المحافظة، وذلك حسب توفر البمانات والمعطمات الالزمة لكي تكون اكير  إيجاد  .2
 .اقلممالعنارص المكونة لأل إىل تمثمال 

كة بينها  اقالممالكممة ألغراض المفاضلة، وفرز األ سالمباأل  أحد استخدام  .3 وعلمه  ،عىل اساس اكير المعطمات المشي 
 .أعالهعىل االسس  اقالممسيتم تحديد األ

ي تضمنت: 
ي اختمار المنهجمة الت 

 
ي والكيي ف

 وتم اعتماد المنهج الوصف 
 .وطرق تحديدها ومعرفة خصائصها ،اقالممدراسة المفاهمم الخاصة بأنواع األ .1
ي تحلمل الوااقع التنموي لأل سالمباأل  أحد استخدام  .2

 
 .عىل وفق خصائصها الحيو ة اقالممالكممة ف

 
همكلمــــــة متشــــــابهة أو  المكــــــان الــــــذي يتمــــــير  بخصــــــائص بنيو ــــــةأو  بأنــــــه ذلــــــك الحــــــير   اقلــــــمميمكــــــن تع  ــــــف األ: (اقلووووووي األ)مفهووووووو  .1

Structural Features  بخصــائص أدائمــة أوPerformance Features يواجــه مشــكالت ااقتصــادية واجتماعمــة ، أو متماثلــة
ي سماسة  الدولةأو  انه ذلك المكان الذي يحتل مكانة خاصةأو  متقاربة

 
  .له أولو ة معينة ف

ي تحديد األ
 
ي يت  اعتمادها ف

 :اقلي أما المنطلقات الت 

 
ا
ا بخصائصه الذاتمة  اقلمماقد يكون األ :أول  .كمانا اقائما بذاته وممير 
 
 
ز فمه خاصمة معينة اقلمميمكن أن يكون األ :ثانما ه أو  مجرد جزء من سطح األرض تي  ه عن غير مجموعة من الخصائص تمير 

 .بموجب معايير معينة
 
 
ي يمير  عىل أساسها األ أاقلممالمحمطة ب اقالمميمكن أن تعكس األ :ثالثا

 اقلمم،معير  مجموعة من الخصائص الموضوعمة الت 
ما عن ط  ق عوامل االختالف والتشابه مع  ،نفسه اقلممط  ق  صفات وخصائص األأن عملمة التميير  ليست عن أي 

ّ
وإن

 .( 1991المحمطة به )البدراوي و العزاوي  خر ال  اقالمماأل
 

ي تحديد األ .2
 
  :اقالي أهمية التحليل العاملي ف

 التحلمل العامىلي 
ّ
ات متعددة اإلبعاد، إذ يهدف  Factor Analysisُيعد  من الطرائق اإلحصائمة المهمة والمرتبطة بالمتغير

ات إىل واستخالص عدد اقلمل من العوامل األساسمة غير  ،وتلخمص العالاقات المعقدة بينها  ،تحلمل عدد كبير من المتغير
ات الظاهرة  ي أثرت فيها عن ط  ق  تحلمل معامالت االرتباط بير  متغير

ي تعكس درجة تشبع )المرتبطة الت 
  Loadingالت 

كة ات بالعوامل المشي  ي حل خطي بهدف الوصول إليها  يعز  (المتغير
 
ات  ف أعىل درجة من المعلومات بأاقل  إىل تباين تلك المتغير

ات متضمنة بمصفوفة األنموذج ي تعي  عن العالاقات بير  المتغير
 أو  إذ يعرف العامل بأنه متغير نظري ،عدد من العوامل الت 

ي 
ي معير      ،فرض 

 .[[Cox & Oakes , 1984و قصد بالتحلمل منهج ر اض 
 

ي  .3
 الجانب التطبيق 

البحث عىل مجموعة بمانات حقمقمة تمثل  معمارا  للخصائص الذاتمة لألاقضمة )المشاهدات( وتمثلت البمانات  اشتمل
ا لـ9بـ) ي للدراسة حول ( اقضاءا تعكس الخصائص البيئمة والحيو ة لألاقضمة، وتتضح 81)( متغير

الفكرة األساسمة للجانب التطبمف 
ي 
 ما يأب 
ات ببعضها البعض .1 ي درجات تفاعالت العوامل  ،تحديد األهممة النسبمة للمتغير

 
ي اختالف األهممة النسبمة ف

واختالفها يعت 
ك من جانبير  التباين )المستخلصة 

ي تتضمن التباين المشي 
اكمة، والت  ي هي أعىل مستو  لمفهوم االشي 

تب عن تأثير الت  المي 
ات ال  ي المتغير

 
ات يكون بالشكل البمضوي بدرجة  خر ،المتغير ف م فإن شكل التوز ــــع الطبمعي متعدد المتغير

ُ
وبالعكس( ومن ث

ات بالدرجة نفسها مشكلة عوامل ذات تأثير بالدرجة نفسها.   كلما تحقق اتجاه تأثير المتغير
 أدب 

ي ضوء ط  قة المكونات الرئيسة بوصفها أفضل ط  قة تعمل   Factor Analysisتم استخدام اسلوب التحلمل العامىلي  .2
 
ف

ي 
 .عىل فك إرتباط العوامل بعملمات تدو ر المحاور كافة لقماس درجة تحقق االتساق الذاب 

ات  .3  ،ثالثة محاور )عوامل رئيسة( إىل المستندة  Centroidإن جوهر عملمة التدو ر تحديد  نقطة التمركز لمنظومة المتغير
ي لسطح المركبة األوىل ،والمسقط العمودي المتحقق ما بير  نقطة التمركز 

وبذلك سوف  تعكس درجة  ،والمحور األفف 
 .تحقق االتساق المقدر للظاهرة

ي دراستنا هذه عىل مصفوفة تعي  عن الخصائص البيئمة والحيو ة للمشاهدات   .4
 
االاقضمة( وهي مصفوفة سلة )لقد اعتمدنا ف

 .الحيو ة الخصائص البيئمة و 
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ي تقسمم العراق
 
اء ف حات الخي 

ي تناولت مقي 
اح  إىل فقد ارتأت الباحثة ،أاقالمم إىل ومن خالل البحث، ودراسة المصادر الت  ااقي 

ي إعداد هذه الدراسة، وتشمل )
 
ي ف

 صنفت81التقسمم االب 
 
كردستان( لفقدان البمانات المتعلقة   أاقلمم)عدا  أاقالمم( 4) إىل ( اقضاءا

ي الخارطة بالدراسة عن
 
:  (1)ه، وكما موضحة ف ي

 ووفق الجدول االب 
حة عىل مستو  العراق اقالمم( األ1جدول )  المقي 

ي  اقلمماأل األوسط اقلمماأل الشماىلي  اقلمماأل ي  اقلمماأل الغرب   الجنوب 

 الخض   الرمادي الحي  المقدادية الموصل

 النارص ة همت بدرة الخالص تلكمف

 الرفاعي  الفلوجة الصو رة خانقير   سنجار

 سوق الشيوخ عنه الكوفة بلدروز تلعفر

 الجبايش حديثة المناذرة بعقوبة الشمخان

 الشطرة القائم الديوانمة الرصافة الحض  

 العمارة الرطبة عفك االعظممة الحمدانمة

ي  عير  التمر الشاممة مدينة الصدر كفري  عىلي الغرب 

 المممونة النجف الحمزة الك خ حو جة

 اقلعة صالح السلمان  الكاظممة كركوك

 المجر الكبير  البعاج  المحمودية دااقوق

ي غ  ب  المدائن تك  ت  الكحالء أب 

 البضة ك بالء  الحلة طوزخرماتو

ي الخصيب الرميثة  المحأو ل سامراء  اب 

 الزبير  وةاالسم  الهاشممة بلد

ي   القرنة   المسيب بمح 

 الفاو    الهندية الدور

اقاط  شط العرب   الكوت الشر

 المدينة   النعمانمة الفارس

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد عل دراسات سابقة
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ات التمة :معايير سلة الخصائص البيئية و الحيوية. 4  :وتتضمن المتغير
ات سلة الخصائص البيئمة و الحيو ة2جدول )  (  متغير

 عنوانـــــه التسلسل

 ممدان التعلممنسبة الحرمان/  1

 نسبة الحرمان / ممدان الصحة 2

 نسبة الحرمان / البت  التحتمة 3

 نسبة الحرمان / ممدان المسكن 4

 نسبة الحرمان / محمط المسكن 5

 وضع األرسة االاقتصادي 6

 دلمل مستو  المعيشة 7

 عدد العاطلير  عن العمل 8

 (*) (وزن)وفمات األطفال الرضع  9

 مجموع السكان إىل نسبة األممة 10

 حجم البطالة 11

 متوسط حجم األرسة 12

ي 
 
خارطة الحرمان  ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل بيانات وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائ

ي العراق لعا  
 
 .2004ومستويات المعيشة ف
 

ات دلمل3جدول )  مستو  المعيشة وحاالت الحرمان لكل مؤرسر  (  يوضح مؤرسر

 حاالت الحرمان المؤرسر  أو  الممدان

 ممدان التعلمم :أو ال

 متابعة الدراسة .1
عام وال يتابع الدراسة االبتدائمة ولم ينه (15-6)العمر

 االبتدائمة

 إكمال المرحلة االبتدائمة للبالغير   المستو  التعلميي للبالغير   .2

المدرسة  اإلعدادية  إىل الواقت المستغرق للوصول .3
 (½الوزن )

 داقمقة فأكير  15

المدرسة الثانو ة   إىل الواقت المستغرق للوصول .4
 (½الوزن )

 داقمقة فأكير  20

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض مد  الرضا عن المدرسة .5

 ممدان الصحة :ثانما

عدد أفراد األرسة الذين يعانون من مرض عضوي  .1
 مشكالت صحمة أو  مزمن

 أكير  أحد أو فرد و 

  (العمر إىل الوزن نسبة)سوء التغذية لألطفال  .2
 (½الوزن ) .3

مفرطة  أو  تغذية مفرطة أو  معتدل أو  سوء تغذية شديد 
 جدا

 معتدل أو  سوء تغذية شديد  ½(الوزن )العمر( إىل الطول نسبة)التقزم  .4

 أحدال  أو  آخرون ،اقانونمةاقابلة  االستشارة حول الرعاية الصحمة أثناء أخر حمل .5

مستشف  عام  إىل الواقت المستغرق للوصول .6
 (½)الوزن 

 داقمقة فأكير  40

ىلي أو  مركز صحي  إىل الواقت المستغرق للوصول .7
 (½/طبمب )الوزن 

 داقمقة فأكير  20

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض مد  الرضا عن الخدمات الصحمة .8

ي  :المصدر
 
ي العراق ،وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائ

 
 .2004لعا   5 – 2ص  ،الفصل األول ،التقرير التحليلي  ،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة ف

 
                                                           

وبا  بعدد  100000لكل ) عامير  وفمات األطفال الرضع ) وزن ( : و مثل وفمات األطفال الرضع بعمر ااقل من (*) ( من سكان المحافظة مض 
 .سكان المحافظة ، و قسم الناتج عىل عدد سكان القضاء
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 (3جدول ) إىل تابع

 ممدان البت  التحتمة :ثالثا

ب .1  المصدر الرئيس لمماه الشر
المسكن )معالجة(أو  مماه  إىل عدم وجود توصمل من الشبكة العامة

ي زجاجات
 
 معبأة ف

ب .2  مشكالت يوممة أو  انقطاعات أسبوعمة أو  مشكالت من حير  ألخر  توفر مماه الشر

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض مد  الرضا عن نوعمة المماه .3

 توفر مصدر للكه باء .4
فقط من غير الشبكة  أحد يوجد من مصدر و أو  ال يوجد كه باء

من  أحد من أكير من مصدر و  أو  من الشبكة العامة فقط أو  العامة
 غير الشبكة العامة

 استقرار الطااقة الكه بائمة من الشبكة العامة .5
بشكل  أو  يوجد كه باء مع انقطاع من واقت ألخر  أو  ال يوجد كه باء

 يوجد لبضع ساعات يومما أو  يومي  أو  أسبوعي 

 الضف الصحي وسملة  .6
الشبكة ال  أو  متصل بالشبكة العامة والشبكة فيها مشكالت متكررة

 أو  خزان يتم نقله أو  برممل أو  حفرة أو  تعمل بشكل جمد مطلقا 
 آخر 

 وسملة التخلص من النفايات .7
ي حاو ة مفتوحة

 
 أو  ترم أو  تحلل أو  تطمر  أو  تحرق أو  توضع ف

 آخر طرق 

 ممدان المسكن :رابعا

 مادة بناء السقف .1
/اقصب/بردي أو  طابوق/بلوك ألواح حديدية  أو  لي  

 آخر  أو  متموجة)جينكو(

 حصة الفرد من غرف  المسكن .2
 

 غرفة(0.5)ااقل من

ي تدفئة الماء .3
 
 نوع الطااقة المستخدمة ف

 
 آخر  أو  روث الحيوانات أو  فحم أو  نفط

 ،المساحة)مد  الرضا عن المسكن  .4
والبيئة  ،والضوضاء  ،والتكلفة ،والخصوصمة

 (داخل المسكن
\ 

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض

ي المسكن  .5
 
من مجموع )عدد المكارة البيئمة ف

ي البمت3
 
ي  أو  :براز ف

 
ساحته، ومماه راكدة ف

ي ساحة  ،ساحته أو  البمت
 
ومماه مجاري ف

 (المسكن
 

 فأكير   1

 :ممدان محمط المسكن :خامسا

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض المواصالت وحركة السير مد  الرضا عن  .1

ي  أو  ط  ق مفروش بالحىص نوعمة الط  ق المؤدي للمسكن .2  ط  ق تراب 

مة وصول سمارة اإلسعاف وسمارة إمكان .3
 اإلطفاء

 ة فقطأحدو  إمكانب أو  منها أي  إمكانليس ب

/ السوق .4  غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض مد  الرضا عن توفر الدكاكير 

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض توفر المسكن أو  مد  الرضا عن النظافة .5

ي محمط المسكن  .6
 
من )عدد المكارة البيئمة ف

و مماه ،ساخأو  اقاذورات و  :5مجموع 
 ،وع بات عسك  ة مدمرة ،ودخان،مجاري

 (ومخازن لألسلحة

 فأكثـــــــــــــــــــــــــر 1
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من )عدد المواقع غير المرغوبة اقرب المسكن  .7
وط  ق  ،وسكة حديد  ،نهر  :8مجموع 

و ،و ضغط عاىلي ،ومنطقة صناعمة ،رس ــــع
 (و بداية وادي،ومنحدر  ،تجمع أزبال

 فأكثـــــــــــــــــــــــــر 1

مد  الرضا عن األمان بالنسبة لألطفال  .8
 خارج المسكن

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض

ي منطقة المسكنإ .9
 
ي األسبوع طالق نار ف

 
 يومما أو  عدة مرات ف

 وضع األرسة االاقتصادي :سادسا

 منخفض أو  منخفض جدا  2004متوسط دخل الفرد  .1

ألف  100مة الحصول عىل إمكان .2
 دينار خالل األسبوع

 .. غير ممكن.ال أو  ربما ولكن اشك

مد  الرضا عن توفر العمل وفرص  .3
 العمل

 غير راض مطلقا أو  حد ما  إىل غير راض

 وضع حالة العمل إلفراد األرسة .4
ي الحصول عىل عمل

 
 معارضة األهل أو  عاطل عن العمل أو  فااقد األمل ف

 أو  معاق أو  بسبب احتماجات خاصة أو  عوائق اجتماعمة أو  الزوج أو 
 م  ض

حجم األرسة مقسوما )معدل اإلعالة  .5
 (عىل عدد العاملير  

 5أكير من 

 16من مجموع )عدد السلع المعمرة  .6
 (سلعة

 ااقل أو  7

 ،وسمارة ،المسكن)ملكمة األصول  .7
 (ودخول ملكمة

 من األصولأي  ال تملك األرسة

عدد المتطلبات الحماتمة الممكن  .8
ئ  :6تأمينها )من مجموع 

 
ل داف مي  

ل بارد صمفا  و اقضاء ،شتاء، ومي  
ل وتغيير  ،أسبوع إجازة خارج المي  

اء ثماب ،األثاث  أو  وأكل لحم ،ورسر
 (سمك

 ااقل أو  2

تقيمم األرسة لوضعها االاقتصادي  .9
 اإلجماىلي 

ي العراق
 
 نحن من بير  الفقراء ف

ي  :المصدر
ي العراق ،وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائ 

 
 5 – 2ص  ،الفصل األول ،التقرير التحليلي  ،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة ف

 .2004لعا  

 
الحرمان الذي يعكسه دلمل مستو  المعيشة فقد اعتمد تصنمفان األول /تصنمف خماسي يتم بموجبه أما مستو  
ي   ،تقيمم مستو  الحرمان

 :كالب 
أن مستو  المعيشة أي ) 0.75اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع ما بير  الصفر وااقل من  :مستو  الحرمان عال جدا .1

 (.منخفض جدا
 (.أن مستو  المعيشة منخفضأي ) 1وااقل من  0.75تو  المعيشة تقع مابير  اقممة دلمل مس :مستو  الحرمان عال .2
 (.)أي أن مستو  المعيشة متوسط 1.25وااقل من  1اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع مابير   :مستو  حرمان متوسط .3
 (.)أي أن مستو  المعيشة عال 1.5وااقل من  1.25اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع مابير   :مستو  حرمان منخفض .4
 (.)أي أن مستو  المعيشة عال جدا 2و  1.5اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع مابير   :مستو  حرمان منخفض جدا .5

ي 
ي مشتق من التصنمف الخماسي  :والتصنمف الثاب 

ي  ،تصنمف ثالبر
 :وعىل الشكل الب 

 (.)أي أن مستو  المعيشة منخفض 1اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع مابير  الصفر وااقل من  :حرمان عالمستو   .1
 (.)أي أن مستو  المعيشة متوسط 1.25وااقل من  1اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع مابير   :مستو  حرمان متوسط .2
()أي أن مس2و  1.25اقممة دلمل مستو  المعيشة تقع مابير  :مستو  حرمان منخفض .3  تو  المعيشة عاىلي

ي 
ي العراق، التق  ر التحلمىلي  ،المصدر: وزارة التخطمط والتعاون اإلنمابئ

 
ص  ،الفصل األول ،خارطة الحرمان ومستو ات المعيشة ف

 .2004لعام  5 – 2
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ي وفقا أل  .5
 
 التدوير:  ساليبتقديرات درجات االتساق الذائ

ي 
ي استخدام تقنمة االتساق الذاب 

ي تحلمل المركبات اقبل وبعد التدو ر )المتعامدةتطلب الجانب التطبمف 
 
المائلة( أو  ف

ي مجسم المركبات الرئيسة الثالثة  (Centroid point)عن ط  ق اقماس المسافة )الُبعد( مابير  نقطة التمركز 
 
ات كافة ف للمتغير

مة استخدام إمكانخصمة يمتلك تطبيق جاهز عىل الحاسبة الش إىل وسطح المركبة األوىل , بعد تحو ل الشكل المتحقق ،األوىل
(Drawing line)  ي المتحققة بدرجة تنازلمة حسب القماس المعتمد من

لرسم الُبعد المذكور. والذي يمثل درجة االتساق الذاب 
 أل 4والجدول ) ،حمث األفضلمة

 
ي وفقا

التدو ر المعتمدة لمصفوفة العوامل  سالمب( يبير  نتائج تقديرات درجات االتساق الذاب 
ولمز د من المعلومات يمكن مراجعة خوارزممة تطبيق ط  قة احتساب  ،اقالممتخلصة للخصائص البيئمة و الحيو ة لألالمس

ي 
ي الشكل ) ،صفة االتساق الذاب 

 
 .(1وكما هي مبينة ف

 أل  :(4)الجدول 
 
ي وفقا

صائص التدو ر المعتمدة لمصفوفة العوامل المستخلصة لسلة الخ سالمبتقديرات درجات االتساق الذاب 
اقالممالبيئمة والحيو ة لأل  

التدو ــر أسالمب  
 

 سلة الخصائص البيئمة والحيو ة

 None Varimax اقالمماأل
Direct 

Oblimin 
Quartimax Equamax Promax Dimension 

 3D 2.34 2.26 2.32 2.31 2.3 2.55 الشماىلي 

 3D 2.34 2.35 2.32 1.82 2.35 2.16 األوسط

ي   3D 2.32 2.24 2.32 2.29 2.27 2.55 الغرب 

ي   3D 1.55 2.21 2.22 1.9 2.24 2.4 الجنوب 

 فكرة أ.د. عبدالخالق عبدالجبار النقيب , كلية التقنيات الطبية والصحية , بغداد :المصدر
 

ي ضوء مصفوفة معايير سلة الخصائص البيئية و الحيوية: 7
 
 .استخالص عوامل النظا  المعرف ف

ي ضوء مصفوفة معايير سلة الخصائص اقلي لألأوال: استخالص عوامل النظا  المعرف 
 
  :البيئية والحيوية الشمالي ف

( يوضح الُبعد العمودي من نقطة التمركز وسطح محور المركبة الرئيسة األوىل الممثلة بقماس درجة اإلتساق 4الجدول )
ي لمعايير الخصائص البيئمة والحيو ة لأل

ي حققت أعىل مستو  لها 4إذ يتضح من الجدول ) ،اقالممالذاب 
( بأن صفة اإلتساق الذاب 

مما يؤكد  (2.26)إذ بلغت ،الشماىلي  اقلمملبمانات سلة الخصائص البيئمة و الحيو ة لأل)  (Equamaxعند إتباع اسلوب التدو ر
 (   يوضح ذلك. 1وشكل ) ،الحالة التقاربمة للشكل الكروي للبمانات المحاكاة المبحوثة

 نسب الحرمان ووضع ودليل مستوى المعيشة لألرسة( ) عامل  .1
 اقلمم%( من التباين الكىلي المفش لمصفوفة الخصائص البيئمة والحيو ة لأل54.74و فش هذا العامل ما نسبته )

 ،(0.948فإن هذا العامل يضم المكونات الممثلة لدلمل مستو  المعيشة بقممة تشبع بلغت ) ،(5ومن الجدول ) ،الشماىلي 
ي ممدان الصحة بقممة تشبع )

 
ونسب  ،(0.891ونسب الحرمان من ممدان التعلمم بقممة تشبع ) ،(0.912ونسب الحرمان ف

ي ممدان المسكن بقممة تشبع )
 
ونسب  ،(0.627( أما وضع األرسة االاقتصادي فبلغت اقممة تشبعه بالعامل )0.868الحرمان ف

ي البت  التحتمة )
 
ي محمط المسكن كانت بقممة تشبع بلغت ) ،(0.594الحرمان ف

 
وإن  ،(0.546والمكون الممثل لنسب الحرمان ف

ي ان سكان األ
ي العامل يعت 

 
ي للمكونات ف ي الحاجات األساسمة فضال عن   اقلممهذا األثر االيجاب 

 
يعانون نسب حرمان معنو ة ف

)نسب الحرمان، ووضع ودليل هذا العامل بـانخفاض وضع األرسة االاقتصادي ودلمل مستو  المعيشة  وعلمه يمكن تسممة 
  .مستوى المعيشة لألرسة(

 عامل )التخلف الحيوي( .2

( فإن ما يفشه هذا العامل من نسبة التباين المفش لمصفوفة الخصائص البيئمة و الحيو ة بلغت 5من الجدول )
ي تكو نه ثالثة مكونات تتمثل بعدد العاطلير  عن العمل،  وبقممة  ،%(31)

 
 إىل ( ونسبة األممة0.934تشبع بلغت )و ضم ف

ي األثر المعنوي 0.829فقد حقق تشبعا بمقدار) ،( أما مكون وفمات األطفال الرضع0.92مجموع السكان بقممة تشبع )
( مما يعت 

ي تكو ن العامل
 
ي عدد العاطلير  عن العمل بالرغم من ارتفاع حجم النشاط  اقلمموان األ ،لهذه المكونات ف

 
ي ز ادة ف

يعاب 
 ذلك ينعكس عىل األيدي العاملة غير الماهرةإال  الاقتصادي فمها

ّ
ي ارتفاع أثر  ارتفاع نسبة االممه فمه مما  إىل و عز  ذلك ،أن

 
ف

 النخفاض معدل التعلمم
 
 .(التخلف الحيوي)وعلمه يمكن تسممة العامل بـ  ،نسبة وفمات األطفال الرضع نتمجة أيضا
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ي لمتوسط حج  ) عامل  .3 ي حج  البطالةاألثر السلت 
 
  (.األرسة ف

%( من التباين الكىلي لمصفوفة الخصائص البيئمة و الحيو ة 14.24( يفش العامل الثالث ما نسبته )5من الجدول )
ي أثر  وهي ذات ،(0.583و ضم هذا العامل مكونير  يمثل األول / متوسط حجم األرسة بقممة تشيع بلغت )

 
ي  ف ي نست  ايجاب 

 ذلك انعإال  ،العامل
ّ
ي أن

ي األ ،والمتمثل بحجم البطالة ،كس سلبا عىل المكون الثاب 
 
ي  اقلممفز ادة عدد األرس ف

 
يصاحبه انخفاض ف

ي باأليدي العاملة الماهرة ،حجم النشاط االاقتصادي
ي العامل الثاب 

 
)األثر و مكن تسممة هذا العامل بـ   ،وخاصة وكما تبير  ف
ي حج  البطالة

 
ي لمتوسط حج  األرسة ف  (. السلت 

ي ضوء المعايير )البيئمة و الحيو ة اقلمملأل استخالص عوامل النظام الُمَعرف :(5ول )الجد
 
 (الشماىلي ف

 مكونات العوامل المستخلصة
 العوامل المستخلصة

1 2 3 

ممدان التعلمم  /نسبة الحرمان   0.891   

ممدان الصحة  /نسبة الحرمان   0.912   

ممدان البت  التحتمة  /نسبة الحرمان   0.594   

ممدان المسكن  /نسبة الحرمان   0.868   

محمط المسكن  /نسبة الحرمان   0.546   

   0.627 وضع األرسة االاقتصادي

   0.948 دلمل مستو  المعيشة

  0.934  عدد العاطلير  عن العمل

وزن)وفمات األطفال الرضع  )  0.829  

مجموع السكان إىل نسبة األممة   0.92  

 0.895-   حجم البطالة

 0.583   متوسط حجم األرسة

ك –الجذر الكامن  التباين المشي   5.045 2.857 1.313 

 14.24851 31.0038 54.74769 األهممة النسبمة للعامل  )%(

الشماىلي  اقلمماستخالص النظام المعّرف لأل
)البيئمة و الحيو ة ي ضوء المعايير

 
 (ف

نسب الحرمان 
ووضع ودلمل 

مستو  المعيشة 
 لألرسة

التخلف 
 الحيوي

ي لمتوسط  األثر السلت 
ي حجم 

 
حجم األرسة ف
 البطالة

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 

 .إعداد الباحثة باالعتماد عل نتائج التحليل العاملي  :المصدر
 

ي ضوء مصفوفة معايير سلة الخصائص البيئية و الحيوية اقلي استخالص عوامل النظا  المعرف لأل :ثانيا
 
  :األوسط ف

( يوضح الُبعد العمودي من نقطة التمركز، وسطح محور المركبة الرئيسة األوىل الممثلة بقماس درجة 4الجدول )
ي لمعايير الخصائص البيئمة والحيو ة لأل

ي حققت أعىل 4ذ يتضح من الجدول )إ ،اقالمماالتساق الذاب 
(، بأن صفة االتساق الذاب 

إذ بلغت  ،األوسط اقلمملبمانات سلة الخصائص البيئمة و الحيو ة لأل   (Direct Oblimin)مستو  لها عند إتباع اسلوب التدو ر
 ح ذلك. (  يوض1وشكل ) ،( مما يؤكد الحالة التقاربمة للشكل الكروي للبمانات المحاكاة المبحوثة1.82)

  (نسب الحرمان والبطالة) عامل  .1
من التباين الكىلي لمصفوفة العوامل المستخلصة للخصائص  ،%(58.71( يفش هذا العامل ما نسبته )6من الجدول )
ي ممدان الصحة بقممة تشبع بلغت  ،األوسط اقلممالبيئمة و الحيو ة لأل

 
ي تركيبته المكون المتمثل بنسبة الحرمان ف

 
و ضم ف

ي ممدان المسكن ) ،(0.962)
 
ي ممدان التعلمم )0.923ونسبة الحرمان ف

 
ووضع األرسة االاقتصادي  ،(0.892(، ونسبة الحرمان ف

ي محمط المسكن بقممة تشبع ) ،(0.885بقممة تشبع )
 
 (0.806)ومكون حجم البطالة بقممة تشبع ،(0.839ونسب الحرمان ف
ي ممدان الصحة

 
ي  ،(0.737التشبع بالعامل هي ) فقد بلغت اقممة ،أما مكون نسب الحرمان ف

 
ي لهذه المكونات ف وأن األثر االيجاب 

ي األ
 
ي بمان مستو  الحرمان والبطالة ف

 
نسب الحرمان )ولذا يمكن تسممة هذا العامل بـ  اقلمم،العامل تعكس أهممة هذا العامل ف

 .(والبطالة
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ي ) عامل  .2
ي المستوى المعيش 

 
ي للبطالة ف  (.األثر السلت 

%( من التباين المفش للعوامل المستخلصة لمصفوفة الخصائص البيئمة و الحيو ة 26.03العامل ما نسبته )و فش هذا 
( يتضح لنا ان هذا العامل يضم ثالثة مكونات تمثل عدد العاطلير  عن العمل بقممة تشبع 6األوسط ومن الجدول ) اقلمملأل

ي تركيبة العامل مما أثر  وكال المكونير  لهما  ،(0.871ع )مجموع السكان بقممة تشب إىل ونسبة األممة ،(0.941بلغت )
 
معنوي ف

ي ان األ
ي البطالة ومن األممة مما  اقلمميعت 

ي المكون الثالثأثر  يعاب 
 
والممثل لدلمل مستو  المعيشة والذي بلغت اقممة  ،سلبا ف

ي المن اقلممومعت  ذلك أن سكان األ ،(0.643-)تشبعه  بالعامل  
 ،حمث ارتفاع البطالة واألممة ،خفضمن ذوي المستو  المعيشر

ي )بـ   و مكن تسممة العامل  
ي المستوى المعيش 

 
ي للبطالة ف  (.األثر السلت 

  (عامل  )وفيات األطفال الرضع /متوسط حج  األرسة والمستوى الصحي  .3
بلغ ( نالحظ أن نسبة ما يفشه هذا العامل من التباين المفش لمصفوفة العوامل المستخلصة 6من الجدول )

ومتوسط حجم األرسة  ،(0.761%(، و ضم هذا العامل ثالثة مكونات تتمثل بوفمات األطفال الرضع بقممة تشبع )15.24)
ي ممدان الصحة0.726بقممة تشبع )

 
ي  ،(0.543فكانت اقممة تشبعه ) ،( أما نسبة الحرمان ف

 
 ايجابما ف

 
وتعكس هذه المكونات أثرا

أي ارتفاع حاجة السكان من ،وانخفاض المستو  الصحي  ،ومتوسط حجم األرسة ،المكون فارتفاع وفمات األطفال الرضع
ي أن األ

)وفيات األطفال الرضع /متوسط يتأثر ايجابما بهذه العوامل لذا يمكن تسممة هذا العامل بـ  اقلممالخدمات الصحمة يعت 
  (.حج  األرسة والمستوى الصحي 

)البيئمة و الحيو ة اقلمملأل استخالص عوامل النظام الُمَعرف :(6الجدول ) ي ضوء المعايير
 
 (األوسط ف

 مكونات العوامل المستخلصة
 العوامل المستخلصة

1 2 3 

   0.892 ممدان التعلمم  /نسبة الحرمان 

 0.543  0.737 ممدان الصحة  /نسبة الحرمان 

   0.962 ممدان البت  التحتمة  /نسبة الحرمان 

   0.923 ممدان المسكن  /نسبة الحرمان 

   0.839 محمط المسكن  /نسبة الحرمان 

   0.885 وضع األرسة االاقتصادي

  0.643-  دلمل مستو  المعيشة

  0.941  عدد العاطلير  عن العمل

 0.761   (وزن)وفمات األطفال الرضع 

  0.871  مجموع السكان إىل نسبة األممة

   0.806 حجم البطالة

 0.726   متوسط حجم األرسة

ك –الجذر الكامن   1.45 2.476 5.584 التباين المشي 

 15.247 26.035 58.717 األهممة النسبمة للعامل  )%(

ي  اقلمماستخالص النظام المعّرف لأل
 
األوسط ف

)البيئمة و الحيو ة  (ضوء المعايير
نسب الحرمان 

 والبطالة

ي  األثر السلت 
ي 
 
للبطالة ف
المستو  
ي 
 المعيشر

وفمات األطفال 
/متوسط الرضع 

حجم األرسة 
 والمستو  الصحي 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Direct Oblimin with Kaiser Normalization. 

 .إعداد الباحثة باالعتماد عل نتائج التحليل العاملي  :المصدر
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ي ضوء مصفوفة معايير سلة الخصائص البيئية و الحيوية  اقلي استخالص عوامل النظا  المعرف لأل:ثالثا
 
ي ف  الغرئ 

( يوضح البعد العمودي من نقطة التمركز وسطح محور المركبة الرئيسة األوىل الممثلة بقماس درجة االتساق 4الجدول )
ي لمعايير الخصائص البيئمة والحيو ة لأل

ي حققت أعىل مستو   (4حمث يتضح من الجدول ) ،اقالممالذاب 
بأن صفة االتساق الذاب 

ي  اقلمملبمانات سلة الخصائص البيئمة و الحيو ة لأل) (Equamaxلها عند إتباع اسلوب التدو ر  ( مما يؤكد 2.24)إذ بلغت  ،الغرب 
 ( يوضح ذلك. 1وشكل ) ،الحالة التقاربمة للشكل الكروي للبمانات المحاكاة المبحوثة

  (والبطالةنسب الحرمان )  عامل .1

فإن  ،(7ومن الجدول ) ،% من التباين المفش لمصفوفة العوامل المستخلصة58.717و فش هذا العامل ما نسبته 
ي ممدان البت  التحتمة بقممة تشبع )

 
كمب يضم مكون نسبة الحرمان ف ي ممدان السكن بقممة  ،(0.961هذا الي 

 
ونسب الحرمان ف

ي ممدان ،(0.928)تشبع 
 
فبلغت اقممة تشبعه  ،أما وضع األرسة االاقتصادي .(0.899التعلمم بقممة تشبع ) ونسب الحرمان ف

ي محمط المسكن )0.869)
 
، والممثل 0.798وحجم البطالة بقممة تشبع ) ،(0.819( ونسب الحرمان ف ( أما المكون األخير

ي ممدان الصحة
 
ي إلرتباطها وتعكس هذه المك ،(0.767فقد بلغت اقممة تشبعه بالعامل ) ،لنسب الحرمان ف ونات األثر االيجاب 

ات نسب حرمان سكان األ و مكن تسممة هذا  ،من الحاجات األساسمة للحماة اقلممبالعامل، و مكن أن تعكس هذه المتغير
 (.نسب الحرمان والبطالة)العامل بـ 

ي ) عامل .2
ي المستوى المعيش 

 
ي للبطالة ف  (.األثر السلت 

%( من التباين الكىلي لمصفوفة العوامل المستخلصة 26.03فإن هذا العامل يمثل ما نسبته ) ،(7ومن الجدول )
ي  اقلمملمصفوفة الخصائص البيئمة و  الحيو ة لأل و ضم هذا العامل ثالثة مكونات تتمثل بعدد العاطلير  عن العمل بقممة  ،الغرب 

ي لهما  ،(0.858تشبع )مجموع السكان بقممة  إىل ومكون نسبة األممة ،(0.94تشبع بلغت ) و عكس هذان المكونان األثر االيجاب 
ي العامل

 
ي مكون دلمل مستو  المعيشة بقممة تشبع بلغت      إال  ،ف

 
ي انعكس ف هما السلت   تأثير

ّ
ي ان  ،(0.657-)أن

وهذا يعت 
ي إنخفاض مستو  المعيشة بسبب ارتفاع كل من عدد العاطلير  عن العمل اقلمماأل

ولذا  ،مجموع السكان ىلإ ونسبة األممة ،يعاب 
ي )يمكن تسممة هذا العامل بـ 

ي المستوى المعيش 
 
ي للبطالة ف  .(األثر السلت 

 (.عامل  )وفيات األطفال الرضع /متوسط حج  األرسة والمستوى الصحي  .3

( 7ومن الجدول ) ،%( من التباين المفش لمصفوفة الخصائص البيئمة الحيو ة15.24و فش هذا العامل ما نسبته )
ومتوسط حجم األرسة بقممة تشبع  ،(0.767نالحظ انه  يضم ثالثة مكونات تتمثل بوفمات األطفال الرضع بقممة تشبع بلغت )

ي ممدان الصحة ،( أما المكون الثالث0.737)
 
ي إال  ،(0.507وبقممة تشبع ) ،فممثل نسب الحرمان ف

 
ها )أدب  من أهميتها ف

ّ
أن

ي أن ارتفاع متوسط حجم األرسة يتناسب وارتفاع نسبة األممةإن األ (العامل األول
ي العامل تعت 

 
ي لهذه المكونات ف  إىل ثر االيجاب 

ي األ
 
ي انخفاض المستو  الصحي ف

 
)وفيات األطفال و مكن تسممة هذا العامل بـ  اقلمم،مجموع السكان مما انعكس أثره ف

 (الرضع/متوسط حج  األرسة والمستوى الصحي 
)البيئية و الحيوية اقلي لأل استخالص عوامل النظا  الُمَعرف :(7)الجدول  ي ضوء المعايير

 
ي ف الغرئ  ) 

 مكونات العوامل المستخلصة
 العوامل المستخلصة

1 2 3 

ممدان التعلمم  /نسبة الحرمان   0.899   

ممدان الصحة  /نسبة الحرمان   0.767  0.507 

ممدان البت  التحتمة  /نسبة الحرمان   0.961   

ممدان المسكن  /نسبة الحرمان   0.928   

محمط المسكن  /نسبة الحرمان   0.819   

   0.869 وضع األرسة االاقتصادي

  0.657-  دلمل مستو  المعيشة

  0.94  عدد العاطلير  عن العمل

وزن)وفمات األطفال الرضع  )   0.767 

مجموع السكان إىل نسبة األممة   0.858  

   0.798 حجم البطالة

 0.737   متوسط حجم األرسة

ك –الجذر الكامن  التباين المشي   5.584 2.476 1.450 

 15.247 26.036 58.717 األهممة النسبمة للعامل  )%(
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ي  اقلمماستخالص النظام المعّرف لأل
 
ي ف الغرب 

)البيئمة و  الحيو ة  (ضوء المعايير
نسب الحرمان 

 والبطالة

ي للبطالة  األثر السلت 
ي المستو 

 
 ف

ي 
 المعيشر

وفمات األطفال 
الرضع /متوسط 
حجم األرسة 

والمستو  
 الصحي 
 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 

 .إعداد الباحثة باالعتماد عل نتائج التحليل العاملي  :المصدر

 
ي ضوء مصفوفة معايير سلة الخصائص اقلي الُمّعرف لألاستخالص عوامل النظا  :رابعا

 
ي ف  :الحيوية البيئية و الجنوئ 

وسطح محور المركبة الرئيسة األوىل الممثلة بقماس درجة  ،( يوضح الُبعد العمودي من نقطة التمركز 4الجدول )
ي لمعايير الخصائص الذاتمة لأل

ي حققت أعىل مستو   (4حمث يتضح من الجدول ) ،اقالمماالتساق الذاب 
بأن صفة االتساق الذاب 

ي  اقلمملبمانات سلة الخصائص الحيو ة لأل) (Promaxلها عند إتباع اسلوب التدو ر  ( مما يؤكد الحالة 1.55)إذ بلغت  ،الجنوب 
 ( يوضح ذلك. 1وشكل ) ، التقاربمة للشكل الكروي للبمانات المحاكاة المبحوثة

 (نسب الحرمان وحج  البطالة) عامل  .1

 اقلمم%( من أجماىلي التباين المفش لمصفوفة الخصائص البيئمة و الحيو ة لأل51.379و فش هذا العامل ما نسبته )
ي  كمب يضم المكون الممثل لنسبة الحرمان من ممدان الصحة بقممة تشبع ) ،(8ومن الجدول ) ،الجنوب   هذا الي 

ّ
 ،(0.84فإن

أما نسبة الحرمان من  .(0.817( ودلمل مستو  المعيشة بقممة تشبع )0.818ومكون وضع األرسة االاقتصادي بقممة تشبع )
ي ممدان المسكن0.763وحجم البطالة ) ،(0.782فكان ) ،محمط المسكن

 
ومتوسط حجم األرسة فبلغت  ،( أما نسبة الحرمان ف

ي للمك .(0.63اقممة تشبعهما ) ي العامل إنما تعطي األهممة األكير له عن ط  ق اقمم التشبعات و مكن أن األثر االيجاب 
 
ونات ف

ارتفاع نسب الحرمان من الحاجات األساسمة أثر  مكوناته إذ تعكس ،(نسب الحرمان وحج  البطالة)تسممة هذا العامل بـ 
ي  اقلمم،الحماتمة لد  سكان األ

ي انخفاض المستو  المعيشر
 
  .واثر حجم البطالة ف

ي وفيات األطفال الرضعأ)عامل  .2
 
 (ثر البطالة ف

ك لمصفوفة العوامل المستخلصة تبلغ 8من الجدول ) ( يتضح لنا ان نسبة ما يفشه هذا العامل من التباين المشي 
ي تركيبته عاملير  فقط هما عدد العاطلير  عن العمل بقممة تشبع ) ،%(31.491)

 
ووفمات األطفال الرضع  ،(0.988و ضم ف

ي وفمات األطفال الرضع أثر  وأن األثر المعنوي لهذين العاملير  يعكس ،(0.576بقممة تشبع )
 
عدد السكان العاطلير  عن العمل ف

ي لسكان األ
ي المستو  المعيشر

ي وفيات األطفال الرضع)و مكن تسممة العامل بـ  اقلمم،وهذا بسبب تدب 
 
  (اثر البطالة ف

ي لنسب الحرمان ووفيات األطفال الرض) عامل .3 ي نسبة األمية( األثر السلت 
 
 ع ف

%( من التباين المفش لمصفوفة العوامل المستخلصة للخصائص البيئمة و  17.130و فش هذا العامل ما نسبته )
ي ممدان البت  التحتمة  ،(0.717و ضم أربعة مكونات تمثل وفمات األطفال الرضع بقممة تشبع ) ،الحيو ة

 
ونسب الحرمان ف

ي ممدان ،(0.633)
 
 األثر المعنوي لهذه المكونات  اقد انعكس سلبا عىل نسبة األممةإال  ،(0.62المسكن ) ونسب الحرمان ف

ّ
 أن

ي لنسب الحرمان)و مكن تسممة هذا العامل بـ  ، (0.903-)إذ بلغت اقممة تشبعه بالعام  ،مجموع السكان إىل  ،األثر السلت 
ي نسبة األمية(

 
ي الخصائص البيئمة و الحيو ة لأل (2وتمثل الخارطة ) .ووفيات األطفال الرضع ف

 
ير  اقلممحالة االندماج والتماثل ف

ي والمتمثلة بالعوامل الثالث وهي   :االوسط والغرب 
ي نسب الحرمان والبطالة اذ بلغت األهممة النسبمة للعامل هي ) .1

 
ي كال األ (%58.717العامل االول والمتمثل ف

 
ير  اقلممف

ي   .االوسط والغرب 
ي  .2

 
ي والمتمثل ف

ي اذ بلغت األهممة النسبمة للعامل هي )العامل الثاب 
ي المستو  المعيشر

 
ي للبطالة ف %( 26.03 األثر السلت 

ي كال األ
 
 .ير  اقلممف

ي  وفمات .3
 
اذ بلغت األهممة  األطفال الرضع /متوسط حجم األرسة والمستو  الصحي  العامل الثالث والمتمثل ف

ي كال األ15.24النسبمة للعامل هي )
 
 .ير  اقلمم%( ف

ير  االوسط اقلممالمصفوفتير  اللتان تمثالن مكونات العوامل المستخلصة للخصائص البيئمة و الحيو ة لألولكال 
ي   .والغرب 

 
 
 



IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 4) 
 
 

    
  119 

ي ضوء المعايير  اقلمملأل استخالص عوامل النظام الُمَعرف :(8الجدول )
 
ي ف   (البيئمة و الحيو ة)الجنوب 

 مكونات العوامل المستخلصة
 العوامل المستخلصة

1 2 3 

ممدان التعلمم  /نسبة الحرمان   0.63   

ممدان الصحة  /نسبة الحرمان   0.84   

ممدان البت  التحتمة  /نسبة الحرمان     0.633 

ممدان المسكن  /نسبة الحرمان     0.62 

محمط المسكن  /نسبة الحرمان   0.782   

   0.818 وضع األرسة االاقتصادي

   0.817 دلمل مستو  المعيشة

العاطلير  عن العملعدد    0.988  

وزن)وفمات األطفال الرضع  )  0.576 0.717 

مجموع السكان إىل نسبة األممة    -0.903 

   0.763 حجم البطالة

   0.63 متوسط حجم األرسة

ك –الجذر الكامن  التباين المشي   4.526 2.774 1.509 

 17.130 31.491 51.379 األهممة النسبمة للعامل  )%(

ي ال اقلمماستخالص النظام المعّرف لأل  جنوب 
ي ضوء المعايير 

 
البيئمة والحيو ة)ف ) 

نسب الحرمان 
 وحجم البطالة

ي 
 
اثر البطالة ف

وفمات األطفال 
 الرضع

ي لنسب الحرمان،  األثر السلت 
ي 
 
ووفمات األطفال الرضع ف

 نسبة األممة

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 .إعداد الباحثة باالعتماد عل نتائج التحليل العاملي  :المصدر
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 االستنتاجات: 

ي والثالث)تماثل مكونات  .1
ي كل  (العامل األول والثاب 

 
من مصفوفة العوامل المستخلصة  لسلة الخصائص البيئمة والحيو ة ف

ي حالة االندماج والتماثل التامة مابير  األ ير  األوسطاقلمممن األ
ي مما يضف   . ير  المذكور ن آنفااقلمموالغرب 

كت األ .2 ي  ممدان التعلمم)األربعة بمكونات العامل األول الممثلة بـ  اقالمماشي 
 
ي ممدان  ،نسب الحرمان ف

 
ونسب الحرمان ف

ي محمط المسكن ،الصحة
 
ي  (ووضع األرسة االاقتصادي،ونسب الحرمان ف

 . اقالممصفة االندماج والتماثل بير  األ مما يضف 
ي البت  التحتمة .3

 
ي ممدان المسكن ،أظهرت مكونات نسب الحرمان ف

 
ومتوسط  ،ووفمات األطفال الرضع ،نسب الحرمان ف

ي كل األ (وعدد العاطلير  عن العمل ،حجم األرسة
 
 ايجابما ف

 
ي صفة االندماج والتماثل مابير  األ اقالممأثرا

 . اقالمممما يضف 
" عدد  ،األربعة اقالممهناك عدد من المكونات تتمتع باحتفاظها بمكانة مهمة ضمن الخصائص البيئمة والحيو ة لألإن  .4 وهي

ي كل من األ
 
( ف ي

ي )العامل الثاب 
 
كان ف  الشماىلي اقلممالعاطلير  عن العمل " و " وفمات األطفال الرضع " كما إنهما يشي 

ير 
ي حالة االندماج والتماثل 

ي مما يضف   . اقالمممابير  األوالجنوب 
ي األ .5

 
ي ف

ي العامل الثاب 
 
 ايجابما ف

 
ي  ،واألوسط ،الشماىلي )  اقلمماظهر مكون نسبة األممة أثرا ي صفة االندماج  (والغرب 

مما يضف 
 . اقالمموالتماثل مابير  األ

ي األ .6
 
 ايجابما ف

 
ي  ،األوسط)  اقلمماظهر مكون معدل البطالة أثرا ي  ،والغرب  ي صفة االندماج والتماثل مابير   (والجنوب 

مما يضف 
 . اقالمماأل
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 االستنتاجات العامة 

  سالمبتتطلب اختمار الطرائق واأل  اقالممن عملمة تحديد األإ .1
 
حة المالئمة لتحديدها تحقمقا والنماذج والتقنمات المقي 

ي هذه االطروحة
 
  . للغرض المطلوب وهي ما جر  اعتماده ف

يساعد عىل تشخمص معواقات تنميتها مما يمثل خطوة بالغة األهممة بالنسبة للتخطمط  اقالممن تحديد سعة وعدد األإ .2
 . بأبعاده التنمو ة

 
 التوصيات والدراسات المستقبلية: 

ي تستند  أحد بوصفها  اقالممدراسة الخصائص االجتماعمة ما بير  األ .1
اتمجمات الخصائص الت   اقلميي عملمة التمايز األ إليها  اسي 

 
 
ي لم يتم التطرق ،عموما

 . ضمن هذه الدراسة إليها  والت 
ي الجانب  .2

 
ي تمخضت عنها نتائج هذه الدراسة ف

ي ضوء النتائج الت 
 
ي الخصائص الحيو ة ف

 
ي أسباب حالة االندماج ف

 
البحث ف
ي 
تب عليها من اندماج لأل ،التطبمف   . المختلفة اقالمموما يي 

ي الخصائص البيئمة و الح .3
 
ه المختلفة انما أاقالممالمختلفة انما يعطي رأيا ان العراق ب اقالمميو ة لألان حالة االندماج والتماثل ف

ي غير اقابلة للتقسمم عىل وفقأحديشكل حالة و 
حته الدراسات أي  ة من التكامل الوظمف  من الخصائص المدروسة وان ما ااقي 

حه بعض الراء بتقسمم العراقأو  السابقة  . أاقالمم إىل ما تقي 
ي الفروق األوضع أسبقمات مكانمة  .4

 
وعىل سبمل المثال أن تكون األسبقمة   ،مة بمستو ات التنممةاقلممللتنممة لسد الفجوة ف

 فيها نسب الحرمان من الحاجات األساسمة مرتفعة اقالممكهدف تنموي هي لأل
ّ
عد
ُ
ي ت
 . الت 

ي .5  . المختلفة اقالمموعالاقته بالخصائص االجتماعمة بير  األ ،دراسة التكامل الحض 
ي  ،باالعتماد عىل سلة من معايير الخصائص البيئمة و الحيو ة اقالمملألترسمم خارطة  .6

 
ي تحقق صفة التماثل واالندماج ف

والت 
ي ظهرت فيها هذه الصفات

 . وباالعتماد عىل نتائج هذه الدراسة ،الخصائص الت 
 

ي  :( 1)الشكل 
 لمحور معايير سلة نقطة التمركز لمكونات العوامل المستخلصة بالتدو ر المعتمد بمحك االتساق الذاب 

 المختلفة اقالممالخصائص البيئمة و الحيو ة لأل

Component Plot in Rotated Space
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Component Plot in Rotated Space
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Component Plot in Rotated Space

LOCATION:         3   West
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Component Plot in Rotated Space
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Component Plot in Rotated Space
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 المصادر

 ،دار الكتب للطباعة والنشر  .اقلميي التنممة والتخطمط األ .(1991فالح جمال ) ،د. العزاوي عدنان مكي و ،البدراوي
 .جامعة الموصل 

، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجما المعلومات) ي
خارطة الحرمان ومستو ات  .(2004وزارة التخطمط والتعاون االنمابئ

ي العراق 
 
 .المعيشة ف

Cox, D.R and Oakes. (1984). Analysis of survival data.Chapman & Hall, London. 

 



    
  123 

 

SCIENTIFIC RESEARCH BETWEEN REALITY AND SOBER GLOBAL 

PUBLISHING STANDARDS 

 

Tawfeeq Abbas BADOUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

    
  124 

SCIENTIFIC RESEARCH BETWEEN REALITY AND SOBER GLOBAL 

PUBLISHING STANDARDS 

 

Tawfeeq Abbas BADOUN
1 

 

Abstract: 

The role of scientific research has increased through its wide contributions to the 

development and development of production processes, and as a result of the 

emergence of the World Trade Organization within the decisions of the new world 

order that aims to liberalize foreign trade, international markets have become open 

to the movement of trade exchange, which resulted in the emergence of 

competitiveness that is based on the system Sober scientific research. 

Consequently, it has become imperative for the various countries of the world to 

take the lead in creating an integrated system for scientific, technological and 

knowledge research as it constitutes the mainstay for creating a diversified 

economy, especially the developing economies, many of which still suffer from 

worsening structural imbalances. 

There has been an increase in recent times about the sobriety of international 

journals and scientific publishing, where the phenomenon of global publishing 

houses of a commercial nature has spread. their scientific institutions. 

Therefore, it was necessary for us to review the characteristics of scientific journals 

and solid scientific research. Hence, it is required to be precise in writing the 

scientific research in order to enable other researchers to understand the research 

and benefit from it. By reaching good results that serve the purpose of the research. 

Key words: Scientific Research, Sober Global Publishing Standards. 
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ن  ن الواقع ومعايير النشر العالمي الرصير  البحث العلمي بير

 

 2توفيق عباس عبدعون  المسعودي

 

 الملخص: 

ي تنمية وتطوير العمليات ال إسهاملقد تزايد دور البحث العلمي من خالل 
 
وز منظمة  ،يةتناا اته الواسعة ف وتنتيجة لبر

 سوا ت ال أصبحفقد  ،الاجارة العالمية ضمن مقررات النظام العالمي الجديد الذي يساهدف تحرير الاجارة الخار ية

ي ترتكز عىل منظومة البحث العلمي  ،حركة الابادل الاجاري أمامالدولية منفاحة 
مما ترتب عنه ظهور الانافسية الت 

 .الرصي   

ي  أصبحوبالاالي  ي خلق منظومة ماكاملة للبحث العلمي والاكنولوجر
 
 عىل بلدان العالم المخالفة اماالك الريادة ف

ً
لزاما

ي باعاباره يشكل الدعامة ال 
 
ي ساسوالمعرف

ي الزالت الكثب  منها تعان 
ية لخلق اقاصاد مانوع سيما االقاصادات النامية الت 

 .من اخاالالت هيكلية مافاقمة

ي اآلوتنة
 
ت ظاهرة دور النشر  ولقد تزايد ف  العلمي حيث اتنتشر

ة الحديث عن رصاتنة المجالت العالمية والنشر االخب 

 تنشر البحث بدون تقييم
ً
ي االعاماد عىل النشر ال، أو العالمية ذات الطابع الاجاري فمثال

ون  تنت عىل ال لكب  مما يحمل  تنب 

ي مؤسساتهم العلميةهم وابداعاتهم أفكار مجاتنية لشقة ، أو نشر مكلفة أ ور الباحثي   
 
 ف
ً
  .لالسافادة منها الحقا

. ومن هنا   علينا ان نساعرض خصائص المجالت العلمية والبحث العلمي الرصي  
ً
ي  المر  فإنولذلك كان لزاما

ياطلب توج 

ي كاابة البحث العلمي من
 
فالباحث الجيد هو  ،عىل فهم البحث واالسافادة منه خرينتمكي   الباحثي   اآل أ ل  الدقة ف

ي يساطيع من خاللها توظيف  ميع  ،الكاابة الرصينة أساليبالذي لديه معرفة بأصول البحث العلمي و 
ته إمكاتناوالت 

 وقاعدة بياتناته ليجاد حلول تنا حة لمشاكل المجامع ومن خالل الاوصل لناائج  يدة تخدم هدف البحث. 

 العالمي الرصي   معايب   ،لمي البحث الع :الكلمات المفتاحية
  .النشر

 

 مقدمة

تو د العديد من دور النشر  العالمي ة لا راض تجاري ة بحي ث تعاع د ع ن الرص اتنة العلمي ة المطلوب ة، وي ام اس ادرا  

ي مس   اوح الكف   الة العلمي   ة له   ذه البح   و ، وتحمي   ل الباح   ث ل 
     ور العدي  د م   ن الب   احثي   للنشر    فيه   ا وتك   ون النتيج   ة ت   دن 

ي مؤسساتهم العلمية أفكار قد تكون مجاتنية تعمد لشقة أو  باهضه
 
 .الباحثي   وتطويرها ف

ن العدي  د م  ن الب  احثي   ق  د يقع  ون تح  ت اا  رال ه  ذه المج  الت وق  د يك  ون النشر   ا  ب  معام  د لع  دم دراي  ة الباح  ث إ

ي  ه   ا اال بع   د ف   وات اآل  قي   ة ه ي   ام رفض   ها م   ن قفإتن   ورا   م نشر   ها  ،وانباو ه   ات ه   ذا الن   وع م   ن المج   الت وتنافر ب   ل لج   ان الب 

 لخسارته المادية
ً
 .العلمية لعدم استيفائها للضوابط ويفقد الباحث ثمرة تناا ه العلمي فضال

تنظري( ومعايب  وخصائص النشر الرصي    إطار البحث العلمي ) أهميةوقد تضمن البحث ثالثة محاور هي مفهوم و 

ي كااباها خطالخصائص البحو  العلمية الجيدة وال  إضافة إل ،عىل المساوح العالمي 
 
 .الشائعة ف

  

 وتضمن البحث المنهجية اآلتية: 

ي العديد من البلدان من عدم استيفائها لماطلبات المجالت العلمية والبحث العلمي الرصي   تنتيجة  المشكلة:  -
تعان 

اسيه، مما ياطلب  ات الفعالة  رالال  إتخاذ  المرلظهور العديد من المواقع الاجارية أو ما يسم المجالت الفب 

 .بشأن معالجة ذلك

وط ال  :الفرضية - ي فر
 
العلمية سوف ينسجم بطبيعة الحال مع  صالةوال  ماتنةان البحث العلمي الذي يساوف

 لكل من المجالت العلمية والبحث العلمي الرصي   
  .ماطلبات النشر

 

                                                           
dr.tawfeek71@yahoo.com    العرا كربالل،  امعة،  

2
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  :الهدف -

 عىل المساوح العالمي  -1
ي عملية النشر

 
ي توا هه ف

 .اساعراض واقع البحث العلمي والاحديات الت 

ي فخ المجالت الوهمية الاعرف عىل خصائص -2
 
 للوقوع ف

ً
أو  المجالت العلمية الرصينة والبحث العلمي الرصي   تجنبا

سة   .المفب 

ات البحث الحالي مع االستناا ات  أسلوبوقد اساخدم الباحث  ي دراسة ماغب 
 
ي ف
المنهج الاحليىلي الوصف 

  .والاوصيات

 

ي أ
 
  :ما محتويات البحث فهي عىل النحو اآلت

 أ
ا
 تنظري(  إطار البحث العلمي ) أهميةمفهوم و  :ول

 
 
 عىل المساوح العالمي  :ثانيا

 .معايب  وخصائص النشر الرصي  

 
 
ي كااباها خطالخصائص البحو  العلمية الجيدة وال  :ثالثا

 
  .الشائعة ف

 

 
ا
 :نظري( إطار البحث العلمي ) أهميةمفهوم و  :أول

ي 
ي معالج  ة المش  كالت ال  ت 

 
يّع  رف البح  ث العل  مي بأتن  ه محاول  ة علمي  ة مناظم  ة تق  دم ع  ىل توظي  ف الم  نهج العل  مي ف

 ع ن  وإيجاد توا ه المجامع 
ً
، وهنال ك ثالث ة  إث رالالحلول المناسبة له ا، وتحس ي   مس اوح المع ش ة فض ال ي

 
الرص يد المع رف

ي البح و  ال  أتن واع
 
ح  و  الاطبيقي ة )الميداتني  ة(، والبح و  الاطويري  ة وع ىل النح  و ية )النظري ة( والبساس  للبح و  تامث  ل ف

ي 
  :3اآلن 

ي مو ه يساهدف زيادة المعرفة العلمية من خالل اكتشاف روافد  ديدة أي  :ية )النظرية(ساسالبحو  ال  -1
نشاط بحت 

ي 
ي ه  ذه البح  و  ص  فة االس  اداللية والاح  ور ال  ذان 

 
ي بذات  ه، ول  ذلك تجل  ت ف

ك  ب   ع  ىل ه  دف تطب  يف 
ح  ول الفك  رة دون الب 

 واالنشال. 

ي حق  ول علمي  ة  دي  دة، وتظه  ر هن  ا أو  وهي تحم  ل الاو   ه تنح  و زي  ادة المعرف  ة العلمي  ة :البح  و  الاطبيقي  ة -2
 
ال  دخول ف

ي  ة تناا والمنا و ، وه  ذه البح  و  هي بح  و  اباكاري  ة تنب ع م  ن حا   ة القطاع  ات ال  تنا  ا القيم ة االقاص  ادية بالنس  بة ل  

  .ول لمشاكلها الخاصةبهدف ايجاد الحل .عىل اخاالفها

يع    رف البح    ث العل    مي بأتن    ه س    لوك أو  ية الاطبيقي    ةساس    الاطبي    ق العم    ىلي لنا    ائج البح    و  ال أي  :البح    و  الاطبيقي    ة -3

ي 
ها وآلي     ات أس    بابظ     اهرة وفه    م أو  توض    يح لموق    ف، أو فرض     يةأو  اساقص     ال ص    حة معلوم    ة إل  م    نظم يه    دفإنس    ان 

اخاي   ار م   دح تنج   ا  أو  ا اماعي   ة ته   م الف   رد والمجام   ع،أو  س   لوكيةأو  ايج   اد ح   ل تن   ا ح لمش   كلة مح   ددةأو  معالجاته  ا،

 وه    و ياك    ون م    ن  إض    افةو  أتن    واعكاخاب    ار تنج    ا    تنا    ا تقني    ات  دي    دة لاط    وير ال 
ً
 دي    دة مح    ددة للقط    اع ال    زراني م    ثال

 :4العنارص اآلتية

، المش  كلة والش  عور به  ا واخاياره  ا  :الم  دخالت - ه  دف  ،وتامث  ل بالباح  ث ومعرفا  ه الماخصص  ة بالبح  ث العل  مي

اض      ات معالج       ة المش      كلة وال أو  الدراس       ات الس      ابقة، فرض       يات ،البح      ث  ع       ن مكاتني       افب 
ً
ات الما      وفرة، فض       ال

ض عملي  ات المعالج  ة و  ي تع  ب 
ام  ع والمف  اهيم حله  ا للمعرف  ة الةشر  ية وفائدت  ه للف  رد والمج أهمي  ةالص  عوبات ال  ت 

 .والمصطلحات الماعلقة بالبحث

ي المناس     ب لطبيع     ة البح     ث وظ     روف  ،ين     در  تحاه     ا منهجي     ة بح     ث المش     كلة :العملي     ات -
الاص     ميم االحص     ان 

الوص   ول للنا   ائج المقص   ودة، وبمع   ت  اخ   ر ط   ر  وتقني   ات اخاب   ار الفرض   يات أ    ل  ات ح   ل المش   كلة م   نإ    رالو 

  .المطروحة حول البحث

ي ة ع ىل  ،ائج البحث العلمي وهي تنا :المخر ات - بما فيها تنا ائج القياس ات والاج ارب واالخاب ارات الحقلي ة المخابر

ي له   ا 
ي اظه   ار النا   ائج الهام   ة أو  ث   م اقاص   ارها بج   داول ،ش   كل     داول لنا   ائج الاحلي   ل االحص   ان 

 
اش   كال هس   اهم ف

ي ت   م الاوص   ل
 الحل   ول ال   ت 

ً
ي حق   ل  ا ع   ىل ش   كل اس   تناا ات وتوص   ياتإليه    وتمث   ل المخر    ات ايض   ا

 
ومض   امي   ف

ي شموله للعنارص الثالثة المذكورة ،االخاصاص
 .ثم البحث المكاوب المنشور والذي ينبغ 
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وتنق اط الاقي  يم  ،وي ام م  ن خالله ا تقي يم البح ث م  ن لجن ة ثالثي ة مخاص ة بموض  وع البح ث :الض وابط الاقييمي ة -

 قب  ل اعام  اد تنا  ائج البح  ث وتعميم
ً
ه  ا، حي  ث ان مكوتن  ات النظ  ام وآلي  ات هش  مل العن  ارص الثالث  ة الم  ذكورة س  ابقا

ي تكوينه   ا  ،ها الافاعلي   ة وتنواتجه   ا الس   لوكية تك   ون معروف   ة منض   بطةأس   اليبعمله   ا و 
 
ع   الوة ع   ىل كوتنه   ا  ،دقيق   ة ف

 ب ان ه ذه المع ايب  
ً
ي تفاعالتها بمبادئ وقواع د منطقي ة وتطبيقي ة مح ددة ت ؤدي لنا ائج مدروس ة علم ا

 
محكومة ف

يةسهامشكلة وال البحث لحل الم أهميةتبي   مدح  ي يقدمها للمعرفة الةشر
 .ات العلمية الجديدة الت 

ي تراكم المعرفة ال  أدواتأهم  ومن هنا فالبحث العلمي هو من
 
ي العالم المعارص لهمياه ف

 
ية نساتنتحقيق الانمية ف

وتعد الجامعة هي المؤسسة الاعليمية الكفيلة باستثمار وتنمية  ،الحلول العلمية لها  وإيجاد ودراسة مشكالت المجامع 

ية( وة الفكرية )الموارد الةشر  .الب 

ي إ
 
ن البحث العلمي هو بمثابة المسار الكفيل بتنمية قدرات المجامع المعرفية من خالل توظيف هذه القدرات ف

ي 
اي ،عرص المعرفة والاقدم الاقت   عن تلبية حا ات المجامع المب  

ً
دة والمسامرة عىل كافة المساويات من خالل فضال

ه ووسائله المخالفة عىل مساوح القطاعات االقاصادية بأ معها لاحقيق الكفاية منها عالوة أدواتو  تناا تطوير طر  ال 

ا  السياسات الكفيلة لاحقيق الاناسب بي   تلك الحا ات وماطلبات ال 
اد تناا عىل اقب  واالساب 

5 . 

وعات الانمية ان البحث العلمي هو  حا ة علمية ملحة لبنال المجامعات وتطويرها من خالل القيام بمشر

فهو مرتبط بكل ا هزة المجامع ومؤسساته وبناه الفكرية، كما ان  ،وتنمية المعرفة لحل مشكالت المجامع ،الشاملة

ي فهو يفأساسالفرد يحاا  البحث العلمي كماالزمة 
ي خطواته و ية لزيادة رفاهياه واساقراره المع شر

 
ه ويوفر لها أفكار كر ف

 المعلومات الالزمة والخطط الطموحة ويحدد الرب  ح والخسارة والاكلفة والمنفعة والانبؤات المساقبلية بما سوف تؤول

ات إليه  .هذه الماغب 

 

ي 
 
ات تدل عىل اهتمام مجتمع ما بالبحث العلمي وهي عىل النحو اآلت  :وهناك عدة مؤشر

 :العلمي من الدخل القومي  نسبة االتفاق عىل البحث -1

 إ
ً
 )أي تنمي ة اقاص ادية، ا اماعي ة، بشر ية، تكنولو ي ة، مالي ة ( وهش ب  ع دة دراس ات أساس ن البحث العلمي مركزا

ً
يا

 الانمية ونسبة االتفا  عىل البحث العل مي م ن الن اتج الق و ي 
ة بي   اذ الب د ان ال تق ل ه ذه النس بة  ،بان هنالك عالقة مبافر

ي الانمية بصفة فعالة%( لكي يك1عن )
 
فكلما زادت نسبة االتفا   ،ون البحث العلمي ذو  دوح بحيث يمكنه المساهمة ف

ي البل   دان النامي   ة ومنه   ا  أس   بابأه   م  %( ارتفع   ت مع   دالت النم   و، وم   ن1ع   ىل البح   ث العل   مي ع   ن )
 
ض   عف ه   ذه النس   بة ف

ي تمويل ال 
 
ي مخال ف المج االت الص ناعية والزراعي ة البحث نشطةالبلدان العربية هو ضعف مساهمة القطاع الخاص ف

 
ية ف

 
ً
ي ما تزال هامشية، عكس صورة البلدان الماقدم ة ص ناعيا

ها من المجاالت الت   عم الحي ث ك ان لمؤسس اتها قط اع ال  ،واب 

ي تحقي  ق النهض  ة االقاص  ادية ودع  م ال 
 
ي مراك  ز ال  نش  طةال  دور الب  ارز ف

 
 بح  ا البحثي  ة س  وال ع  ىل مس  اوح الجامع  ات أم ف

 .  6المساقلة

ي ال 
 
( ملي   ار دوالر 330) إل ع  ىل البح  ث والاط  وير وتص  ل تنفقاته  ا  تنف   ا وتحا  ل الوالي  ات الماح  دة مرك  ز الص  دارة ف

العام للعالم، بينما  تنفا %( من ال 4( مليار دوالر، الدول النامية )130( مليار دوالر، اليابان )136ثم الصي   ) ،2006سنة 

 )ال   دول العر  إتنف   ا بلغ   ت نس   بة 
ً
( ملي   ون 750%( م   ن تناتجه   ا المح   ىلي للبح   ث والاط   وير، وبمبل     ق   دره )0.3بي   ة مجامع   ة

ي ه ذه ال دول،7قدره ) إتنفا ، وبمعدل 2003دوالر عام 
 
-1البل دان الص ناعية الماقدم ة بلغ ت النس بة )أم ا  ( دوالر للفرد ف

، )وبمع  دل )3 ي 4ت ه  ذه النس  بة )( دوالر للف  رد الواح  د، بينم  ا بلغ  750%( م  ن تناتجه  ا للبح  ث العل  مي
 
مم  ا  ،7إفائي  ل%( ف

ي البل   دان النامي   ة
 
ي تحقي   ق عملي   ة الانمي   ة االقاص   ادية ف

 
وع   دم قدرت   ه ع   ىل  ،ي   دل ع   ىل ض   عف مس   اهمة البح   ث العل   مي ف

 .االساجابة لمشاكل الواقع اال اماني للعديد من البلدان

 

 

 

                                                           
 
 
 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

    
  128 

ن إنتاجعدد البحوث و  -2  :ية العاملير

ي  ،البح و  وتنمي ة المجام ع أع داد ن هنالك عالق ة وثيق ة ب ي   إ فحس ب تقري ر اليونس كو ع ن البح ث العل مي الع رنر

ة باحثي   عرب توازي إتناا  فإن  .ية باحث واحد عىل المساوح الماوسط والدولي إتناا ية عشر

ي البل دان العربي ة ال ياع دح ) إل الدراسات إحدحوهشب  
 
 م ن البح و  ف

ً
فل و ك ان  ،( ال ف بح ث15ان ما ينشر سنويا

%( م    ن 15ي    ة العلمي   ة العربي   ة )تناا %( وال 0.3ي   ة )تناا مع   دل ال  ف    إن( تدر شي    000)55ض   ال هيا    ة الا   در س )ع   دد اع

  العل مي ع ام تناا معدل ال 
ي البلدان النامية م ن النشر

 
ي حي   يادن  تنص ب البلدان العربية ف

 
ي الدول الماقدمة ف

 
ية السائدة ف

ي 0.7)أي  م  ن س  ده يفه  م م  ن س  كان الع  المأق  ل  إل (2000)
 
ي الوق  ت ال  ذي بل    في  ه ع  دد البح  و  ف

 
( 12) إفائي  ل%( ف

ي  ة آالف مواطن عرنر
ي الدول العربية ثلث بحث لكل عشر

 
ة آالف مواطن، بينما بل  ف  لكل عشر

ً
  .8بحثا

ن  -3  :عدد الباحثير

 المرك  ز الق  و ي للبح  ثأم  ا  ( باح  ث،1910م  ا يق  ارب ) 1996ان ع  دد الب  احثي   الع  رب ع  ام  إل هش  ب  االحص  ائيات

ي فرنس ا فيض م )
 
ي البح ث والاط وير لك ل ملي ون نس مة ه و م ن32000العلمي ف

 
 ( باح ث، ويعا بر ع دد العلم ال المهندس ي   ف

ي لبل دان الع المأهم  ي رصد الواق ع الاكنل وجر
 
ات المعامدة لدح اليونسكو ف  323فبل   عن د الع رب ) ،المؤفر

ً
 مهندس ا

ً
( عالم ا

ي البحث والاطوير لكل ملي ون نس مة
 
ي ح ي   بل   ه ذا المع دل ) ،يشاغلون ف

 
ي امريك ا الش مالية3359ف

 
ي اورب ا 2206) ،( ف

 
 ،( ف

ي الدول الماقدمة3200)
 
ي السنة ف

 
  .9( ف

ي كاف ة المج االت الماعلق ة  ،اهساع الفجوة بي   الدول الماقدمة والدول النامية إل ن كل ذلك يشب  إ
 
ومنه ا العربي ة ف

باط   وير البح   ث العل   مي وبن   ال منظوم   ة فكري   ة وتكنولو ي   ة ماط   ورة تواك   ب العرص    الح   الي المتس   ارع م   ن الث   ورة العلمي   ة 

  .والاكنولو ية

اع -4   :براءات االخي 

اع ترف ع ، ب رالة االخ ب  م ن القيم ة العلمي ة للعلم ال  وتامثل بالجهد العلمي المبذول من العلمال تنتيج ة البح ث العل مي

ي كل من الواليات الماحدة
 
 14، 64، 834، 281واليابان والمملكة الماحدة وايس لندا ) ،حيث بلغت ف

ً
( ع ىل الا والي قياس ا

ي 1، 1، 2ب    )
 
 تنا  ا مم  ا ي  دل ع  ىل ض  عف ال  ،(18) إل ي  رانإ( لك  ل م  ن المغ  رب والجزائ  ر والع  را  ع  ىل الا  والي بينم  ا تص  ل ف

 بالدول الماقدمةالعلمي البح
ً
ي الدول العربية قياسا

 
ي ف
  .10ت 

 :صادرات التكنولوجيا العالية -5

 هش   كل ص   ادرات )إ
ً
 فم   ثال

ً
( دول   ة 13ن الص   ادرات العربي   ة م   ن مناج   ات الاكنولو ي   ا العالي   ة م   اتزال منخفض   ة     دا

م    ن الاكنولو ي    ا العالي    ة البالغ    ة  إفائي    ل%( م    ن ص    ادرات 25، وتمث    ل نس    بة )2013( ملي    ون دوالر ع    ام 2429عربي    ة )

  .( مليون دوالر امريكي 9635)

م  ن أق  ل  ن نس  بة الص  ادرات م  ن الاكنولو ي  ا العالي  ة م  ا ت  زال منخفض  ة م  ن ا م  الي الص  ادرات المص  نعة، ف   ي إكم  ا 

ي ك   ل م    ن الجزائ   ر، مرص    ، البح   رين، الس    عودية، ال 1)
 
ي المغ    رب حي   ث بلغ    ت الن5ول    م تاج   اوز ) م   ارات%( ف

 
س    بة %( اال ف

يا 43.5) ،%( كوريا الجنوبية27.1) ،%(6.4)   .11إفائيل%( 15.6) ،%( مالب  

ي البل دان النامي ة ومنه ا البل دان العربي ة 
 
 ان منظوم ة البح ث العل مي ف

ات الس ابقة يتب ي   من خالل تحليل كل المؤفر

ي دون المس  اوح المطل  وب، س  وال تعل   ق بالمنظوم  ة الفكري  ة المامثل  ة بالعلم  ا  ،الت  زال مح  دودة
 
ل الب  احثي   الماخصص   ي   ف

ي مخر ات البحث العلمي  ،البحو  العلمية أم المالية المخصصة لجواتنب البحث العلمي المخالفة
ومن  اتنب اخر تعان 

 ع  ن اتنخف  اض إتناا ، أو ع  دد الب  احثي   ، أو والاط  وير م  ن الض  عف ع  ىل مس  اوح المنا  و  العل  مي المنش  ور 
ً
ي  ة الباح  ث، فض  ال

ي هيكلية الصادرات الصناعية الاحويليةنسبة مساهمة الصادرات من 
 
  .الاكنولو يا العالية ف

ي هذه البل دان م ن النق ل المع اكس للاكنولو ي ا المامث ل بهج رة الكف الات تنتيج ة فق دان 
 
ي البحث العلمي ف

كما يعان 

ي العم ل بالمؤسس ات البحثأو  واتنعدام الحافز المادي ،ية والعلميةكاديمالحرية ال 
 
ي ة العلمي ة واي اب المعنوي لالتنخ راط ف

ي تكفل حرية البحث وهشكل الداعم ال 
 لاطويره.  ساهالقواتني   واالتنظمة المهنية والمؤسسية الت 
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ض برامج البحث العلمي هشكل هي اآل إ
ي تعب 
اتيجيات الشاملة لموا هة الاحديات الت  ي  خرحن اياب االسب 

 
عقبة ف

  .العلمية بحا أم مراكز ال  عىل مساوح الجامعات المر و ه البحث والاطوير سوال كان 

 

 
 
ن عىل المستوى العالمي  :ثانيا  :معايير وخصائص النشر الرصير

 عىل الناائج واالخب ار الجدي دة  أسبابهنالك عدة 
ً
 العلمي منها تعرف العلمال والباحثي   والناه  ميعا

تدعو للنشر

ي معظمه  ا ع  ىل مس  اهمات اعض  ال هيا  ة   ،بح  ا م  ن خ  الل ق  رالة م  ا ينشر   م  ن تل  ك ال 
 
كم  ا ان الجامع  ات ا مع  ت تعام  د ف

 .الادر س وتنوعية وكمية المنشورات باسم الجامعة واثر تلك المنشورات واالستشهاد بها من قبل الباحثي   

 ـ :12االستعانة بالمصادر اآلتية إىل ويلجأ الباحث

  Google Scholarاو Googleالباحث العلمي من  -1

 .تنفسهم حت  يسهل الوصول لها دون دفع رسومأمواقع الباحثي    -2

ي ت  وفر  مي  ع محاوي  ات  -3
ي ع  ىل ش  بكة ال أع  دادال  دوريات العلمي  ة ال  ت 

تن  ها بش  كل مج  ان  ت فيم  ا يع  رف بالوص  ول تنب 

  Free Online Accessالحر 

 بالنشر  الاج اري ا ب  المنض بط
ً
ا ب  الرص ي   وع ىل أو  ولكي تناعرف عىل مض امي   النشر  الرص ي   يج ب االحاط ة علم ا

ي 
   :النحو اآلن 

 
ا
ن  :أول  ـ:ويتضمن :النشر غير الرصير

ي كاديمي قام ال  -1 يكية بإنشال مواقع للاحليل الدقيق للعديد من المر  امعة كولورادو  – Jeffery Beall المكاتر

ي مجالت تنعدم فيها الرصاتنة العلمية 2009المنشورات بعد سنة 
 
ية وعىل النحو كاديمال أو  تحت مسم النشر الماا  ف

ي 
  :اآلن 

سة )مشكوك فيها( وهي اب  رصينة وتهدف للرب  ح الرخيص ويبل  عددها  - أ
مجالت منفردة مفب 

   :وحسب الموقع 18/2/2015( لغاية 560)

http:// Scholarlyoa. com / individual. Journals/ 

سي    - ب
ين المفب  ون الذين يساهدفون الرب  ح الشي    ع والرخيص )النافر ( حسب  – النافر اب  الرصيني  

ين من ) Scholarlyoa. com / publishers :الموقع  18وقد ازداد عدد النافر
ً
ا ( 735) إل ( تنافر

 لعا ي 
عىل الاوالي  2015) 2011تنافر

13. 

ل م  ا م  ن عم  ل أو  أخ  ذ وه  و حس  ب تعري  ف  امع  ة اكس  فورد ياض  من  :االتناح  ال -2 ي
واالدع  ال باتنه  ا  آخ  رينأش  خاص  أفك  ار شر

ي ين  امي 
ت  ب ع  ن االتناح  ال تبع  ات قاتنوتني  ة وعملي  ة ياع  رض له  ا ه  و والمؤسس  ة ال  ت   تع  ود لص  احب البح  ث المناح  ل ويب 

 عن الابعات اال اماعية والسمعة العلمية له ولمؤسساهإليه
ً
 .14ا، فضال

اس   اخدام أو  الخ  اص،تن   ه عم  ل الباح   ث إعم   ل ش  خص اخ   ر ع  ىل ، أو أفك  ار أو   م   لأو  يع  رف بأتن  ه يق   دم عب  اراتأو 

 .تقديمه كعمل  ديد وأصيل وهو مشاق من عمل آخرأو  لهم شارةدون ال  خرينعمل اآل 

ويام فحص البحث المقدم لغرض النشر من قبل دور النشر والمجالت الرصينة للاأكد من خلوه من االتناحال 

 للمجالت الرصينة ذات عامل الاأثب  أو  %(5وبنسبة ال تاعدح )
ً
صادرة من   Thomson Routersتعدم النسبة مطلقا

Impact Factor.                                                                        

  وتعلم طر  ،كاابة المصادر   أساليب إتقانولاجنب االتناحال اب  المقصود يجب فهم معناه باعاباره ضبط و 

  :وهنالك عدة برامج هساخدم لادقيق االتناحال منها صىلي بنية النص ال أو  اعادة صيااة النص بدون اساعارة لغة

 Turnitin, Viper, Plagiarism checker.com  و Plagiarism Detect15     
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ي الحقيق ة  :عامل الاأثب  الوهمي الاجاري -3
 
ني لها معامل تأثب  تك ون معام دة، وف

ّ
يثار التساؤل عادة باتنه هل كل مجلة تد

هناك دور نشر تمنح لنفسها عامل تأثب  أو مؤسسات تمنح معامل تأثب  ولكنها اب  معامدة، وهناك العدي د م ن الجه ات 

ي منح معام ل الا أثب  منه ا 
 
 Thomsn( مجل ة و 21500ل   ) CiteScore( يم نح معام ل ت أثب  يس م Scopus)المعامدة ف

Routers  (  مجلة11000يمنح معامل تأثب  ممنو  ل )16. 

المج    الت ا    ب   ف    إنيحا    ا  ع    دة س    نوات لحص    ول الموافق    ة  Impact Factorوتنتيج    ة لك    ون عام    ل الا    أثب      

  إل:  الموثوقة تلجأ 

 .وضع عامل تأثب  وهمي عىل المجلة -

كاتاعاماد عامل تأثب  اب  مؤهل  -  .المؤسساتأو  باالعاماد عىل بعض الشر

 أو  خطف اسم مجلة -
ً
ي بان يكون اسمها مشابه تماما

ي   ،تنافر ذات عامل تأثب  حقيف 
 
 أسمالكما هو عليه الحال ف

ين ال   .ي   والحقيقيي   صليالمجالت والنافر

 

 
 
ن  :ثانيا  :النشر الرصير

ي 
 وعىل النحو اآلن 

ً
  :هنالك عدة ماطلبات للبحث حت  يكون رصينا

  :(impact factorعامل التأثير ) -1

ي منش   ورات علمي  ة 
 
وهنال   ك عالق  ة وثيق   ة ب   ي       ودة  ،آخ   رحوه  و يعام   د ع   ىل تك  رار اس   اخدام بح   و  مجل  ة م   ا ف

 لقاع دة البياتن ات المس جلة ض من
ً
 17Journal وتق ارير   Thomson Reuters :المجل ة وعام ل الا أثب  ويحس ب وفق ا

citation Reports . 

ي  بح    ا ، فال 2015( ع    ام 3المعام    ل اذا ك    ان معام    ل الا    أثب  لمجل    ة م    ا ه    و )وكمث    ال الحتس    اب 
ي نشر    ت لس    نت 

ال    ت 

ي 3لالك الجامعة قد تم االستشهاد بها بمعدل ) 2014)2013
   :18( استشهادات لكل بحث وعىل النحو اآلن 

 معامل الاأثب  = أ / ب

ي تلقاها  ميع ال 
ي تلك المجلة للعامي     بحا أ = مجموع عدد االقاباسات الت 

 
  2014)2013المنشورة ف

ي 
 
ت ف ي نشر

ي يمكن االستشهاد بها والت 
 2014) 2013المجلة لألعوام  أبحا ب = عدد المواد الت 

ي 
  :19وياعرض هذا العامل لالتناقاد وعىل النحو االن 

 محدودية المجالت والاخصصات ضمن بياتنات تومسون.  -

ية لهذه المجال  -  .تاعاماد اللغة االتنكلب  

ة اطول من السناي    آخرحهنالك تخصصات  -
 .تحاا  لفب 

 

  : h-indexمؤشر  -2

 اذا ك ان ل ديك  ،من خالل حس اب ع دد البح و  المنش ورة بالنس بة لع دد االقاباس ات  h-indexيام حساب 
ً
فم ثال

واذا   ،البح ث إل ش ارةمعامل ه ب   ص فر حي ث ل م ي ام ال  فإن( h-indexفما هو ال  ) إليه شارةبحث واحد منشور يام ال 

ي حص  ل ع  ىل اقاباس  ي   3حص  ل ع  ىل ) الولوالبح  ث  ،( بح  ث2ك  ان ل  دينا )
واذا ك  ان  ،2الم  ؤفر =  ف  إن( اقاباس  ات والث  ان 

 2لدينا )
ً
ي )7حصل عىل ) الولو  ،( بحث ايضا

  .20وهكذا 2المؤفر =  فإن( اقاباسات 4( اقاباسات والثان 

3- CiteScore: 

العلمي    ة  بح    ا الرس    مي لس    كوضس وهي اض    خم قاع    دة بياتن    ات لفهرس    ة ال ( المال    ك Elsevierقام    ت دار النشر     )

ي ديس  مبر ع   ام 
 
 ع  ن معام  ل الا   أثب  ) 2016المحكم  ة الرص  ينة بط  ر  ه   ذا المعام  ل ف

ً
وه  و يعام  د ع   ىل  ،(lFل  كي يك  ون ب   ديال

 م   ن )
ً
ي الحس   اب ب    د 

 
ي يس   اخدمها معام    ل الا   أثب  )Wosقاع   دة بياتن   ات س    كوضس ف

ي فه   و ي    ام الف   ار  أم    ا  ،(lF( وال    ت 
الث    ان 
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 من سناي   
ً
ي )  ،خمسةأو  حساب هذا المعامل خالل ثال  سنوات بد 

 
ي ك ل  ،lF)21كما هو الحال ف

 
ويام تقييم المج الت ف

   :22سنة بالشهر الخامس الميالدي بالطريقة الاالية

CiteScore    أ / ب  2019للمجلة عام = 

ي االعوام )
 
 ( 2019 – 2018 – 2017أ = عدد االستشهادات للمقاالت المنشورة ف

ي االعوام )
 
 ( 2019 – 2018 – 2017ب = عدد المقاالت المنشورة ف

 :المجالت العلمية الرصينة -4

 العلمي وهي 
   :23هنالك عدة تصنيفات للمجالت العلمية يام فيها النشر

 . peer – reviewersتقييمه من قبل محكمي   ماخصصي   أو  ويام فيها مرا عة البحث :المجالت العلمية المحكمة - أ

م ب الاحكيمأو  هي مجالت تنشر موضوعات مانوعة :المجالت العلمية اب  المحكمة - ب   ،ماخصصة ولكنه ا ال تل ب  
ً
واالب ا

 .من الاحكيم والمرا عة أكب  ما تكون مهامة بالنشر 

م بالمعايب   :المجالت الماخصصة اب  العلمية - ت  
ي مجال معي   لكنها ال تلب 

 
ي بالكاابات ف

ية العلمية كاديمال وهي تعت 

 .وهي مثل بعض مجالت الجمعيات واالتحادات

وتنالمجالت العلمية ال -   ي هي مجالت علمية محكمة ولكن ل س لها إصدارات ورقية وتعامد النشر ال :يةلكب 
ون   لكب 

 . Impact Factorوتهام بمعايب  الاأثب  

 العلمي  -  
ي مجالت  عمالمة عىل نشر ال وهي اب  مهامة بالاحكيم والمرا عة بل قائ :مواقع النشر

 
العلمية المنشورة ف

 
ً
 وهي مهامة بالمشاركة و أي  وهي ال تعطي الباحث ،مسبقا

 .المادة العلمية إتاحةشهادة نشر

 

ي 
ي المجالت العلمية عىل النحو اآلن 

 
ويمكن مناقشة خصائص النشر الرصي   ف

24:   

ي النشر دون اتنقطاع -1
 
 .مجلة لها تاري    خ طويل ف

 .المؤسسات العلمية ضمن االخاصاص الدقيقأو  واسعة من الباحثي   توفر قاعدة  -2

ي وتجلب اتنتباه قطاع واسع من الباحثي    -3
 لها طابع عمىلي وتقت 

ال واخاصاصيي    -4 يي   م ع توض يح اس مائهم وعن اوينهم وان يكوتن وا م ن أك اديمأو  و ود هياة تحرير للمجلة من خبر

 كاديمذوي السمعة ال 
ً
 .ية عالميا

ي قاعدة البياتنات وضمن الكشافات العالمية الماخصصةلها صدح واسع  -5
 
 .ف

كة تومسون -6  .(SJRعامل )أو  توفر عامل الاأثب  من فر

 (.Turnitinتوفر برامجيات لها قاعدة بياتنات واسعة لفحص االساالل مثل ) -7

 .مصادر تمويل المجلة -8

 .ها الرقميةأعدادة المجلة و أرشف -9

 .تاحةكيفية حصول القارئ عىل البحث وآلية ال  -10

 .دارةمعلومات ماكاملة عن ال  –عنواتنه  –اسم مالك المجلة  -11

 .فر  حقو  النشر  -12

ي للمجلة -13
 .و ود موقع  يد مهت 

 .خرحالمجالت اآل  أسمالعدم تداخل اسم المجلة مع  -14
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ات يمكن اعامادها عند محاول ة تقي يم قيم ة و  ودة ال دوريات المج الت العلمي ة وع ىل النح و أو  وهناك عدة مؤفر

ي اآل
  :25ن 

 .معامل الاأثب   -1

ي هستشهد بها ال  -2
ي المجلة منذ نشأتها بحا بال  بحا عدد المرات الت 

 
 .المنشورة ف

ي هساغرقها ال  -3
 .باالستشهاد بها خرحاآل  بحا حت  تبدأ ال  بحا المدة الزمنية الت 

  .عن االستشهاد به بحا ماوسط عمر البحث الذي تاوقف بعده ال  -4

ي  -5
 
  :26مجلة علمية منهاأي  وهنالك عدة قواعد للنشر ف

 .(ISIان تكون المجلة مدر ة ضمن مجالت ) -6

 .مالئمة موضوع الدراسة مع تخصص المجلة -7

 .مراعاة الفورمات العامة للمجلة )خط وحجم الخط، تنوع الخط، اللغة( -8

 .االقاباه والاوثيق -9

 ع   ن )المس   اخلص، أه   دافان ياض   من البح   ث )مش   كلة،  -10
ً
، منهجي   ة، تنا   ائج، مض   امي   تنظري   ة وتطبيقي   ة( فض   ال

 .تنظري، مناقشة الناائج، الاوثيق، المرفقات( إطار الكلمات المفااحية، 

 .االهامام بأخالقيات البحث العلمي  -11

ية  -12 ي حالة نشر البحث باللغة العربية يجب توفر مساخلص باللغة االتنكلب  
 
  :ويحاوي عىل  Abstractف

  Objectives , purpose  :هدافال -1

    methods :ات رالالطريقة وال  -2

 Results                   :الناائج -3

 Conclusions               :االستناا  -4

 implication  practice             :الممارسات -5

ي حالة كاابة المرا ع عند تنهاية البحث فيجب ان تنراني ان لكل تخصص ولكل مجلة طريقة  -6
 
خاصة ف

ي كاابة المرا ع
 
ة ف   .وممب  

 

 
 
ي كتابتها خااءخصائص البحوث العلمية الجيدة وال  :ثالثا

ن
 .الشائعة ف

ي الفق  رة ربع  لض  مان تنج  ا  البح  ث العل  مي بعن  ارصه ال
 
ن يام  ب   الباح  ث أ م  ن ه  ذا البح  ث يج  ب الولة الم  ذكورة ف

ي 
  :27باآلن 

ة والح  ده ال  دقيق لامي  ب   مش  كلة البح  ث :الكف  الة العلمي  ة للباح  ث -1 وبالا  الي  ،الباح  ث يج  ب ان يام  ب   بالبص  ب 

اتيجيات معالجاه   ا  ي ياوقعه   ا لحله   ا  ،ي   ام م   ن خالله   ا بن   ال اس   ب 
مم   ا يؤس   س قاع   دة  ،وي   درك طبيع   ة النا   ائج ال   ت 

 .عام لهوياه وعمليات ادراكه كباحث إطار لسلوكه الماخصص و 

وتك  ون ع  ىل ش  كل ق  درات فردي  ة  ،منطقي  ة مقنع  ة أس  سن  ال مش  كلة وف  ق وهي تعام  د ع  ىل ب :الكف  الة المنطقي  ة -2

ي تح  يط به  ا وتحدي  د 
ي  امكن م  ن خالله  ا م  ن كش  ف طبيع  ة المش  كلة وتحلي  ل الظ  روف والعوام  ل المخالف  ة ال  ت 

ي البح  ث
 
 ف
ً
ي   ق  دما

اتنحس  ار أو  الاوق  ف عن  ه لع  دم الحا   ةأو  م  دح الحا   ة لحله  ا، وبالا  الي تق  دير تنتيج  ة المي 

 همية. ال

ي تحلي    ل ال  :ف    الة الاخطيطي    ةالك -3
 
ات الما    وفرة لبح    ث المش    كلة واالرتق    ال مكاتني    وتعام    د ع    ىل ق    درة الباح    ث ف

مدروسة لمعالجة المش كلة وتحدي د تنوعي ة النا ائج المطلوب ة   أساليبوبالاالي يام اقرار  ،بالخطط المناسبة لها 

  .كحلول تنا حة لها

 إدارةقدرة الباحث عىل تنفيذ الخطط الموضوعة لبحث المشكلة، ويامثل ذلك عملية أي  :القدرات اال رائية -4

 .الحلول المناسبة إل البحث و مع وتحليل وتفسب  الناائج يهدف الوصول
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وتامث    ل بق    درة الباح    ث ع    ىل مس    ح ومرا ع    ة م    ا ق    ام ب    ه م    ن بح    ث ومرا ع    ة  :ات الفني    ة والاقييمي    ةمكاتني    ال  -5

الاغل   ب ع   ىل أ    ل  ف م   دح اهمياه   ا لح   ل المش   كلة المدروس   ة وفعالياه   ا م   نكش   أ    ل   وتناائج   ه م   ن نش   طةال 

ص   الحية اس   اخدامه م   ن قب    ل أو  تعم   يم البح    ثأو  وم   ن ث   م كااب   ة واخ    را  الاق   دير المناس   ب لنشر     ،س   لبياتها 

  .الجهات المعنية

وط والمسالزمات البحثية ال  ي يجب ان يامب   بها البحث الجساسوهنالك مجموعة من الشر
هي ية الت    :28يد و

الاعريف أ ل  من ،الرسالةأو  يعامد ذلك عىل االخايار المناسب لعنوان البحث :العنوان الواضح والشامل للبحث -1

ي العنوان هي  خرين وقرالته من قبل اآل الولبالبحث للوهلة 
 
  :وهنالك ثال  سمات رئ سة ف

ي  :الشمولية - أ
 .ان يشمل العنوان المجال الدقيق المحدد للموضوع البحت 

 يجب ان تكون مصطلحات العنوان وعباراته المساخدمة واضحة.  :الوضو  - ب

 عن العمومية :الداللة - ت
ً
 عليه داللة واضحة بعيدا

ً
 لوضو  البحث ودا 

ً
  .ان يكون العنوان شامال

اتيجية وطنية أهميةن يكون للبحث أ  -    .قوميةأو  اسب 

 أو  ن يجيب عىل االسالة المطروحة لمعالجة مشكلة ما أ -  
ً
 .ما اتنبا

 .ن يتناسب مع منهجية البحو  العلمية المعارصةأ -  

 .مشاركة المؤسسات العلمية الماخصصة خاصة الباحثي   المبادئي    - خ

عن  د تع  دد موض  وع البح  ث ف  يمكن للباح  ث ان يق  وم باجزئا  ه بحي  ث ي  دره تنق  اط مح  ددة ك  ل ع  ام ويوث  ق  - د

   .آخرحتناائجه ثم يناقل لانفيذ تنقاط 

اة موض    وع البح    ث ض    من ح    دود موض    وعية وزمني    ة ومكاتني    ة واض    حة م    ن خ    الل ص    يا :تخط    يط ح    دود البح    ث -2

ي العمومي ات ا ب  الواض حة يبع د  ،المعالم
 
ي امور ال تخص العنوان المح دد، الن ال دخول ف

 
وتجنب الاخبط والمااهة ف

ي العنوان صىلي الباحث عن الموضوع ال 
 
 .الذي يخوض فيه بعمق النصوص عليه ف

وال   ذي  ،ات الباح   ثإمكاتني   ان يس   اوعب الباح   ث موض   وع بحث   ه حي   ث يج   ب ان يتناس   ب البح   ث وموض   وعه م   ع  -3

ت   ه  بش  كل ماكام   ل بموض   وع بحث   ه تنتيج  ة لخبر
ً
ي مج   ال البح  ثأو  علي  ه ان يك   ون ملم   ا

 
م   ن خ   الل قرالت   ه أو  تخصص   ه ف

 .الواسعة والعميقة

ي للباح  ث -4
 
ة الزمني  ة  :الوق  ت الك  اف ام ب  الفب  ي االل  ب  

ورة تحقي  ق الاناس  ب ب  ي   الوق  ت  تنج  از ل وه  و يع  ت  البح  ث، م  ع رص 

 كاديمف البحو  ال  ،الرسالة مع حدود البحث الموض وعية والمكاتني ةأو  المحدد للبحث
ً
 تام ا
ً
ي ة بمجمله ا تاطل ب تفرا ا

ي  ،ها تنجاز ل 
  :والباحث الجيد يامب   باآلن 

 .تخصيص ساعات كافية من وقاه لماابعة وتنفيذ البحث - أ

 البحث بالصورة الصحيحة.  إتنجاز أ ل  وتوزيعها عىل مراحل وخطوات البحث منبرمجة الساعات  - ب

ي ت    دوين النص    وص ص    لين يعام   د الباح    ث ع    ىل الدراس    ات الس    ابقة واآلرال ال أ -5
 
ة المس   ندة، ع    ىل ان يا    وج  الدق    ة ف

ورة ال  ،ص  ىلي ه  ا لكاتبه  ا ال إر اعو  ي مج  ال ال فك  ار ع  ىل اآلرال وال ط  العم  ع رص 
 
ول  ذلك يج  ب  ،بح  ثالمخالف  ة الما  وفرة ف

ي االقاباه وتنقلها ب ماتنةاعاماد ال 
 
ي  ماتنةذات داللة واضحة وال  أهميةالعلمية ف

  :العلمية تعامد عىل اآلن 

ي اس   اف  منه   ا الباح   ث معلومات   ه و  إل ش   ارةال  -
ورة ذك   ر البياتن   ات ال أفك   ار المص   ادر ال   ت  ية الكامل   ة ساس   ه م   ع رص 

والن       افر والمك       ان ورق       م المجل       د والع       دد  ،المؤلف       ونأو  والمؤل       ف ،للمص       در كعن       وان المص       در وس       نة النشر        

 .والصفحات

ك   ب   ع  ىل ع  دم هش   ويه ال -
واآلرال المنقول   ة م  ن المص  ادر، ول   ذلك يج  ب ذك   ر  فك  ار مرا ع  ة الكااب  ة م   ن حي  ث الب 

 .تحريفأو  المعلومة بذات المعت  الذي وردت فيه بدون تزييفأو  الفكرة

اب م ع مراع اة الس المة اللغوي ة م ع توحي د المص طلحات ال  واردة واض ح ومق رول و  أس لوبيج ب كااب ة البح ث ب -6
ّ
  ذ

ي مي   البحث
 
 .ف

ابط -7 ابط ب    ي   اقس    ام البح    ث وا     زاله المخالف    ة م    ع تحقي    ق االنس    جام فيم    ا بينه    ا  :ال    ب 
م    ع تحقي    ق  ،تحقي    ق ال    ب 

ي والموض وني بش كل ي ام رب ط النص وص فيم ا بينه ا 
ي والا اريي 

ا ،التسلسل الم نطف   ع ن تحقي ق ال ب 
ً
بط والتسلس ل فض ال

ي المعلومات ما بي   النصوص
 
   .ف
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 ع  ن أ   ل  اآلخ  رون م  ن إلي  ه يج  ب أن يب  دأ الباح  ث م  ن حي  ث م  ا اتن  ا  -8
ً
ة البحثي  ة، فض  ال  إض  افةمواص  لة المس  ب 

 .معلومات  ديدة

مطبوعة،  ،مكاوبة أتنواعوتكون عىل عدة  ،يجب ان تاوفر المصادر والمعلومات الكافية عن موضوع البحث -9

وتن ي المكاباتية قد إلكب 
 
تنال أو  مراكز المعلوماتأو  تاوفر ف  .تتنب 

 

ي  خااءوهنالك العديد من ال 
 
ي قد يرتكبها الباحث عند كتابة بحثه وعىل النحو اآلت

  :29الت 

 :التخايط للبحث -1

ي اهمياها وانسجامها مع قدراته وتو هاته المساقبلية - أ
 
 .قبول مشكلة البحث دون الاعمق ف

وريةأو  للبحثقد تطر  اسالة فضفاضة  - ب  .اسالة ماعددة اب  رص 

ي البحث من  اتنب آخرأو  اب  قابلة للقياهأو  قد تقب   فرضيات اامضة - ت
 
  .تجاهلها بالكامل ف

أو  السابقة لدر  ة كافي ة بحا اب  مقصود كإافال مرا عة الدراسات وال أو  اافال  اتنب هام للبحث بشكل مقصود  -  

ها    .وتحليلهاعدم تحديد وسائل  مع البياتنات وتفسب 

ي لمعرف   ة تص   ميم الاجرب   ة ال  -  
مالئم   ة للمش   كلة  ك   ب  ع   دم ع   رض خط   ة البح   ث ع   ىل الماخصص   ي   بالاحلي   ل االحص   ان 

 .المدروسة وبالاالي توزي    ع المعامالت حسب الاصميم المعد للبحث

 :السابقة بحاثالمتعلقة بمراجعة الدراسات وال  خااءال  -2

الس  ابقة، مم   ا ي   ؤدي لاج   اوز البح   ث ل  بعض المعلوم   ات الهام   ة، أو بح   ث مش   كلة  بح   ا الدراس   ات وال  إ    رالفع  ة  -1

 
ً
 .مدروسة حاليا

ع  ىل مزي  د م  ن البح  و  المقارب  ة لموض  وع المش  كلة، وتوس  يع مج  ال  ط  العع  دم القي  ام بدراس  ات كافي  ة م  ن خ  الل ال  -2

 .الدراسة بالموضوع والزمان

معالجاه   ا للبياتن   ات، مم   ا ي   ؤدي فق   دان بع   ض  س   اليبأايض   ا  تنا   ائج الدراس   ات دون عرض   ها م   ن خ   الل مقاي س   ها و  -3

 .وطر  بحثه دواتالمو هة ل  فكار المعلومات أو ال

ي كااب    ة  -4
 
ها، أع    دادالس    ابقة للبح   ث أو س    نوات  بح   ا الب    احثي   مع   دي الدراس    ات وال  أس   مالع   دم الدق    ة أو الخط   أ ف

، الن  فك    رة أو تنتيج    ة أو أي  م تنق    لياطل    ب ان ال ي    ا الم    ر وي    دخل مض    مون ذل    ك ض    من اخالقي    ات البح    ث العل    مي

ي توص   ل له   ا الباح   ث تاف   ق م   ع تنا   ائج باح   ث مع   ي    ش   ارةمعلوم   ة دون ال 
لمر عه   ا لبي   ان م   ا فيه   ا، فه   ل النا   ائج ال   ت 

 العمق والعلمية. آخرينواخالفت مع تناائج باحثي   
ً
 ، مما يجعل البحث ماضمنا

 :منهجية البحث أخااء -3

ي تحديد منهجية ماكاملة تاضمن كافة خطوات مراحل البحث وم ا تاطلب ه م ن تنفي ذ  - أ
 
ومق اي س  أدواتالاهاون ف

ية  .اتنحرافه عن المهام المقررة لهأو  البحث إتنجاز بطل  إل مما يؤدي ،وعمليات احصائية وتفسب 

ا ب  كافي ة م ن أو  الحص ول ع ىل بياتن ات ثاتنوي ة إل مصادر للبحث قد ال تكون مناسبة مما ت ؤديأو  اخايار عينات - ب

 .البياتنات المطلوبة

ي اتناقال العينات - ت
 
اف الباحثأو  اعاماد مساعدين اب  مؤهلي   ف   .القرالات بدون افر

بياتن ات ق د ال تمث ل المش كلة أو  اخاي ار عين ات إل الذي يؤدي المر الاوصيف الدقيق لمواد البحث  إ رالاهمال  -  

 .المدروسة

 من المساوح الذي ياطلب ه البح ث لانس جم م ع مهم ات العين ات المخا ارةأقل  سهلة أساليبخابارات و اخايار ا -  

 .البحث  رالالبياتنات الماطلبة ل أو 

ا  منهجية تااللم م ع ذل ك ، أو ثم تصميم بحث ،وضع ملخص بحث -    مع البياتنات وتنفيذ مهام البحث ثم اقب 

 .هتوفب  العربة قبل الحصان وهو منطق مشو أي  )

ي اخايار العينات كان تك ون مح ددة مم ا ي امخض ع ن بياتن ات ل  س له ا قيم ة علمي ة أخطالو ود  - خ
 
ع دم كفاي ة أو  ف

 .االخابارات المطلوبة  رالالعينات ل 
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 :المتعلقة بجمع البيانات خااءال  -4

للبح و  ذات فقدان االنسجام بي   الباح ث وعين ات البح ث مم ا ي ؤثر ع ىل ص الحية عملي ات القي اه والبياتن ات خاص ة  - أ

ي 
 .الجاتنب الاطبيف 

ي قص   دها أ    ل  تع   ديل الباح   ث لعوام   ل البح   ث م   ن - ب
الحص   ول ع   ىل البياتن   ات المطلوب   ة مم   ا ي   ؤدي لتش   ويه النا   ائج ال   ت 

 .أصال

ي  م  ع البياتن  ات لعين  ات البح  ث مم  ا ي  ؤثر ع  ىل دق  ة  دواتوطبيع  ة ال  أه  دافع  دم توض  يح  - ت
 
والمق  اي س المس  اخدمة ف

 .ارتهااساعمال االفراد المعنيي   بإد

النا ائج  أهمي ةومقاي س ال تاوفر فيها الكفاية العلمية والوظيفية مما يفقد الباحث القدرة عىل تميب    أدواتاساخدام  -  

ي يام الحصول عليها
 .الت 

حة لجمع البياتنات -   ي اخابار صالحية الوسائل والمقاي س المقب 
 
 .الاهاون ف

ي  مع  -  
 
 .البياتناتاالعاماد عىل المصادر الثاتنوية دون الرئ سية ف

ي  أخااء -5
 
 :التحليل االحصات

ي للمعامالت والمكررات عند تنفيذ تصميم الاجربة - أ
ام بمبدأ الاوزي    ع العشوان   .عدم االلب  

ي كثب  من ال  - ب
 
ي ف
ي أي  حيث ال يقبل ،حياناهمال الاحليل االحصان 

بحث علمي للنشر والاوثيق بدون الاحليل االحصان 

ات الفردية لمناقشة   .تناائج البحث ومدح معنوية الفرو  بي   المعامالتواساخدام المؤفر

ي استناا ات البحث - ت
 
 دون دمج ما تق سه تناائجها ف

ً
 .اللجول لوسائل واخايارات احصائية شكليا

الذي يرتبط بعدم كفاياه العلمية  المر تجنب اساخدام وسائل واخابارات احصائية تنتيجة خوف الباحث من هذا  -  

 .والاطبيقية

تبة عىل تنفيذ البحثاخايار الوسائل و  -    .االخابارات االحصائية بعد  مع البياتنات مما يشوه الناائج المب 

 .هذه البياتنات تنواعاب  كافية ل أو  لانظيم وتحليل البياتنات ال تافق مع طبيعة ما ماوفر منها  أساليباساعمال  -  

ي بحث االرتباط بينما  - خ
 
اض عالقة السةب بالنتيجة ف ي هذه الحالة المر افب 

 
ان ف  .ال ياعدح االقب 

كب   عىل تقدير الحقائق دون دمجها  - د
 .صيااة استناا ات منطقية مفيدةأو  الب 

ها - ذ  .الافسب  اب  الكامل لبياتنات البحث مع السما  للميول الشخصية بافسب 

  :تقرير البحث -6

 أس   لوبهام   ة دون توحي  دها ب فص   ل للدراس  ات الس  ابقة بص   ي  و م  ل مش  تاة وي   ام فد معلوم  ات ا  ب  أو  تق  ديم فق  رة - أ

ي 
 .منطف 

ة وبدون مناسبة  - ب ي بكب 
 
 أحياتناساخدام االقاباه الحرف

ً
 .ا

ي  - ت
ي عرض مشكلة البحثأو  اافال الوصف الجزن 

 
 أهدافوما يناج عنها من  ،الكىلي فيما يخص البحث، كما هو الحال ف

عن   د تفس   ب  وتحلي   ل البياتن   ات أو  المانوع   ةكااب   ة منهجي   ة البح   ث بمحاوياته   ا العلمي   ة واالحص   ائية أو   واس   الة وفرض   يات،

 .تعريف مصطلحات البحثأو  واساخالص االستناا ات المناسبة

 ع  ن و   ود أو  ع  دم اس  تيفال البح  ث للغ  ة المقبول  ة -  
ً
 ،لغوي  ة أخط  الع  دم دق  ة وهسلس  ل عب  ارات وفق  رات الاقري  ر، فض  ال

 .احصائية ،مطبعية

 :تقييم البحث -7

 .البحثعدم تحديد معايب  مدروسة للحكم عىل  - أ

 .البحث لاقييمه من قبل اب  المخاصي    إرسال - ب

 .تدخل االهوال والمعايب  الشخصية - ت
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 :االستنتاجات

اس  ية لع  دم درايا  هإ -1 ي ال ، أو ن الباح  ث ق  د يق  ح ض  حية المج  الت العلمي  ة االفب 
 
ت  ه ف وط النشر    ط  العض  عف خبر ع  ىل فر

 .العلمي الرصي   

ي المواق   ع -2
 
تقي   يم ض  عيف المس   اوح وتق   ل الفائ   دة أو  الاجاري   ة ب  دون تقي   يم عل   مي  ان العدي  د م   ن البح   و  ي  ام نشر   ها ف

 .العلمية مما يؤثر عىل الرصاتنة العلمية

 .هأفكار مجاتنية لشقة أو  باهضة أ ور مما يحمل الباحث   Open Accessان العديد من المجالت تدني النشر الماا   -3

ات ت  دل ع  ىل اهام  ام مجام  ع م  ا بالبح  ث العل  مي  -4
ع  ىل البح  ث العل  مي م  ن ال  دخل  تق  انمنه  ا نس  بة ال  هنال  ك ع  دة م  ؤفر

اع، ص  ادرات الاكنولو ي  ا العالي  ة ،ع  دد الب  احثي    ،ي  ة الع  املي   إتناا وع  دد البح  و  و  ،الق  و ي  وال زال  ت ه  ذه  ،ب  رالات االخ  ب 

 بالبل  دان الص  ناعية الماقدم  ة حي  ث بلغ  ت نس  بة ال 
ً
ي البل  دان النامي  ة قياس  ا

 
ات دون المس  اوح المطل  وب ف ي  ف  ا تنالم  ؤفر

 
ف

 بنسبة )3-1البلدان الصناعية الماقدمة )
ً
 0.3%( من تناتجها للبحث العلمي قياسا

ً
 .%( للدول العربية مجامعة

ي البح ث والاط  وير لك ل ملي ون نس  مة عن د الع رب ) -5
 
 323بل   ع دد العلم  ال المهندس ي   ف

ً
 مهندس ا

ً
ي  ،( عالم  ا

 
بينم ا وص  ل ف

 3200) إل البل   دان الص   ناعية الماقدم   ة
ً
%( م   ن ا م   الي 5ص   ادرات الاكنولو ي   ا العالي   ة فل   م تاج   اوز نس   بة )م   ا أ ،( س   نويا

 بنسبة )
ً
ي البلدان العربية قياسا

 
يا43.5الصادرات المصنعة ف ي مالب  

 
  .%( ف

اس   ية واالتناح    ال ومعام   ل الا    أثب  أو  خص    ائص للنشر    ا    ب  الرص   ي   منه    ا المواق   ع الوهمي    ةأو  هنال   ك ع    دة س   مات -6
االفب 

ات منه  ا عام  ل الا  أثب  )النشر   أم  ا  ،ال  وهمي الاج  اري  ع  ن المج  الت lmpact Factor الرص  ي   فياض  من ع  دة م  ؤفر
ً
( فض  ال

ها من المجالت اآل  ها عن اب    .خرحالعلمية الرصينة من خالل عدة خصائص لهذه المجالت تمب  

الكف  الة لض  مان تنج  ا  البح  ث العل  مي فيج  ب ان يام  ب   الباح  ث الجي  د بع  دة خص  ائص منه  ا الكف  الة العلمي  ة للباح  ث،  -7

 عن ال 
ً
 .ات الفنية والاقييميةمكاتنيالمنطقية، الكفالة الاخطيطية، القدرات اال رائية، فضال

وط منها ان يكون عنوان و  -8 ي عدة فر
 
 عن تخطيط  أسلوبالبحث الجيد يجب ان يساوف

ً
، فضال

ً
 وشامال

ً
البحث واضحا

ة الزمني  ة المح  ددة  إض  افة إلات  ه إمكاتنيح  دود البح  ث وان يس  اوعب الباح  ث موض  وعه بحي  ث يتناس  ب م  ع  ام ب  الفب  االل  ب  

ابط بي   اقسام البحث وا زاله تنجاز ل 
كب   عىل الدراسات السابقة وتحقيق الب 

 .البحث والب 

 

  :التوصيات

ي المج  الت العلمي  ة ومنه  ا كااب  ة البح  ث بوض  و  وبلغ  ة س  ليمة  -1
 
ورة ان يق  وم الباح  ث باتب  اع الي  ات النشر   الرص  ي   ف رص 

كب   عىل مها
 .يةكاديمرات الكاابة ال والب 

ي  -2
ي المنهجي  ة العلمي  ة الرص  ينة وضش  كل موض  وني ياج  اوز االتجاه  ات ال  ت 

 
ان يعام د البح  ث خط  ة علمي  ة ماكامل  ة يس  اوف

  .تقلل من القيمة العلمية للبحث

ورة ع  رض البح  ث ع  ىل  -3 ي ت  رد  خط  ال لغ  رض مرا عا  ه قب  ل النشر  ، وتجن  ب ال أك  اديمي م  ن  أك  ب  رص 
الكااب  ة وع  ىل   أثن  الال  ت 

 .كافة المساويات العلمية، اللغوية، الفنية، الموضوعية، االعابارية

ي البح ث رص  اتناه العلمي ة م ن خ  الل المج الت الرص ينة ذات معام  ل الا أثب  أ -4
 
وعام ل الا  أثب   lmpact Facturن يس اوف

h-index   ي بح   و
 
 ع   ن الج   ودة م   ن خ   الل اس   اخدام ه   ذه البح   و  ف

ً
 ب   ( عCitations) آخ   رحفض   ال

ً
ن الم   ؤفر ي   ام إلم   ا

ي بحو  
 
ي اساخدم فيها كل بحث ف

 . آخرححسابه من خالل عدد البحو  المنشورة للباحث، وعدد المرات الت 
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  :المصادر والمراجع

بوية،   –د. مت  توكل السيد ابراهيم،  امعة المجمعة  -1 ، قسم العلوم الب  ي
بية بالزلف   .ـه، صفحات مافرقة1435كلية الب 

ي  :البح ث العل مي  أس اليبه ومصادره، الدورة الادريعية حول مناهج و أعدادالبحث العلمي )ماهياه، خصائصه، طرا  ومراحل  -2
اتنظ ر الموق ع اآلن 

تنعىل شبكة ال   https:// sites. pitt. edu :تتنب 

 .د. مت  توكل السيد ابراهيم، مصدر سابق، صفحات مافرقة -3

، 2020ب    رو س، البح    ث العل    مي وظيف    ة لاحقي    ق الانمي    ة بمخال    ف ابعاده    ا   دراس    ة تنقدي    ة  ، الجزائ    ر، ع ش     يونشي    ، ول    يىل ب    دران، ورده  -4

 .154ص

ي تنمية المجامع،  -5
 
ي عىل شبكة ال 2013احمد سلمان ال طعمة، البحث العلمي ودوره ف

تن، اتنظر الموقع اآلن   .  https:// fcdrs. Com :تتنب 

ي الانم -6
 
، دور مراكز البحو  ف ي

، ىشؤون عربية، العدد )تنوزاد الهيت  ي ي الوطن العرنر
 
 .143، ص1999(، ايلول، 99ية ف

، الش   لف، الجزائ   ر،  -7 ، معوق   ات وآلي   ات الاط   وير،  امع   ة حس   يبة ب   ن ب   و ع   ىلي ي ي الع   الم الع   رنر
 
، 28/6/2018ع   ىلي س   ايح  ب   ور، البح   ث العل   مي ف

   .116ص

ية،  -8 ي لألمم الماحدة، تقرير الانمية الةشر
تنامج االتنمان     .201-200، ص2013البر

، الواقع الراهن والاحديات، مجلة المث ت  ل -9 ي ي العالم العرنر
 
، حس ب عبد هللا الشمري، البحث العلمي والاطوير ف ي

لعل وم تنوزاد عبد الرحمن الهيت 

 ، ي
   .14، ص2017االدارية واالقاصادية، المجلد السابع، العدد الثان 

ي مجالت محكمة )مدوتنة البحث  -10
 
ي البحث العلمي ومعايب  النشر ف

( الموقع اآلن     https:// educad.com :العلمي

أ. د. ف   ؤاد قاس   م محم   د، أ. د. اس   ان حمي   د عب   د المجي   د، أ. م. د. س   عد س   ابط     اير، أ. م. د. تنرص   ي ص   الح محم   د، رص   اتنة المج   الت والنشر     -11

 ( ،  مهورية العرا ، وزارة الاعليم العالي والبحث العلمي    .6-5، ص2015العلمي

ي المجالت الدولية(، ب ت الحكمة، تندوة عل -12
 
   .2/4-1، 12/10/2017مية بعنوان )البحث العلمي الرصي   والنشر ف

 .10-8أ. د. فؤاد قاسم محمد، أ. د. اسان حميد عبد المجيد، أ. م. د. سعد سابط  اير، أ. م. د. تنرصي صالح محمد، مصدر سابق، ص -13

  .1ب ت الحكمة، تندوة علمية، مصدر سابق، ص -14

   .11محمد، وآخرون، مصدر سابق، صأ. د. فؤاد قاسم  -15

ي ع ىل ش بكة  -16
ي المج الت الرص ينة،  امع ة االتنب ار، مرك ز الاعل يم المس امر، )الموق ع اآلن 

 
هديل محمد صالح، أساسيات البحث العلمي والنشر  ف

تنال     //:www.uoanbar.edu.iqhttps  :تتنب 

      .13محمد، وآخرون، مصدر سابق، صأ. د. فؤاد قاسم  -17

تنهديل محمد صالح، مصدر سابق، الموقع السابق عىل شبكة ال  -18  .تتنب 

ي عىل شبكة ال  -19
ي تقييم المجالت، اتنظر الموقع االن 

 
ات والمقاي س المخالفة ف تنالمؤفر  . https://esrpc.com :تتنب 

 عىل شبكة ال م. م. هديل محمد صالح، مص -20
ً
تندر سابق، الموقع المذكور آتنفا  .تتنب 

( الموقع السابق عىل شبكة ال  -21 ي مجالت علمية محكمة، )مدوتنة البحث العلمي
 
تنالبحث العلمي ومعايب  النشر ف  .تتنب 

 .25-23أ. د. فؤاد قاسم محمد، وآخرون، مصدر سابق، ص -22

ي مجالت علمية محكمة، )مدوتنة -23
 
( الموقع السابق عىل شبكة ال  البحث العلمي ومعايب  النشر ف تنالبحث العلمي  .تتنب 

 .المصدر تنفسه، صفحات مافرقة -24

ي عىل شبكة ال أعدادالبحث العلمي )ماهياه وخصائصه، طرقه ومراحل  -25
تنه ومصادره(، اتنظر الموقع االن     https:// sites.pitt.edu :تتنب 

ي أهدافتعريف البحث العلمي واهمياه و  -26
   https:// al3loom.com :ه وخصائصه اتنظر الموقع االن 

تناتنظر الموقع السابق عىل شبكة ال  8-5ه(، صأعدادالبحث العلمي )ماهياه، خصائصه، طرقه ومراحل  -27    .تتنب 

 

 

  

 

http://www.uoanbar.edu.iq/
https://esrpc.com/


    
  138 

 

THE ORDEALS OF SCHOLARS AND THEIR JIHAD IN ANDALUSIA SINCE 

THE ERA OF THE KINGS OF THE SECTS UNTIL THE END OF THE 

ISLAMIC PRESENCE IN IT 

 

Redahab Hatem YASSIN 

Latif Khalaf MUHAMMAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 4) 

 

    
 

 
 
 

 139 

 

THE ORDEALS OF SCHOLARS AND THEIR JIHAD IN ANDALUSIA SINCE 

THE ERA OF THE KINGS OF THE SECTS UNTIL THE END OF THE 

ISLAMIC PRESENCE IN IT 

 

Redahab Hatem YASSIN1 

Latif Khalaf MUHAMMAD
2 

Abstract: 

The division drawn up by Andalusian scholars and others who chronicled the 

country of Andalusia and the designation of its land into secluded areas such as 

the Lower Al-Thaghr, the Middle Al-Thaghr, and the Upper Al-Thaghr, bears clear 

indications that Andalusia was a land of jihad and stationed during its long history. 

For their enemy, and at the forefront of those volunteers were the scholars who 

desire Muslims to wage jihad and make clear the aims of their enemies by 

eradicating them and eliminating their state. These scholars had an influential role 

in raising the morale of the Almoravids and increasing their numbers, including 

detailing the meanings of jihad and what the Holy Book and the Prophetic Sunnah 

contained from the fullest reward. For everyone who volunteers for the sake of God 

and for the preservation of the homeland. When the political unity of Andalusia was 

torn apart after it was an integrated and feared unit, which was called the stage of 

the kings of the sects, the jihadist activity of the scholars increased; Because they 

were more aware than others of the fate that man would end up with after the 

animosity, fighting, and greed that befell these kings and seeking help from the 

Christian forces against their Muslim neighbors, so they began to advise the rulers 

and remind them of Islamic brotherhood and the duty of a Muslim to his Muslim 

brother, with an explanation of the division that strengthens the enemy 

surrounding them. At the forefront of carrying out this task at that time were 

scholars who had their say in the Andalusian society, rulers and ruled, such as: 

Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf Al-Baji (d. 474 AH), Abu Muhammad Ali bin 

Muhammad bin Hazm (d. 456 AH), and the preserver Abu Omar Yusuf bin Abdullah 

Ibn Abd al-Barr (d. 463 AH) and others. These prominent imams were roaming the 

land of Andalusia, advising and calling for unity, alignment of ranks, and an 

explanation of the enemy’s plots, and the danger of division and its consequences. 

Scholars and others performed the same task; Because they realized well what the 

nation has become of craftsmen and rupture, and the work of these scholars was a 

great work, and a great jihad in what they offered, except that the kings of the sects 

did not give this effort a deafening permission. Many of them came to the idea of 

seeking help from their brothers in Morocco, and at that time the Almoravid state 

was led by Yusuf bin Tashfin, so they crossed the sea and spread the conditions of 

their country and what the kings of the sects had of fighting and truce with the 

Christian forces and ceding to them some fortresses and castles in return for their 

victory over their brothers, the efforts of those scholars were crowned with success. 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress4-11 

1
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Where Yusuf bin Tashfin, the leader of the Almoravids, responded and crossed to 

the land of Andalusia and the great victory in the famous battle of Zallaqa. They 

have a leading and important role during the battles led by the Almoravids and the 

Almohads, and many of them were martyred, and some of them fell into captivity, 

and as time progressed and the large Andalusian cities collapsed, we find there 

scholars who Without jihad work and calling for the necessity of the nation’s unity 

and the defense of its entity, and who carefully reads the history of Andalusia from 

the conquest until the fall of Granada finds scholars in the first ranks of the 

fighting are strong advocates and fighters. . 

Key words: Andalusia,The Kings of The Sects. 
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ي األندلس منذ عرص ملوك الطوائف وحتى 
 
 نهاية الوجود اإلسالمي فيها محن العلماء وجهادهم ف

 

 3 رضاب حاتم ياسي   

 4   لطيف خلف محمد

 الملخص: 

 لبالد األندلس وتسمية 
َ
هم ممن أّرخ  التقسيم الذي وضعه علماء األندلس وغير

ّ
مناطق تغرية كالثغر األدنى إىل  أرضها  إن

 األندلس كانت أرض جهاد ومرابطة خالل تاريخها الطويل والثغر األوسط والثغر األعىل يحمل دالالت 
ّ
 ،واضحة عىل أن

ا  فكانت 
ً
ا عن أرضهم وصد

ً
ى دفاع ي مقدمة  ،لعدوهم هذه الثغور تشحن عىل مدى األيام بالمتطوعة من المقاتلير

ى
وكان ف

ي الجهاد أولئك المتطوع
ى
ى ف : العلماء الذين يرغبون المسلمير ى ويوضحون مآرب اعدائهم باستئصالهم والقضاء عىل  ير

ى وزيادة اعدادهم فكان لهؤالء العلماء  ،دولتهم ي رفع الروح المعنوية للمرابطير
ى
ي  بما يفصلونه من  ،الدور المؤثر ف

معانى

 لكل من والسنة النبوية من الجزا  ،الجهاد وما تضمنه الكتاب الكريم
ى
ي سبيل هللا والحفاظ عىل الوطن  ء األوف

ى
يتطوع ف

وهو ما أطلق عليه مرحلة ملوك  ،كانت وحدة متكاملة مرهوبة الجانب عندما تمزقت وحدة األندلس السياسية بعد أن 

ي المصير الذي ستؤول إليه  الطوائف ازداد 
ى
هم ف هم كانوا أدرك من غير

ّ
ن بعد التناحر اإلنسا النشاط الجهادي للعلماء؛ ألن

ى  واالقتتال والطمع الذي حاق بهؤالء الملوك واالستنصار بالقوى  انهم من المسلمير فبدأوا بأعمال  ،النرصانية عىل جير

هم باألخوة  مع بيان ما للفرقة من تقوية للعدو  ،اإلسالمية وواجب المسلم عىل أخيه المسلم النصح للحكام وتذكير

ي مقدمة الق ،بهم المحيط 
ى
ي وكان ف

ى
ي ذلك الوقت العصب علماء لهم كلمتهم ف

ى
المجتمع األندلسي حكاًما  يام بهذه المهمة ف

ي )ت  ى أمثال: أبو الوليد سليمان بن خلف الباج   ،ه(456وأبو محمد عىلي بن محمد بن حزم )ت  ،ه(474  ومحكومير

هم463بن عبد هللا بن عبد الي  )ت  والحفاظ أبو عمر يوسف  أرض  ئمة األعالم يطوفون فكان هؤالء األ  ،ه( وغير

ى  ى وداعير وقد قام علماء وآخرون  ،وخطر الفرقة ونتائجها   ،الوحدة ورص الصفوف وبيان مكايد العدو إىل  األندلس ناصحير

ا ما آل 
ً
هم أدركوا جيد

ّ
اع وتمزق بنفس المهمة؛ ألن

ّ
 عظيًما  ،إليه الوطن من صن

ا
ا   ،وكان عمل هؤالء العلماء عمًل

ً
وجهاد

ا  ً ي ما  كبير
ى
موه ف

ّ
ا صاغية ،قد

ً
وا لهذا الجهد إذن  ملوك الطوائف لم يعير

ّ
 أن

ّ
 كثير من  ،إّل

ّ
ي  بل أن

أو  هؤالء العلماء تعرضوا للنفى

ي المغرب وكان وقتها الدولة المرابطية بقيادة  فكرة إىل  مما اضطر كثير منهم ،القتلأو  التعذيب
ى
االستعانة بإخوانهم ف

ى  وا البحر وبسط  ،يوسف بن تاشفير القوى  وا أحوال بالدهم وما كان عليه ملوك الطوائف من التناحر ومهادنة فعي 

فكانت جهود أولئك العلماء مكللة   ،النرصانية والتنازل لهم عن بعض الحصون والقالع لقاء نرصهم عىل اخوانهم

ى زعيم  ،بالنجاح ى وعبوره حيث استجاب يوسف بن تاشفير ي معركة أرض األندلس واالنتصار العإىل  المرابطير
ى
ظيم ف

ة ي توحيد البالد واخراج  وتال  ،الزالقة الشهير
ى
ى الموحدون وقد قاموا بنفس الدور الذي قام به العلماء ف كثير من  المرابطير

العلماء الذين كان لهم دور ريادي ومهم خالل  ويحدثنا التاري    خ األندلس عن كثير من  ،القوى النرصانية عن أرض األندلس

ي قادها 
ي األس  ،وقد استشهد كثير منهم ،والموحدون المرابطون  المعارك الت 

ى
وتهاوت  وكلما تقدم الزمن  ،ووقع بعضهم ف

ة نجد هناك علماء يقودون العمل الجهادي وينادون   ،بوجوب وحدة األمة والدفاع عن كيانها  المدن األندلسية الكبير

ى سقوط غرناطة يج والذي يقرأ بدقة تاري    خ األندلس منذ الفتح وحت   ي الصفوف األوىل للقتال دعاة ومقاتلير
ى
د العلماء ف

اء. 
ّ
  أشد

 .علماء األندلس ،األندلس ،ملوك الطوائف :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ي مثله عرص الوالة واإلمارة والخالفة، فشهد هذا الدور قوة 
ي األندلس مر بدور القوة الت 

ى
 تاري    خ اإلسالم ف

ّ
إن

ي أرض واحدة أطلق عليها األندلس عىل كافة األصعدة، ثم مّرت األندلس بدور التمزق والتغرق حت  
ى
أصبحت عدة دول ف

ي الدين 
ى
ى بالقوى النرصانية عىل أخيه ف اسم )دول الطوائف(، وكان هؤالء من الضعف بحيث أصبح كل واحد منهم يستعير

ى ثم الموحدين بالعبور  ي المرابطير األندلس وتخليص األندلسيون من أولئك إىل  والوطن، مما اضطر دول المغرب العرن 

                                                           
العراق ،نباراألعة جام

3
  

ed.lttef.khalf@uoanbar.edu.iq 
 
جامعة األنبار، العراق،
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ى عىل الملوك الض عاف وبضعف دولة الموحدين بدء شبح الفناء يخيم عىل بالد األندلس فبدأت تسقط القواعد الكي 

ا سنة ) ً ي سقطت أخير
 مملكة غرناطة والت 

ّ
 لهم إّل

َ
 م(. 1492ه/ 897يد النصارى حت  لم يبق

ى  ي استنهاض المسلمير
ى
السبل إىل  وإرشادهم وخالل الرصاع الطويل مع القوى النرصانية كان للعلماء الدور األكي  ف

ى للنصارى مما اضطرهم  هم تحملوا مسؤولية مقاومة ملوك الطوائف المهادنير
ّ
الكفيلة بالجهاد من أجل البقاء، كما أن

ة  ي الفي 
ى
ى ثم الموحدين، وعبورهم لنرصة اخوانهم، فكان للعلماء الفضل ف ي المغرب ملوك المرابطير

ى
لالستنجاد بإخوانهم ف

ي موضوع البحث بإعادة وحد
ى
 عن مشاركتهم الفعالة ف

ا
ي تهيئة المجتمع واعداده للجهاد، فضًل

ى
ة األندلس ودور واضح ف

 المعارك واستشهاد كثير منهم. 

ى فيها كانت تقسم بحكم مجاورتها لدول النصارى : إىل  منذ فتح األندلس وتثبيت حكم المسلمير ثالثة ثغور، هي

ي 
، الثغر األعىل، الثغر األوسط، الثغر األدنى ي  .(35-34، الصفحات 2010 )الحج 

 أرض األندلس دون سواها من البالد كانت أرض رباط وجهاد، وهي فضيلة خصت بها بالد 
ّ
ي أن

وهذا التقسيم يعتى

 ما خصت به من بركة الرباط 
ّ
األندلس، يقول المقري مؤرخ األندلس: "ولو لم يكن بهذه الجزيرة الفريدة من الفضيلة إّل

 .(124، صفحة 1968)المقري، عىل ما يجاورها من سائر البالد"  ورحمة الجهاد، لكفاها فخًرا 

ي عرص اإلمارة والخالفة بإنشاء الربط 
ى
وألهمية الدفاع عن أرض األندلس فقد قامت الدولة اإلسالمية ف

ي المدن المهمة المتاخمة لدول النصارى، وكانت تلك الربط بمثابة قواعد عسكرية مهمتها الدفاع عن 
ى
والتحصينات ف

ي بالد المغرب أط
ى
ى من بالد األندلس وما جاورها ف ي الي  والبحر، وكانت مهمة هذه الثغور استقبال المتطوعير

ى
راف الدولة ف

ها  ي واخرون،  وغير
 .(400، صفحة 2000)السامران 

اف عليها ولإلعالم أو  وكان الحكام يرعون هذه الثغور رعاية خاصة، إذ يتم من خاللهم من ينوب عنهم "لإلسر

،  الحرب"إىل  ها، والبنيان لحصونها، وترتيب مغازي  ها، وادخال الجيوشبمصالح  .(60، صفحة 1980)النباهي

ى  ي االعداد النفسي والمعنوي للمقاتلير
ى
هذا من جهة الحكام، أما العلماء فقد كان لهم دور كبير ومسؤولية عظىم ف

ي الرباط
ى
ه، فهم كانوا يزورون الثغور زيارات متو أو  سواء كانوا ف ي غير

ى
ى عىل الصي  والثبات ف اصلة من أجل تحريض المرابطير

ي نفوسهم
ى
 .(68، صفحة 1956)ابن األبار،  مواجهة العدو وغرس قيم الشجاعة ف

ة، هي موضوع بحثنا هذا  ولم يقترص دور العلماء عىل التوعية وبث روح الجهاد، بل كانت لهم مهمات كثير

ي عهد حكام ال
ى
ي عصور وفق ( وما تال 1090 1031/ 484ه/ 422طوائف )خصوًصا بعد انفراط عقد األندلس ف

ى
ذلك ف

 .المباحث التالية
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 المبحث األول

ي وحدة األندلس
 
 بداية االنهيار ودور العلماء ف

ي الدولة، 
ى
ي األندلس ظهرت بوادر التفكك ف

ى
ي أمية ف

ي وحدة األندلس بعد نهاية دولة بتى
ى
بداية االنهيار ودور العلماء ف

ي أوقات المحن، والدولة أخذت باالنهيار بعد أن استبد كل 
ى
ة، وهم أئمة الناس مالذهم ف فأصبح العلماء أقام محنة كبير

حاكم عىل ما تحت يده من البالد، وتواطؤا عىل أقسام األندلس حت  أطلق عليهم ملوك الطوائف، وقد وصف أو  وال  

ى منهم، وهم كالملح  المؤرخ حالة العلماء الذين سكتوا عن حالة التمزق ي صنفير
ى
بقوله: )لم تزل آفة الناس منذ خلقوا ف

فيهم، األمراء والفقهاء، قلما تتنافر أشكالهم، بصالحهم يصلحون، وبفسادهم يردون، فقد خّص هللا تعاىل هذا القرن 

ا عن الجماعة، وحوشا 
ً
قة، والفقهاء أئمتهم الفر إىل  الذي نحن منه، فاألمراء القاسطون قد نكبوا عن نهج الطريق ذياد

ى  ي أهوائهم، وبير
ى
ى آكل من حلوائهم، خائض ف ى لهم، قد أصبحوا بير ي التبيير

ى
صموت عنهم، صدوف عما أكد هللا عليهم ف

ي صدفهم، وأولئك هم األقلون فيهم
ى
ا بالتقية ف

ً
 .(180، صفحة 1979)ابن بسام،  مستشعر مخافتهم، آخذ

ه لم  ي ذكرها ابن حيان وغير
 هناك علماء ودعاة قاموا وهذه الصفة الت 

ّ
تكن عامة ترسي عىل جميع العلماء، بل أن

ي المحدق باألمة، من أمثال ابن حزم )ت 
بواجبهم للدفاع عن وحدة األندلس ونبذ الفرقة لمجابهة الخطر النرصانى

ي مقدمة صفوف الع1063ه/ 465
ى
لماء م( فقد عارص ملوك الطوائف الحافل باالضطرابات واألحداث الجسام، فكان ف

عية  ي سر
ى
المجاهدين من أجل وحدة األندلس، وقد سخر قلمه ولسانه من خالل معارضته لدول الطوائف والطعن ف

ي األرض
ى
ا إياهم بالمفسدين ف

ً
 .(173، صفحة 1980)ابن حزم،  نظامهم، واصف

اءة منهم وذمهمإىل  ولم يكتِف بذلك، بل لعنهم عىل رؤوس األشهاد، ودعا مسلىمي األندلس ن حزم، )اب الي 

 .(176-83، الصفحات 1980

ت كتابته  ى ، وقد تمير ي ومن العلماء الذين ساروا عىل نهج ابن حزم ومنارصة أقواله، المؤرخ الكبير ابن حيان القرطت 

ي كان يطلق عليها اسم "أيام الجماعة"
، 1979)ابن بسام،  بالنفور من ملوك الطوائف بعد أن عارص وحدة األندلس والت 

 .(143صفحة 

ا إياهم: "فأصادهم هللا
ً
ما هم اآلن بصدده من إبطال إىل  فحمل بشدة عىل تجزئة األندلس وفعل ملوكها واصف

اف بالجزيرة عىل الهلكة"   .(193، صفحة 1973)ابن حيان، الخالفة، وتفريق الجماعة، والتمهيد للفتنة، واإلسر

ي نقده لملوك الطوائف هو إيمانه العميق بال
ى
ي تحيق باألندلس، وسعًيا إلعادة الوحدة وكان ابن حيان ف

مخاطر الت 

ي نفسه حرًجا من المجاهرة 
ى
ي سابق عهدها، فلذا كانت أقواله شديدة اللهجة، وال يجد ف

ى
تحت راية واحدة كما هو الحال ف

ى عىل الوطن بكل جرأة ورصاحة  .(124، صفحة 1973)ابن حيان،  بمثالب أولئك الملوك المتغلبير

ي )ت هذين إىل  يضاف ى علم ثالث حمل راية الوحدة وفضح ملوك الطوائف هو سليمان بن خلف الباج  اإلمامير

ي طلب العلم، فقام فور وصوله ه/ 474
ى
ق ف األندلس بدعوته إىل  م( الذي حاله حال األندلس بعد عودته من المرسر

كلم الشمل واجتماع الكلمة لمدافعة العدو اإىل  التوحيدية فزار عدة مدن يدعو ملوكها  ، صفحة 1963)ابن األبار،  لمشي 

98). 

ي الدعوة
ى
ي سنوات ف بص إىل  وقد استمر الباج   العدو يي 

ّ
الوحدة ومواجهة ملوك الطوائف سوء عاقبة الفرقة، وإن

ه لم يحصل من أولئك الملوك عىل طائل سوى الولود الكاذبة والمواقف المتخاذلة، واستمر عىل ذلك 
ّ
 أن

ّ
بهم الدوائر، إّل

ي جهده ذلك من حت  وفات
ى
 أولئك الملوك كانوا سائرين بغيهم، وكل ما استطاع ف

ّ
ه، وكانت جهود قد ذهبت سدى؛ ألن

ي المغرب إلخراجهم من ذلك الموقف المخزي
ى
ى ف ورة االستنجاد بدولة المرابطير )عياض،  اقناع بعض أولئك الملوك برصى

 .(127-126م، الصفحات 1149ه/ 544ت 

م(، الذي كان 1069ه/ 463هم وحدة األندلس أبو عمر يوسف بن عبد الي  )ت ومن العلماء الذين كان هم

ي كان يوجهها 
العلماء إىل  مجاهد الملوك بقلمه ولسانه، ويذكر المجتمع األندلسي بأطماع هؤالء الملوك، فمن رسائله الت 

هللا تعاىل فيه من األلفة واتفاق علماء عرصه فيها: "ورد كتابك يحض عىل ما أمر إىل  المعارصين له، ومنها: أرسل رسالة

ي هذه الجزيرة المنقطعة عن الجماعة...."
ى
، صفحة 1979)ابن بسام،  الكلمة واطفاء نار الفتنة، وجمع شمل األمة، ف

173). 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

    
  144 

ي رسالة أخرى موجهة
ى
أحد ملوك الطوائف يقول فيها: )ولو كان شملنا منتظًما، وشعبنا ملتئًما، وكنا  إىل  وف

ي ال
ى
ا لما طاش لنا سهم، وال سفط لنا نجم، وال ذل لنا حزب، وال فل لنا كالجوارح ف

ً
اك ي اليد اشي 

ى
ا، وكاألنام ف

ً
جسد اشتباك

ب، ولكنا عليهم ظاهرين  .(178، صفحة 1979)ابن بسام،  يوم الدينإىل  غرب، وال روع لنا سب، وال كدر لنا سر

ي األندلس محذرين من إىل  ائلولم يقف هؤالء العلماء عند دعوة الملوك، بل ارسلوا الرس
ى
الشعب المسلم ف

ي 
ي والت 

العواقب الوخيمة ووجود لم الشمل ونبذ الفرقة، ومن تلك الرسائل رسالة أبو عامر محمد بن سعيد التاكرنى

ى ويدعوهم  ذلك هو السبيل الوحيد إىل  يسترصخ فيها المسلمير
ّ
الوحدة، وتوفير القوة لمهاجمة ومواجهة األعداء؛ ألن

ي تلك الديار، فإن جنحو لأللفة ونبذ الفرقة فقد أنقذوا وجودهم، وإال فقد جنوا عىل للمحاف
ى
ظة عىل بقائهم ووجودهم ف

ى   .(239، صفحة 1979)ابن بسام،  أنفسهم وعىل اإلسالم والمسلمير
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ي 
 
 المبحث الثان

ي الوحدة بي   األندلس 
 
 والمغربجهود علماء األندلس ف

 1085ه/ 478كان سقوط طليطلة بيد النصارى سنة )
ا
ا بتدهور الحالة السياسية بعموم األندلس، فضًل

ً
م( ايذان

ي صاحبت العلماء من إمكان اصالح حكام الطوائف، فحصل لدى العلماء التفكير بوجوب التضامن 
عن حالة اليأس الت 

، وهي من أولويات عملهم لحل األ ى ت باألندلس مع تنايي القوة النرصانية وزحفها واالتحاد مع المربطير
ت
ي حل

زمة الت 

الحتالل المدن األخرى القريبة من طليطلة، وكان من أولئك العلماء أصحاب فكرة االتحاد مع المغرب اإلمام أبو الوليد 

ي الذي رحل ى وأوضح له حال األندلس، وحرضه عىل الجهإىل  الباج  اد لنرصة المغرب وقابل األمير يوسف بن تاشفير

 .(98، صفحة 1963)ابن األبار،  األندلس

ي ذلك كثير من العلماء 
ى
ي هي السبيل للخروج من األزمة فتبعه ف فكانت فكرة االستعانة بأهل المغرب من قبل الباج 

ى بن عريب األنصاري، والذي كان له جهد موثق بإقناع ملوك الطوائف بوجوب  ى للوحدة، مثل: محمد بن حسير الداعير

ى بهم الدوائر  بصير
ى لصد العدو المي   .(335، صفحة 1956)ابن األبار،  االستعانة بالمرابطير

ة علماء وفقهاء األندلس للتشاور  ي قرطبة مؤتمر كبير حرصى
ى
وازداد اقتناع علماء األندلس بفكرة التضامن فعقد ف

ي قرطبة أبو بكر عبيد هللا ب
ى أبو اسحاق من أجل انقاذ األندلس، وكان رئيس المؤتمر قاضى ن أدهم، ومن الفقهاء المشاركير

هم ي غرناطة وغير
ي بطليوس والفقيه ابن القليعي قاضى

 .(99، صفحة 1963)ابن األبار،  بن مقانا قاضى

المغرب إىل  وقد أسفر االجتماع عن وجوب االستنصار بإخوانهم أهل المغرب، فقام العلماء المذكورين باإلبحار 

 .(31-30، الصفحات 1979)ابن السماك،  ديم العون لهم وانقاذ األندلس من الضياعوبسط حال األندلس ووجوب تق

ى وتوجت جهودة  لقد أثمرت جهود العلماء بدعوة أهل المغرب بوجوب انقاذ األندلس، فعي  يوسف بن تاشفير

ة )  .(31، صفحة 1979)ابن السماك،  م(1086ه/ 479بمعركة الزالقة الشهير

:  بعد االنتصار بمعركة ى باتخاذ ثالث وسائل، هي  الزالقة قرر العلماء مع يوسف بن تاشفير

ى بتدهور األندلس.   األوىل: تحريض األمير يوسف بالقضاء عىل ملوك الطوائف المتسببير

ى اسقاط أكام الطوائف.   الثانية: اصدار فتوى تجير

ي االطاحة بحكام الطوائف
ى
 .(98، صفحة 1963)ابن األبار،  الثالثة: مساعدة القوات المرابطية ف

)ابن  اتسعت دائرة الفتاوى بوجوب خلع ملوك الطوائف حت  شملت علماء األندلس كافة، وكذلك علماء المغرب

 .(187، صفحة 1971خلدون، 

ى  ي عبور يوسف بن تاشفير
م(، قام بإسقاط ملوك الطوائف الواحد تلو 1090ه/ 483األندلس سنة )إىل  ففى

ى األخرى، وعادت وحدة األندلس   .(60-54، الصفحات 1979)ابن السماك،  تحت حكم المرابطير

ى  ي المغرب، قام مجموعة من القادة بإخراج والة المرابطير
ى
ى وصعود نجم الموحدين ف بعد ضعف دولة المرابطير

عهد الطوائف، فاستغل النصارى ذلك واخضعوا األمراء لنفوذهم إىل  من األندلس واستبدوا بحكم البلد فعادت األندلس

،  وفرضوا عليهم الجزية، كما قاموا باالستيالء عىل بعض الثغور المجاورة لهم ي
 .(128، صفحة 1963)المراكسر

ي المرة السابقة، وكان عىل رأس العلماء إىل  وهنا واجه العلماء الفرقة والرصاعات الداخلية، فاتجهوا 
ى
المغرب كما ف

ي وثلة من الع ي هذه المرة الفقيه أبو بكر بن العرن 
ى
لماء أوضحوا للخليفة الموحدي ما صارت إليه األندلس من التمزق ف

ا  ً ي زرع،  وسيطرت النصارى عىل أجزاء كبير منها فأكمهم ووعدهم خير  .(140، صفحة 1936)ابن أن 

 الوفد مع عبد المؤمن بن عىلي خليفة الموحدين، إىل  ثم قام علماء قرطبة بتشكيل وفد والعبور 
المغرب، إذ التف 

ي أحوال األندلس وما آلت إليه، وبعد سماع الخليفة ألقوالهم وصل الجميع وقضى حوائجهم وأمرهم فبسطوا 
ى
القول ف

 .(148، صفحة 1979)ابن السماك،  األندلسإىل  باالنرصاف

ى حملة قوية للتوجه ي زرع،  األندلسإىل  بعدها أمر بتجهير  .(149، صفحة 1936)ابن أن 

 توجه
ا
 عىل زعامات الطوائف فيها فأصبحت األندلس والية موحدية بجهود العلماء األندلس وقضى إىل  وفعًل

ي واخرون، 
 .(266، صفحة 2000)السامران 
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 المبحث الثالث

ي ميادين الجهاد
 
 جهود العلماء األندلسيي   ف

، هما:  ى ي ميادين الجهاد بمحورين أساسيير
ى
 يتمثل الجهد الكبير للعلماء ف

 الجهاد. تحريض الحكام والمجتمع عىل -

ي القتال.  -
ى
 المساهمة ف

 . تحريض الحكام والمجتمع عىل الجهاد: 1

ي إىل  لقد كان العلماء هم أول من تنّبه
ى
ما يدور حولهم من األحداث الجسيمة والمسؤولية الملقاة عىل عاتقهم ف

 سبيل أداء رسالتهم الدعوية. 

ي تحريض للحكام ما أصاب مدينة بريشيى سنة )
حتالل من قبل النصارى، وما حل بها م( من ا1064ه/ 456ففى

ي )ت 
ي وصف تلك 1068ه/ 460من المآسي جّراء ذلك االحتالل، فيقول الفقيه أبو حفص عمر بن الحسن الهوزنى

ى
م(، ف

ي عن حالة يشيب لشهودها مفرق الوليد، كما يغي  لورودها وجه  : "كتان 
ا
المأساة بكتابه الذي وجهه إل الملوك قائًل

 .(84، صفحة 1979)ابن بسام،  آياي واألطفال يتاي" الصعيد، تذر النساء

، وكيف لم يسلم منها  ى ي اتبعها النصارى ضد المسلمير
ثم يصور مأساة اإلسالم وذلك بفعل اإلبادة الجماعية الت 

 المعتضد لم 
ّ
 أن

ّ
داد هذه المدينة، إّل يلتفت حت  الصغار، ثم يستنهض المعتضد بن عباد، ويحرك فيه روج الجهاد السي 

 .(82، صفحة 1979)ابن بسام،  لوعظه ودعوته للجهاد فقام بقتله والتخلص منه

ملوك إىل  وقام بنفس األمر ابن عبد الي  إذ كتب رسالة عىل لسان أهل مدينة بريشي  بعد سقوطها ووجهها 

تشير هؤالء الحكام لالنتقام الطوائف، إذ يصف أحوال أهل المدينة وما نالهم من األفعال الشنيعة والنكبات الفظيعة ويس

، ورعاة الدينإىل  من اعدائهم، ويوجهها  ى ى وحماة المسلمير )ابن  األقطار الجامعة واألمصار الواسعة من والة المؤمنير

 .(173، صفحة 1979بسام، 

ي الكت
ى
ي سقطت أيام ملوك الطوائف وف

ب هذه نماذج من تحريض العلماء للحكام بالدفاع عن المدن األندلسية الت 

ي كتبها العلماء للحث عىل الجهاد وإثارة نفوس ملوك الطوائف فيها. 
 والرسائل األندلسية كثير من تلك االستغاثات الت 

ي داخل األندلس، توجه 
ى
وبعد أن اتضح للعلماء فساد نيات ملوك الطوائف وأنهم غير قادرين عىل إغاثة اخوانهم ف

ى إلنقاذ األندلس والإىل  العلماء  تحريض عىل الجهاد والتخلص من ملوك الطوائف. ملوك المرابطير

ي إحدى 
ى عىل الجهاد، ففى فهذا العالم الكبير محمد بن أيمن األنصاري يتخذ من الرسائل وسيلة لتحريض المرابطير

ي إىل  رسائله
ى
ى يخاطبه بقوله: "لما كان نور الهدى دليلك، وسبيل الخير سبيلك، ووضحت ف األمير يوسف بن تاشفير

ك أقدر قادر، االصالح معال ك بدعوة اإلسالم أعز نارص، وعىل غزو الرسر
ّ
مك، ووقفت عىل الجهاد عزائمك، وصح العلم بأن

 .(654، صفحة 1979)ابن بسام،  وجب أن تستدعي لما أعضل من الداء، وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من البالء..."

ي نفسه فيقول: "فيا
ى
ك، ويظهر ثم يبدأ باسترصاخ األمير ديث روح الجهاد ف ، يغلب التوحيد الرسر ى هلل، ويا للمسلمير

ها وهللا 
ّ
عىل اإليمان الكفر، وال يكتنف هذه الملة النرص؟ أال نارص لهذا الدين، وال حايي لما استبيح من حىم الحرم، وإن

 
ّ
ى بالجالء، وما هو إّل ها مؤذنة الجزيرة بالخالء ومن فيها من المسلمير

ّ
ي ليس مثلها بالء، وإن

 نفس خائف ورمق البلية الت 

، وما أحضكم عىل الجهاد 
ا
ا وثقاّل

ً
وا نحوها خفاف ، وتنرصى

ا
ا ورجاّل

ً
، وتتداركوها ركبان

ا
زاهق، إن لم تبادروا بجماعتكم عجاّل

ي حديث رسول هللا )
ى
كم له أتىل، وال أحرضكم عىل الترسع إليه بما ف

ّ
ي كتاب هللا تعاىل، فإن

ى
كمبما ف

ّ
معرفته إىل  ( فإن

 .(655، صفحة 1979بسام،  )ابن أهدى..."

ى وتحريضه عىل انقاذ مدينة سقسطة من أيدي النصارى سنة  ي إثارة نخوة األمير عىلي بن يوسف بن تاشفير
ى
وف

فت عىل شفى الهالك، 1118ه/ 512) ي رسالة له: )قد أسر
ى
ي مخاطًبا األمير ف

ى
م( يقول الفقيه ثابت بن عبدهللا العوف

امة الصلوات وتالوة القرآن، ترجع مراتع للصلبان، ومشاهد ذميمة لعبدة األوثان، ويا طالما عمرت باإليمان، وازدهرت بإق

وياله عىل مسجد جامعها المركم، وقد كان مأنوًسا بتالوة القرآن المعظم، تطؤه الكفرة الفّساق بذميم أقدامها، ويؤملون 

زيرها، ثم يا حرستاه عىل نسوة مكنونات أن يدنسوه بقبيح آثامها، ويعمروا بعبادة أصنامها، ويتخذوه معاطن لخنا

ون  ي حجور اإليمان، يصير
ى
ي أوثاق األسارى، وعىل رجال أصبحوا حيارى، وعىل صبية أطفال قد نشأوا ف

ى
عذارى، يعدن ف
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ي تميم بن يوسف  ي عبيد األوثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان...(، فلما سمع األمير بهذه االستغاثة أصدر أمًرا لقائده أن 
ى
ف

 .(677، صفحة 1983)ابن خاقان،  اد المدينةبإنج

 أولئك األمراء  
ّ
، وإن ى ي استنهاض همم المرابطير

ى
 العلماء كان لهم دور ف

ّ
ها تحمل داللة عىل أن فهذه الرسائل وغير

 . ي
 كانت لديهم روح الجهاد عالية مع اخالصهم وتفانيهم الديتى

ى بدعوتهم وتحريضهم لحلفاء الموحدين بعد أن خضعت األندلس لحكم الموحدين استمر العلماء  المخلصير

بوجوب الجهاد وإغاثة اخوانهم أهل األندلس من عدوهم الدائم النصارى، فكانت رسائل العلماء تتوافد عىل الموحدين، 

ي 
ى
ي األندلس استغل العلماء وجوده فرقدوا إليه ف

ى
وتدعوهم للنجدة والنرصة، فعندما كان الخليفة عبد المؤمن بن عىلي ف

 .(147، صفحة 1963)ابن صاحب الصالة،  ار اقامته يحرضونه عىل الجهاد د

ا التف  الخليفة عبد المؤمن بوفد من علماء األندلس فأكرم وفادتهم واستمع إليهم، وممن تكلم بحرضته 
ً
وأيض

 عن الدمار والخراب الذي سببته 
ا
ًحا مفصًل االعتداءات النرصانية وحرضه عىل الجهاد: أبو القاسم بن الحاج وقدم سر

 .(119، صفحة 1954)النارصي،  المتكررة

ا الفقيه أبو بكر بن الجد فخطب خطبة بليغة ذكر فيها من خطورة السياسة النرصانية عىل بالد 
ً
ثم قام أيض

ى من قتل وترشيد لم يسلم منه طفل وال شيخ وال اإىل  األندلس، ووجوب التصدي لها، كما أشار  مرأة، ما أصاب المسلمير

ي نفس الخليفة
ى
ا ف

ً
كت هذه الخطبة أثًرا بليغ  .(119، صفحة 1954)النارصي،  في 

م( بالخالفة الموحدية كتب إليه الفقيه ابن مغاور 1183ه/ 580وعندما بوي    ع الخليفة يعقوب بن يوسف )ت 

ي عقر دارهم
ى
، صفحة 1954ي، )النارص  رسالة عىل لسان أهل شاطبه تحفز الخليفة عىل قتال النصارى وغزوهم ف

127). 

ة علماء األندلس يخاطب فيها األمير عبد 
ت
ويذكر لنا أبو العباس المقري رسالة صفوان بن إدريس وهو من جل

ي بيد النصارى
 .(171، صفحة 1968)المقري،  الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن ويدعوه إلنقاذ مدن األندلس الت 

ي كان يرس
لها علماء األندلس للحكام ذات فوائد جّمة حركت نفوس الحكام إلغاثة فهذه الدعوات واالستغاثات الت 

 . ى  األندلس ومحاربة النصارى الطامعير

ي مجال تعبئة المجتمع األندلس وتحريضه عىل الجهاد والدفاع عن أرضه، وقد تمثلت تلك الدعوى 
ى
أما ف

 .  والتحريضات بصوى شت 

ى قبل المعرفة وذلك بإثارة   الفقهاء كان منها: تحريض المقاتلير
ّ
ي أن روح الحماس واألقدام لديهم، فيذكر الحمير

، ويحذرونهم من الفرار  ي وعظ المجاهدين قبل ابتداء القتال، فهم يعظون الناس ويحرضونهم عىل الصي 
ى
 لهم دور مهم ف

ي،   .(90، صفحة 1959)الحمير

ي األندلس أن يقوم العالم
ى
الجهاد، وبيان فضله ومكانته وقدره، عندها القائد بتحريض الجنود عىل أو  وكان المتبع ف

يكون الجند قد تنورت بصائرهم، وخلصت هلل ضمائرهم وسائرهم، وقويت أنفسهم وعزائمهم، وتضاعفت بجدهم 

 .(194م، صفحة 1175ه/ 712)ابن عذاري، ت  وأقدامهم

ي ساح
ى
 العلماء كانوا متواجدين ف

ّ
ي أن

ى عىل ومنها: التحريض أثناء المعركة، وهذا يعتى ات الجهاد يحرضون المقاتلير

ة يحضون الجنود  قة الشهير
ّ
ي معركة الزّل

ى
ا من الفقهاء كانوا يطوفون ف ً  كثير

ّ
اجم أن الثبات وعدم الفرار، فقد ذكر كتاب الي 

ي سبيل هللا ويشحذون عزائمهم
ى
 .(154، صفحة 1989)ابن بشكوال،  عىل القتال، ويرغبونهم بالموت ف

الثبات ومجاهدة األعداء والفوز بالجنة أبو عبد هللا بن حمرين إىل  نوا وسط المعارك يدعونومن العلماء الذين كا

 .(70، صفحة 1990)ابن القطان،  الذي كان يتقدم صفوف المجاهدين ويحرضهم عىل التضحية والبذل

ي الكالعي  هؤالء الكثير فقد كان وغير  .(115، صفحة 1990)ابن القطان،  وأبو الربيع سليمان بن سالم الحمير

ى ويثبتهم أمام العدو.   وجودهم يشد من عزيمة المقاتلير

وقد كان العلماء يؤكدون عىل الجند خالل المعركة أن يتصلوا باهلل تعاىل بذكره وطلب العون منه، فذكر هللا من 

فال ]سورة األن َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّٱ  األعمال الحسنة أثناء القتال، يقول تعاىل: 

 [.45اآلية: 
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ى عىل الثبات عند الشدائد،   الذكر يعير
ّ
ي مواطن القتال؛ ألن

ى
ورة اإلكثار من ذكر هللا ف د العلماء عىل رصى

ت
وقد أك

،  ويساعد عىل ثبات القلب وسكونه عند جزع القلوب ي  .(67، صفحة 1988)القرطت 

ي القتال: 2
 
 . مساهمة العلماء ف

 األندلس ال 
ّ
ا أن

ً
تكاد المعارك تتوقف فيها، ومن الطبيعي أن نشهد ميادين الجهاد سقوط الكثير من كما ذكرنا سابق

ة من العلماء عىل  اجم بذكر مجموعة كبير
الشهداء، وكان للعلماء النصيب األكي  من تلك الشهادة، وقد زخرت كتب الي 

ي جرت عىل أرض األندلس، ومن أولئ
ي مختلف المعارك الت 

ى
ك العلماء: أحمد بن عبد اختالف معارفهم، استشهدوا ف

ي وقته حيث استشهد سنة )
ى
 .(40، صفحة 1956)ابن األبار،  م(1180ه/ 473الرحمن بن أيوب الرسقسطي اإلمام ف

ة عام ) قة الشهير
ّ
ي معركة الزّل

ى
)ابن األبار،  م(1185ه/ 479والشهيد يعىلي بن محمد المصمودي الذي استشهد ف

 .(238، صفحة 1956

ي 
ى
ي كما استشهد ف قة أحمد بن محمد بن فرج القرطت 

ّ
 .(68، صفحة 1989)ابن بشكوال،  معركة الزّل

ي   .(678، صفحة 1989)ابن بشكوال،  محمد بن حزم وأبو الفضل بن أن 

ي سنة )
ى
ه كان 1089ه/ 490وف

ّ
؛ ألن ي البلنسي

ه( قام النصارى بحرق العالم الكبير أحمد بن عبد الموىل البت 

ى عىل الثبا ، صفحة 1956)ابن األبار،  ت أثناء حصارهم لبلنسية، فقاموا بإحراقه بالنار ونال الشهادةيحرض المسلمير

14). 

ي سنة )
ى
ي معركة )أقليش( منهم يحتر بن محمد األموي1114ه/ 508وف

ى
)ابن  م( استشهد جماعة من العلماء ف

 .(34، صفحة 1956األبار، 

ي سنة )
ى
ستشهد فيها كثير من العلماء عىل رأسهم اإلمام أبو م(، وقعت معركة )قتندة( حيث ا1120ه/ 514وف

ي الرسقسطي 
ى
ى بن محمد الصدف  .(298، صفحة 1956)ابن األبار،  عىلي الحسير

ي ساحات الجهاد عبد الملك بن محمد بن مسعود، واستشهد سنة 
ى
ومن العلماء المجاهدين الذين استشهدوا ف

ي  م( مجموعة من أفاضل علماء األندلس منهم1162ه/ 558)
ى
، 1956)ابن األبار،  أحمد بن ثابت بن عبد هللا العوف

 .(51صفحة 

ي سنة )
ى
ي خرس فيها المسلمون وسقط خالل المعركة كثير من أئمة 1212ه/ 609وف

م( وقعت معركة العقاب الت 

ي بلنسية ومحمد 
ي اسحاق بن يعمر الجابري قاضى

، والقاضى ي ي الشاطت 
بن  وعلماء األندلس، مثل: أحمد بن هارون النرصى

هم ي وغير ي قرطبة ومحمد بن ابراهيم القرطت 
يي قاضى

)ابن األبار،  حسن بن محمد األنصاري، ومحمد بن إبراهيم الحرصى

 .(585، 202،235، 101، صفحة 1956

ي سنة )
ى
ي الفقيه المقرئ 1217ه/ 14وف

م( كان استشهاد اإلمام الكبير محمد بن عبد النور بن أحمد السبت 

ي الدراسة فاستشهد بإحدى المعارك رحمه هللاوصاحب الدروس العلمية 
ى
 واجب الجهاد لم يشغله ف

ّ
 أن

ّ
 باألندلس، إّل

ي،   .(161، صفحة 1959)الحمير

 

 الخاتمة: 

 النتائج التالية: إىل  من خالل البحث توصلت

ى الم .1 ى فيها، وكان وجود العلماء بير ة تواجد المسلمير
 بالد األندلس كانت أرض رباط وجهاد طيلة في 

ّ
ي رفع إن

 أساسًيا فى
ا
ى عامًل رابطير

 . ى  الروح المعنوية للمقاتلير

ي عرص اإلمارة والخالفة.  .2
 عمل علماء األندلس جاهدين عىل وحدة األندلس، وعىل ما كانت عليه فى

ي الرصاعات فيما  .3
عملوا عىل النصح والتوعية لملوك الطوائف وتحذيرهم من المصير الذي ستؤول إليه األندلس إذا استمروا فى

 بينهم. 

ى ثم الموحدين للتخلص من  .4  النصح والوعظ ال ينفع مع هؤالء الملوك مما اضطرهم لالستعانة بملوك المرابطير
ّ
رأى العلماء أن

 هؤالء الملوك. 

ي الدعوة .5
ي المعارك وتطوع إىل  كان للعلماء الدور الكبير فى

الجهاد وتعبئة الناس للقتام بالكلمة واللسان، وكان منهم من استشهد فى

ي سبيل هللا. للج
 هاد فى
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 المراجع: 

 (. المغرب: دار الكتاب. 2)المجلد  االستقصا ألخبار دول المغرب األقض(. 1954أحمد بن خالد السالوي النارصي. )

وت: 2)المجلد  المقتبس من أنباء أهل األندلس(. 1973حيان بن خلف ابن حيان. ) ، المحرر( بير (. )محمود عىلي مكي

 . ي  دار الكتب العرن 

م(، 1230ه/ 628)المجلد ابن القطان: عىلي بن عبد الملك )ت  نظم الجمان(. 1990عىلي بن عبد الملك ابن القطان. )

وت،  ، بير وت: ) .(.70م: ص1990نظم الجمان، تح:، دار الغرب اإلساليي محمد عىلي كرد، المحرر( بير

 .  دار الغرب اإلساليي

( . ي  دمشق: دار القلم.  من الفتح اإلساليي حت  سقوط غرناطة.  التاري    خ األندلسي (. 2010عىلي عبد الرحمن الحج 

( . ي وت: دار الكتب العلمية. 8)المجلد  الجامع ألحكام القرآن(. 1988محمد بن أحمد القرطت   (. بير

ي محاسن أهل الجزيرة(. 1979أبو الحسن عىلي بن بسام ابن بسام. )
ة فى (. )إحسان عباس، 1، المجلد 3)اإلصدار  الذخير

وت: دار الثقافة. المحرر( ب  ير

ي أخبار أهل األندلس والمغربم(. 1175ه/ 712أبو عبد هللا محمد ابن عذاري. )ت 
(. 3)المجلد  البيان المغرب فى

وت: دار الثقافة.  ي بروفنسال، المحرر( بير
 )ليفى

ى يوسف خريو ) (.3، المجلد 1)اإلصدار  قالئد العقيان(. 1983الفتح بن محمد القيسي ابن خاقان. ) ش، المحرر( حسير

وت: دار عمار.   بير

وت: دار الكتاب 1)المجلد  الصلة(. 1989خلف بن عبد الملك ابن بشكوال. ) (. )ابراهيم األبياري، المحرر( بير

 المرصي. 

ي واخرون. )
ي األندلس(. 2000خليل السامران 

وت: دار الكتاب الجديد. 1)اإلصدار  تاري    خ العرب وحضارتهم فى  (. بير

ي المقري. ) شهاب الدين أحمد بن
(. 5)المجلد  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب(. 1968محمد التلمسانى

وت: دار صادر.   )إحسان عباس عباس، المحرر( بير

((. 1971عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. ) وت: مؤسسة جمال للطباعة. 6)المجلد  تاري    خ ابن خلدون )العي   (. بير

ي زرع.  ي أخبار المغرب وتاري    خ مدينة فاس(. 1936) عبد هللا بن محمد الفاسي ابن أن 
 األنيس المطرب بروض القرطاس فى

، المحرر( المغرب: المكتبة الوطنية. 2)المجلد   (. )محمد الهاشىمي الغيالىلي

(. )عبد الهادي التازي، المحرر( 2)المجلد  تاري    خ المن باإلمامة(. 1963عبد الملك بن محمد ابن صاحب الصالة. )

وت: دار األندلس.   بير

( . ي
ي تلخيص أخبار المغرب. (. 1963عبد الواحد بن عىلي المراكسر

)محمد سعيد العريان، المحرر( مرص: نرسر  المعجب فى

 المجلس األعىل للشؤون اإلسالمية. 

وت: المؤسسة  ،(. )عباس إحسان3)المجلد  رسائل ابن حزم األندلسي (. 1980عىلي بن محمد ابن حزم. ) المحرر( بير

 .  العربية للدراسات والنرسر

 .  المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا )تاري    خ قضاة األندلس(. (. 1980) عىلي بن عبدهللا أبو الحسن النباهي

وت: دار اآلفاق الجديدة.   بير

(. 8)المجلد  مسالك لمعرفة اعالم مالكترتيب المدارك وتقريب الم(. 1149ه/ 544عياض بن موس عياض. )ت 

وت: دار مكتبة الحياة.   )أحمد بكير محمود، المحرر( بير

ي. ) ي خي  األقطار. (. 1959محمد بن عبدهللا الحمير
ي بروفسال، المحرر( القاهرة: لجنة التأليف  الروض المعطار فى

)ليفى

 . جمة والنرسر  والي 

(. مرص: نرسر عزت العطار، مطبعة 4)المجلد  التكملة لكتاب الصلة(. 1956محمد بن عبدهللا القضاعي ابن األبار. )

 السعادة. 

كة العربية 1963محمد بن عبدهللا القضاعي ابن األبار. ) ى مؤنس )المحرر(. القاهرة: الرسر اء. تأليف حسير (. الحلة السير

 للطباعة. 
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ي العالء ابن السماك. ) . ابن السماك: محمد الحلل الموشية (. 1979محمد بن أن  ي
ي ذكر األخبار المراكسر

)سهيل زكار، و  فى

وت: دار الرشاد.   عبد القادر زمانة، المحررون( بير

اء(. 1963محمد بن عبدهللا القضاعي ابن األبار. ) ى مؤنس2، المجلد 1)اإلصدار  الحيلة السير المحرر(  ،(. )حسير

كة العربية للطباعة.   القاهرة: الرسر
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SOME MEDICINAL PLANTS IN THE PROVINCE OF CYRENE 

THROUGH GREEK AND LATIN LITERARY SOURCES 

 

Fatma Salem AL-AQILI 
1 

 

Abstract: 

In the year 631 BC, a Greek city was founded in the eastern part of Libya, known as 

Cyrene, by colonists from the Greek island of Thera. Macomades Euphrantas, 

Agaila to the West, is called the province of Cyrene, while the area to the west was 

under the influence of the Carthaginians.   

And since the Greek and Roman literary sources have singled out talk about this 

region since its foundation, the distinction of this region with its medicinal plants 

was praised by ancient poets and writers, such as Homer, Herodotus, Pandaros, 

Theophrastus and many others. Plants that gained great fame in the ancient world 

at the time.  

In view of the inability to list all the medicinal plants for which the region was 

famous, we will address some of them through what was reported by the literary 

sources, where we specify in the first requirement the extension of the vegetation 

cover in the region and then in the second requirement the names of medicinal 

plants, their characteristics and areas of spread, and then we will address in 

the third requirement their medicinal and therapeutic properties And let us 

conclude this research with a brief conclusion of all that we have come to.  

Key words: Plants, Cyrenaica, Medicinal, Resources, Territory. 
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ي 
 
ينايكي من خالل المصادر األدبية اإلغريقية والالتينيةبعض النباتات الطبية ف   إقليم كير

 

 2 فاطمة سالم عمر العقيلي 

 

 الملخص: 

ينايكي من خالل المصادر األدبية اإلغريقية والالتينية  ي إقليم كير
 
ي عام  بعض النباتات الطبية ف

 
ق م أسست مدينة  631ف

ي من ليبيا، عرفت باسم  
 
ف ي الجزء الشر

 
ي إغريقية ف

ين  ا اإلغريقية، ولم ينتهي القرن   كير عىل يد مستعمرين من جزيرة ثير

ي اإلقليم، بحيث أصبحت المنطقة الممتدة من كاتابثموس  السادس ق م إال وقد أسست أربعة 
 
مدن إغريقية أخرى ف

قا ينايكي  العقيلة غربا وحن  منطقة ماكومادسا يوفرانتاس  السلوم شر ي  يطلق عليها اسم إقليم كير
 
كانت المنطقة  حير  ف

 . ي   الواقعة للغرب خاضعة للنفوذ القرطاج 

تأسيسه، فقد تمير  هذا  وحيث كانت المصادر األدبية اإلغريقية والرومانية قد أفردت الحديث عن هذا اإلقليم منذ 

ودوتس و  اإلقليم بنباتاته الطبية وكان موضع إشادة من قبل الشعراء والكتاب  وس وهير بندار القداىم، مثل هومير

، ولعل أشهر  هم الكثير ها من النباتات  وسوثيوفراستوس، وغير ي نبات السلفيوم، واللوتس، والزعفران، وغير
 
نباتاته تتمثل ف

ة  ي نالت شهرة كبير
ي العالم القديم آنذاك.  الن 

 
  ف

ي اإلقليم إال أننا سوف 
 
ي اشتهرت ف

ها من خالل ما أوردته نتناول بعض ونظرا لعدم القدرة عل حرص كل النباتات الطبية الن 

ي المطلب األول امتداد 
 
ي أسماء النباتات  المصادر األدبية، حيث نحدد ف

ي المطلب الثات 
 
ي اإلقليم، ثم ف

 
ي ف

الغطاء النبات 

ي المطلب الثالث خصائصها الطبية والعالجية، ثم نختم هذا  وخصائصها ومناطق  الطبية
 
انتشارها، ثم نتناول ف

 .ونتبعها بقائمة مراجع هذا البحثما توصلنا إليه بخاتمة موجزة لكل  البحث 

ينايكي ،  النباتات  :الكلمات المفتاحية   .إقليم ،المصادر ، الطبية ،كير

 

 مقدمة

ي  حازت بعض نباتات
ينايكي اإلغريق  ي التاري    خ القديم، فعىل سبيل  ( Κυρηναϊκή ) إقليم كير

 
ة ف المثال  شهرة كبير

وس  ي هومير
ي الشاعر اإلغريق 

ودوتس ، كما تحدث Homeros. ) ( Iliad, 21.324 بنبات اللوتس تغن   هير

( Herodotus.iv.169 ي األكي  عن نبات السلفيون
ي مواطن نموها وحدد  (pliny.XIX.15.1) ( وبلين 

 
ابون الجغراف  أسي 

( Strabo.xvii.3.23  ي حير  أكد ثيوفراستوس
 
ي حازها زعفران إقليم  ( عىل الشهرة  Thophrastus.VI.6.5 (. ف

ة الن  الكبير

 لنقوش 
ً
، ووفقا ينايكي  .( كان الكمون ضمن قائمة مزروعها وربما ضمن صادرتها SEG.IX.  14) الدميورجواي كير

ي  ي الساحل الجنوت 
 
ينايكي أكي  إقليم احتوى عىل خمسة مستعمرات إغريقية ف للبحر  ومن المعروف أن إقليم كير

 عىل 
ً
، وقد برز هذا اإلقليم عقب تأسيس مستعمرة المتوسط، وتحديدا ي

 
ف ي الشر ي  الساحل اللين 

ين  ي  (Κυρήνη) كير
 
ف

ولم يحل القرن  (  Herodotus.iv.151_159) عىل يد مستعمرين من جزيرة ثير  ق م، 631القرن السابع ق م، أي عام 

 وبطولمايس (Ἀπολλωνία) مستعمرات أخرى هي أبولونيا السادس ق م، حن  كان اإلغريق قد أسسوا أرب  ع 

(Πτολεμαΐς ،)ا يدس  (،Ταύχειρα) وتاوخير ي اإلقليم، وليعرف الحقا أيضا باسم ( Εὐεσπερίδες) ويوسبير
 
ف

 (.Tsetskhladze, G. 2018) إقليم المدن الخمسة أي  (Πεντάπολις) البنتابولس

ي الحديث عن هذه النباتات الطبية البد من أن نتناول 
 
، ثم  الجغرافية التاريخية إلقليم وقبل أن نخوض ف ينايكي كير

ي به، وننتقل
ينائية وقيمتها إىل  نتحدث عن الغطاء النبات  ي إقليم كير

 
الطبية، ونختم كل ذلك  أسماء النباتات الطبية ف

ي هذا البحث. 
 
  بخاتمة نوجز بها كل ما توصلنا إليه ف

 

 

 

 

                                                           
fatmasalem1969@gmail.com  ليبيا ، بنغازيجامعة،  

2
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 : ينايكي   أوال: الجغرافية التاريخية إلقليم كير

ينايكي عرفت  ي باسم إقليم كير
ي العرص اإلغريق 

 
ي ف ق اللين 

ي  ، وقد حدد (Κυρηναίων) منطقة الشر
 
سكيالكس ف

ونسيوس ي منطقة خير
 
ي ف

 
ف وإن كان (، Scylax.107) (  راس التير  الحالية) (χερρόνησος) القرن الرابع ق م حده الشر

قا، بحيث أصبحت منطقة  ي العرص البطلمي شر
 
ي  ( Καταβαθμος ) كاتابثموس هذه الحد قد امتد ف

 
ف تعتي  الحد الشر

ي لإلقليم فقد حدده (SEG.ix.1) لإلقليم ابون بقلعة ايوفرانتاس ، أما الحد الغرت  ، عىل (Ευϕρανταςπυρπος) أسي 

ي العرص البطلمي حدد نقش الدياجراما والذي يعود  ، (Strabo.XVII.3.20) ساحل خليج شت
 
بطليموس إىل  ولكن ف

ي لإلقليم عند األول ال  (SEG.IX.1) ( Αυθαμαλακος) أوثاماالكس حد الغرت 

ي اتساعه من منطقة ألخرى 
 
 يختلف ف

ً
يط متصل نسبيا ي شر

 
ي ف

 
ف ي الشر  امتد الساحل اللين 

ً
ابتداًء من  جغرافيا

ا، حيث يضيق السهل الساحىلي لكنه شعان ما يتسع عند مدينة Καταβαθμος)  )  السلوم 
ً
ق ق شر (  Ἀντίπυγος ) طي 

ي عندما تظهر مرتفعات الجبل األخرص  ( αρνιςΔ ) ومدينة درنة
  ، إال أنه يعود ليختق 

ً
ابا ب حافة هذا الجبل اقي  فتقي 

ف عىل الساحل، خاصة عند منطقة رأس الهالل   من البحر الذي يشر
ً
، ص 1995،بولقمة)   (Ναυσταθμος) شديدا

ف، 95 ي تغطي معظم  حىلي (، ويطلق عىل الجزء السا85، ص 1962، شر
بة الن  السابق اسم برقة الحمراء، نسبة للون الي 

ا ( وال يتسع 4، ص1964زرقانة، ) أجزائه (، حيث يتكون سهل  Ταύχειρα ) السهل الساحىلي إال عند مدينة تاوخير

 ( ΜεγαληΣυρτη ) (، ثم يتداخل مع سهول ساحل شت الكبير  Εὐεσπερίδες )   ساحىلي تقع فيه مدينة بنغازي 

ف،ص  ، 105بولقمة، ص )   (.85شر

ي تحد السواحل من جهة 
ي الجبال الن 

 
قية من ليبيا بوجود المرتفعات الشمالية ف الجنوب،  وتتمير  المنطقة الشر

ي أحيان أخرى، وهي 
 
ي بعض األحيان، وبعلو متدرج ف

 
ف عليها بحافات شديدة االنحدار ف :  وتشر ي

  تنقسم لآلت 

ينايكي  مرتفعات الجبل األخض      :كير

ي الثالث الميوسير  إىل  ترجع تكوينات هذه المرتفعات المرتفعات  ، وتشتهر هذه (Myosine) الزمن الجيولوج 

، وذلك بسبب وجود نباتات وأحراش تغطيه عىل طول العام، وتتمير   هذه المرتفعات  حاليا باسم الجبل األخرص 

ي ثالثة مدرجات األوىل متوسط ارتفاعها حو 
 
 وتمثلها مدينة  120اىلي بانحدارها ف

ً
ا المرج(، والثانية )( Βαρκη) باركي  مي 

اوح ارتفاعها بير  
 و 420يي 

ً
ا ، وتمثلها مدينة بالجري  600مي  ، البيضاء أما المدرج الثالث فيبلغ (Βαλάγραις)  مي 

، ويمثله منطقة سيدي  884ارتفاعه أكير من  ف، ص) الحمري مي    (.112، بولقمة، ص 53شر

  مارماريكا: هضبة 

نطي بمراقية وحاليا تعرف باسم هضبة  ي العرص البير 
 
البطنان،  وعرفت بمسميات عدة منها هضبة مارماريكا، وف

ي الغرب، 
 
ي لخليج بمبة ف

 
ف ي الشر  الطرف الجنوت 

ي  وهذه الهضبة تمتد بمحاذاة ساحل البحر، ما بير 
 
حن  منطقة السلوم، ف

ي صورة مجموعة من مدرجات عىل طول الساحل، 
 
ق، ويبلغ أقىص إىل  االرتفاع من الغرب تنتهي بحافات تتناقص ف الشر

، وتتمير  بوعورة سطحها وتنتشر فيها  200ارتفاع لها 
ف، ص ) العديد من األودية مي    .(44شر

 نحو 
ً
 تدريجيا

ً
الشمال  أما النطاق الصحراوي فنجد أن الصحراء تبدو عىل هيئة هضبة ضخمة، تنحدر انحدارا

ي جبال العوينات واركنوويحدها من 
 
ف ي الجنوب  ، وتنقسم المظاهر (38ص  ،1999المهدوي،) الجنوب الشر

 
الطبيعية ف

ي 
 
ف ، هما: إىل  الشر   قسمير 

ة،  كم، ويتكون من مجموعة من   220منخفض الجغبوب: ويبعد هذا المنخفض عن الساحل حواىلي  - األحواض الصغير

ة، تنتشر  ي تفصلها عن بعضها البعض تالل صغير
ات ضحلة وسبخات، الن  كما توجد فيها طبقة من المياه  بينها بحير

  (.119بولقمة، ص ) الجوفية القريبة من سطح األرض

وتشكل مع  ومنخفض جالو وأوجلة واجخره: وتقع هذه المنخفضات الثالثة إىل الشمال من المنخفض السابق،  -

 متساوي األضالع يبلغ طول ضلعه 
ً
 رؤوس هذا المثلث خفض عند كل رأس من كم، ويقع كل من  30بعضها مثلثا

ف، ص ) ودوتوس إىل أن منخفض أوجلة كان يمتاز بالنخيل 139شر وينابيع المياه، حن  أن قبيلة  (، وقد أشار هير

 (Herodotus.IV.172)  سم لجمع ثمار النخيل النسامونيس كانت تقدم إليه كل مو 

، حن  منطقة شط المناخ، تتأثر أغلب مناطق السهول إىل  باالنتقال
ً
قا الجريد  الساحلية الممتدة من السلوم شر

 
ً
ا ا، وبسقوط أمطاره شتاًء، ولكن هذا التأثير ال يتعمق كثير

ً
، بمناخ البحر المتوسط، المعتدل صيف

ً
داخل الساحل، إذ  غربا
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 هناك من هذا الساحل ال تخضع لهذا التأثير مثل منطقة خليج 
ً
ة (، حيث أن هذا 51ص المهدوي، ) شت أن أجزاًء كبير

ي أن الصحراء( Lucanus.IX.305_320  )   الجزء من الساحل جاف وملتهب الحرارة 
 
تتداخل عىل هذا  ، ويرجع السبب ف

اوح معدل سقوط المطر عىل طول الساحل ما  الساحل مع البحر، وهذا  ك للمؤثرات البحرية أي أثر يذكر، ويي  األمر ال يي 

 (80_70المهدوي،) ملم 400إىل   100بير  
ً
ي أكير أمطارا ، وبصفة عامة نجد أن السواحل المواجهة للشمال الغرت 

ق، من  ، وذلك ألن الرياح الممطرة الشمالية الغربية تكون شبه عمودية أو  السواحل المواجهة للشر ي
 
ف عىل  الشمال الشر

  .(61، ص1962حسن، ) السواحل المواجهة لها، بينما تكون موازية للسواحل األخرى

 

 : يناكي ي إقليم كير
 
ي ف

 
  ثانيا: الغطاء النبات

بة ووفرة  ي الذي لفت انتباه المؤرخير  القداىم، وقد كانت خصوبة الي 
ينايكي بغطائه النبات   إقليم كير

المياه فيه  تمير 

ي ممارسة سكان اإلقليم لنشاط الزراعة
 
 ف
ً
ي هذا الصدد قد ذكرت المصادر  سببا

 
ي تعود المرصية  منذ وقت مبكر، وف

إىل  والن 

، حن  إنهم أسموه بزيت التحنو  عصور ما قبل التاري    خ، أن المرصيير  كانوا يحصلون عىل زيت الزيتون من    الليبيير 

(Wainwright, 1962:89_99) وبعد انتصاره عىل  المرصية ذكرت لوحة اثريبان مرنبتاح ، ومن األشة التاسعة عشر

ي من حقولهم ولم يعد هناك حقل مزروع أخذ كل عشب  قد  لتسعةتحالف الليبيير  واألقوام ا
 (Bates.1970:219)   يأت 

ي المصادر اإلغريقية، حيث وردت عديد اإلشارات عند 
 
ينايكي ف ودوتس وقد تواتر ذكر خصوبة إقليم كير  هير

(Herodotus.iv.154_158)ا بهدف  ، والذي تحدث عن ي إقامة مستعمرة  قدوم مائتير  رجل من جزيرة ثير
 
إغريقية ف

ب الجفاف جزيرتهم، وكيف أن الليبيير  من ازيريس قد نقلوا هؤالء اإلغريق باتجاه الغرب،  ( Αζιρις) ليبيا، بعد أن ض 

المكان الذي أسست فيه إىل  (، ووصلوا بهم Ιρασα) ايراسا بحيث مروا بهم عىل أخصب منطقة بموطنهم ليال تسمي 

ي وخاطبوهم بالقول: 
ين  وهي   اإلغريق، هنا من المالئم لكم أن تسكنوا؛ ألن السماء هنا قد ثقبت الرجال أيها  مدينة كير

ي المنطقة. 
 
ة األمطار ف   كناية عن كير

ودوتس لخصوبة اإلقليم ما ذكره:  شت، ينتشر  جزيرة بالتيا وحن  مدخل خليج  من أنه وابتداء ومن إشارات هير

ي الشهير  ينايكي لديه ثالث مواسم حصاد جديرة ، وأن إقليم  (IV.169) نبات السلفيوم الطن  ي  كير
 
باإلعجاب، حيث ف

ي الساحلية، وعندما تجمع هذه 
وتجهز للجمع  المحاصيل تنضج البداية تنضج ويجب أن تحصد وتجن  ثمار األراض 

 ينضج وبعد أن يجمع محصول هذه المنطقة الوسط   من الساحلية ويدعونها التاللاألعىل محاصيل المناطق الوسط

ي وي
ودوتس  جهز محصول أعىل األراض  ينيير  يستمر ثمانية أشهر بالقول:  ويعقب هير  أن مواسم الحصاد عند الكير

(IV.199)يدس ودوتس:  ساحل بنغازي الحاىل  ، وعن منطقة يوسبير ي  يقول هير
يديون أن األرض الن   يسكنها اليوسبير

  خصبة إذ أنها تنتج 
ً
ي  ، ويعزو ثيوفراستوس(IV.198) مائة ضعف عندما يكون إنتاجها جيدا

 
ي المتنوع ف

الغطاء النبات 

ينايكي  إقليم  ي  أنه بعد هطول األمطار، من المعروف أن وفرة من  سقوط األمطار بكثافة، حيث يقول: إىل  كير
الغطاء النبات 

ي قورينا
 
 (Thophrastus.III.1.7) قد ظهرت، عىل سبيل المثال، ف

ي 
ي القرن الثات 

 
ابون ف ي بسبب خصوبة األرض،  ق م، ما سبق بقوله:  وقد أكد اسي 

ين  وألنها موئال  لقد ازدهرت كير

 للخيول، وذات ثمار جيدة
ً
   (StraboXVII.3.21) ممتازا

ي الذي  كما يعقب بعد ذلك بالقول:   
ين  ي المنطقة المنتجة للسلفيوم والعصير الكير

ين  يجاور إقليم كير

ي لثالث مناطق: ، (XVII.3.22) السلفيوم من الجذور ينتجه 
ين  ي القرن األول الميالدي فيقسم كير

 
ي ف

األوىل وتقع  أما بلين 

وبنفس المقياس وتصلح  عىل الساحل وبعرض خمسة عشر ميال، وهي منطقة صالحة لنمو األشجار، وتليها منطقة 

يط عرضه ثالثون ميال وبطول مائتير    ى نبات السلفيوموخمسير  ميال ال ينمو سو  لزراعة الحبوب، وبعد ذلك وعىل شر

(Pliny.V.33.1) 

ي المصادر  وحظيت أشجار
 
ي بعديد اإلشارات ف

ين  ي القرن الرابع ق م، ذكر سكيالكس  ،إقليم كير
ي   فق 

األشجار الن 

ي كانت
يدس، والن  ي حدائق الهسبير

 
، وهذه  البعض، بأكي  كثافة ممكنة مظللة باألشجار المتشابكة مع بعضها  كانت تنمو ف

ي 
 
ى، ) األشجار تمثل ف الفراولة، التوت، العنب، اآلس، الغار، اللبالب، الزيتون،  لوتس، وجميع أنواع التفاح، الرمان، الكمير

ي، اللوز، الكستناء ي حير  نوه ثيوفراستوس( Scylax.108) (الزيتون الي 
 
ثيون حسب وصفه، أو  غابة أشجار الثويا إىل  ف

ي يسميها ) بخصوصها وقد ذكر 
ي مقاطعة  البعض ثيا، تنمو بالقرب من معبد زيوس أمونثيون غابة ثياين، الن 

 
.  ف ي

ين  كير

ي أغصانها وأوراقها وساقها وثمرها،
 
ي المظهر تشبه الشو ف

 
ي، ويستطرد  باألحرى مثل شجر الشو أو  والشجرة ف الي 
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ي أنحاء المدينة، ثيوفراسوس بالقول: 
 
ي كانت  أن الشجر ينتشر ف

ين  ي بداية نشأة كير
 
ي األسطح  وأنه ف

؛  تصنع من هذه المبات 

 للتلف والجذر ذو نسيج مضغوط للغاية، مما 
ً
ولعل ما  ( V.3.10 ) يجعله من أكير األشياء قيمة ألن الخشب مقاوم تماما

ي هذا المقام أن هذه األشجار كانت 
 
ي  تجدر اإلشارة إليه ف

ين  ي كير
 
ي أحد النقوش ف

 
  ( SEG , IX.72 ) محط إشارة ف

ي فقط عىل الثويا بل ذكر ثيوفراستوس أنولم تقترص أشجار كير 
وكذلك أشجار  أشجار اللوتس هي األكير وفرة ) ين 

ي أحياء مدينة (VI.3.1) (السدر
 
ي حير  أكد ارسطوطاليس أن أشجار الزيتون تنتشر ف

 
ي  ، ف

ين  ي (Aristotle, V.3.2) كير
 
، وف

ابون أنه:  ي ق م، ذكر أسي 
ي وباتجاه  القرن الثات 

ين  الجنوب، ولمسافة مائة ستاديون تكون األرض منتجة  يقع وراء كير

 (XVII.3.23) أي منطقة غابية لألشجار

ي أنشودته  Callimachusلقد تغن  كاليماخوس
 
، وهو إىل  ف ي

ين  ي أعىل كير
 
التل الذي شاهد  أبولو بتل أشجار اآلس ف

، وهي ترصع األسد بذراعيها ي
ين  كانت هناك الغابة المقدسة  كذلك  (Hymn to Apollo.90 ) منه أبولو الحورية كير

ي األكي  
ي نوه إليها بلين 

أيضا أن أشجار اللوتس تنتشر حول ساحل  كما ذكر ( pliny.V.31) بالقرب من نهر الليثون والن 

تس بة خصبة وأن محاصيلها متنوعة، وال تقترص  ، أما ديودورس الصقىلي فقد أكد عىل أن (XIII.32) السير ي تتمير  بي 
ين  كير

( وهذه  Diodorus.III.50) وبساتير  زيتون وغابات لم يستنبتها أحد.  عىل الحنطة فقط، بل فيه مزارع كروم واسعة 

ي المصادر 
 
ي رسائله نقتطف منها  الغابات استمر ذكرها ف

 
ي مرات عديدة ف

ين  ة متأخرة، حيث ذكرها سنسيوس الكير حن  في 

  (. 1164،ص : 2020روك) الناس يتمتعون بظالل األشجار  رسالة ذكر فيها

 

ينائية وقيمتها الطبية:  ي إقليم كير
 
  ثالثا: أسماء النباتات الطبية ف

 ، ينايكي ي إقليم كير
 
ي كانت معروفة ف

ت بقدرتها  كشفت مصادرنا األدبية عن أسماء بعض النباتات الطبية والن  تمير 

ي العالم القديم آنذاك، ومن المعروف
 
ة ف بصفة عامة ووادي  أن منطقة الجبل األخرص   العالجية وحازت شهرة كبير

ي الطب 
 
ي  الكوف بصفة خاصة من المناطق الغنية بالغابات الطبية والعطرية المستخدمة ف  Folkloric الشعن 

medicine   ات ي بأنواع عديدة من األشجار والشجير
واألعشاب المعمرة والحولية الهامة،  حن  اآلن، ويتمثل التنوع النبات 

ي هذا الوادي فقط مائة وأحد وقد بلغ عد
 
عشر نوع من النباتات الطبية والعطرية، موزعة  د النباتات الطبية والعطرية ف

البذور، وستة وأربعون فصيلة من مغطاة البذور، أما ذوات  عىل ثالث فصائل وأربعة أجناس، وخمسة أنواع من معراة 

، وسبعير   ير  وتسعير  نوعا، بينما مثلت ذوات الفلقة الواحدة بثمانية جنسا، واثن الفلقتير  فقد مثلت بثمانية وثالثير 

، العائب: ) نوعا فصائل، وأحد عشر جنسا وأربعة عشر  ي    (.437.ص2018الزرت 

ي هذا البحث للحديث عن كل النباتات الطبية الموجودة، فسوف  أنإىل  ونظرا 
 
نقترص الحديث  المجال ال يتسع ف

ي كانت 
ي اإلقليم، ومناطق انتشارها ومن خالل عىل بعض النباتات الطبية الن 

 
المصادر األدبية القديمة واللق   تنمو ف

 : ي
  األثرية بحسب ما توفر لنا، وهذه النباتات كاآلت 

 (.σίλφιον _Silphium) _ السلفيوم1

، ذكره Silphium) ( أو السلفيومΣίλφιον) السلفيون ينايكي  بإقليم كير
ً
( نبات بري منقرض حاليا، وكان موجودا

حيث وصفوا  ،(Herodotue,iv,169,Strabo.xvii.3.20,) الكتاب القداىم

ينايكي ((Thophrastus.VI.3.2;,Pliny.XIX.15شكله ي إقليم كير
 
 ، وحددوا منطقة نموه ف

(Herodotue,iv,169,scylax.108ي تقدمها لنا الطبيعة
: "من بير  أغىل الهدايا الن  ومن أكير المنتجات   .(، وقد اعتي 

ي (Pliny.XIX.15) كلفة"،
 
، وقد اشتهر هذا النبات بقدرته العالجية الفائقة لعالج العديد من األمراض المستعصية ف

ينايكي  (، ونظرا للجودة العاليةPliny.xxii.49) جسم اإلنسان والحيوان  بها سلفيون أقليم كير
ي تمير 

 الن 

(LASERCERPICIUM،ي حسب المصادر لم تنازعها فيه أي منطقة أخرى
ا بدرجة جعلته  كان  (، والن  الطلب عليه كبير

 (.Applebaum.1979) عىل رأس قائمة منتجاتها المصدرة إىل العالم القديم

 االسم مصدره وسبب تسميته:  -

ي القرن الخامس ق م، برسم
 
ودوتس ف  أوردت المصادر اإلغريقية ذكر نبات السلفيون، حيث ذكره هير

(σίλφιον) (IV.169 ي
( Σίλφιον) وسيلفيون (Selpon) برسمير  األول سليبون فقد أورده (، أما هيسيخيوس الملن 

ي  ت  ي اللغة الالتينية كلمة سير
 
ي sirpe) ويعتقد فرانسوا شامو أن نفس جذر الكلمة هو الذي جاء منه ف

ي تعن 
( والن 
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ي الذي
ي البداية عصارة السلفيون، ومنها جاء االسم الالتين 

 
برسم  هذا النبات وحدها، حيث يكتبونه قصدت به ف

ربيتوم  ، ص(.  1990شامو، ) laser ) ) ثم أصبح يكتب برسمالزار (lasarpicium) لير 

حقيقة أصلها، هل كانت تسمية محلية أم إغريقية؟ فال يوجد لدينا أي  وعن أصل كلمة السلفيون فإننا ال نعلم 

، بحكم أن مصادرنا األوىل كانت إغريقية، وقد ذكر  ي
: أن اإلغريق يدعونه باسمنص مصدري يؤكد أصلها اإلغريق  ي

 بلين 

الرأي القائل: "بأن جذر الكلمة ال ينتمي إىل اللغات الهندواوربية بل إن  (، ولعل هذا األمر يجعلنا نرجحXIX.15) السلفيون

، وهو أمر غير مستبعد، إذا ما عرفنا أن اإلغريق قد أطلقوا عىل ارسطوطاليس_ وهو اسم  ي أصلها قد يكون محىلي لين 

ا إىل ليبيا _اسم باتوسالشخص ال  من ثير
ً
ي اللغة الليبية القديمة ملك(Βαττος) ذي قاد المائتير  مهاجرا

 
ي ف

ي تعن 
 ، والن 

(Herodotus,IV,155.) 

-  : ينايكي ي إقليم كير
 
 تاري    خ نبات السلفيون ف

ي عام 
ين  ينايكي بعد إنشاء مدينة كير ي إقليم كير

 
ق م، بسبع  631أشارت المصادر إىل أن نبات السلفيون قد ظهر ف

(، وقد ارتبط السلفيون بأشة pliny.XIX.15) (، وأنه نما عقب وابل شديد من المطر.3.2Thophrastus.VI) سنوات

ينايكي  ي إقليم كير
 
ينيير   σίλφιονΒάττου) ) باتوس الحاكمة ف ي هذا الصدد ذكر ارسطوطاليس: "أن الكير

 
قد منحوا  وف

ي اإلقليم منذ القرن السادس ق م، أحد الملوك الباتيير  هبة السلفيون" حيث 
 
أصبحت صورة النبات تنقش عىل العملة ف

ا له  ( ..Robinson:1965) وأصبح شعارا ممير 

، (، وكان من الطبيعي أن 115.ص1988األثرم. ) واستمر احتكار اإلغريق للسلفيون طيلة العرص الجمهوريوالبطلمي

ي كانت هي  يندلع ضاع بينهم وبير  القبائل الليبية
ومنذ البداية من عرفت اإلغريق بهذه النبتة، ومن كانت تقوم بجنيه  الن 

ي البداية، ولم يكن من المستغرب أن تحاول هذه القبائل أن تحصل عىل حصتها من هذا النبات العجيب، وليتطور 
 
ف

ابون عن ح ي كانت تحتكره، وقد حدثنا المؤرخ اسي 
دوث عمليات األمر إىل السعي لبيعه خارج السلطة اإلغريقية الن 

ي ميناء خاراكس
 
تسΧαραξ) تهريب ف  (.XVII.3.20) ( عىل ساحل السير

ينايكي بمقتىص  وصية ابيون عام  ق م هذا النبات،  96وقد احتكر الرومان وعقب بسط سيطرتهم عىل إقليم كير

ي الخزانة الرومانية حواىلي 
 
ي أن يوليوس قيرص قد وجد ف

ي هذا الصدد أورد بلين 
 
رطل من  1500 وحق جمعه وبيعه، وف

حول هذا النبات  -(، ولكن يبدو أن الرصاع بير  الطرفير  _ أي الرومان والليبيير  XIX.15.1) نبات السلفيوم المحفوظ

ي 
ي اإلقليم، وهذا أمر أكده بلين 

 
ي النهاية إىل تقلص وجوده بشكل كبير ف

 
(. والذي XIX.15.1) وحق احتكاره وبيعه أدى ف

 ن اإلقليم". ذكر: "أن هذا النبات قد انقرض م

ينايكي  منطقة نمو السلفيون - ي إقليم كير
 
 :ف

ودوتس: "أن منطقة نموه كانت تمتد من جزيرة بالتيا  ، فذكر هير ي
ين  حددت المصادر منطقة نمو السلفيون الكير

، IV.169) وحن  خليج شت" ينايكي ي كير
 
ي المناطق شبه الصحراوية ف

 
ي تحديد منطقة نموه أنه كان ينمو ف

 
(، ويالحظ ف

ي الخصيب وبير  
ين  ي المناطق الزراعية المستصلحة. أي عىل الهضبة الداخلية للجبل األخرص  ما بير  الهالل الكير

 
وليس ف

ي تحديدهما لموطن نبات 
 
ي ف

ابون وبلين  الصحراء، وابتداء من خليج "ُبمبه" حن  خليج شت، ويتفق كل من اسي 

ابون أن منطقة إنتاج السلفيوم ت "السلفيون حيث ذكر اسي  ينايكي ي موضع آخر XVII.3.22) كون "مجاورة إلقليم كير
 
(، وف

ق حواىلي ألف ستاديون،  يذكر أن: "األرض المنتجة
للسلفيون ضيقة وطويلة وشبة جافة، ويبلغ طولها باتجاه الشر

ي عىل مسافة خمسXVII.3.23) والعرض ثالثمائة ستاديون."
ين  ي كير

ي فقد حدد موطنه بقوله: "أن أراض 
ة عشر (، أما بلين 

، مليئة باألشجار، بينما عىل نفس المسافة خارج تلك المنطقة فهي مناسبة فقط لزراعة الذرة، بعد ذلك   من الشاطئ
ً
ميال

ي العرض وطول 
 
 ف
ً
  (.V.33) ميال، ال ينتج سوى السيلفيوم 250قطعة أرض، ثالثون ميال

ي ينمو فيها هذا النبات
بة الن  ابون أنها: "تر  وعن نوع الي   سوى السيلفيوم "ذكر اسي 

ً
 بة رملية قاحلة، وال تنتج شيئا

(XVII.3.23 ي حير  أكد ثيوفراستوس عىل أن نبات السلفيون نبات بري، حيث فشلت كل المحاوالت
 
(، ف

 (.(VI.3.2لزراعته

 شكل نبات السلفيون من خالل المصادر:  -

 لنبات السلفيون
ً
، حيث ذكر ثيوفراست قدمت المصادر القديمة وصفا ي وس أنه نبات بري، ذو جذر غليظ اللين 

وال، وورقة كورق الكرفس أو الكزبرة ي VI.3.2) وساق مثل ساق الفير
 
ي ف

(، ويتوافق ما ذكره ثيوفراستوس مع ما ذكره بلين 
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ي فقرة أخرى، ذكر أنه   وصفه لنبات السلفيون حيث أورد أن له جذر كبير وساق يشبه ساق
 
ي السمك، وف

 
الشمر ويماثله ف

 يزيد طوله عن كان لهذا النب
ً
ي هذا  بوصة، ينمو عليه نتوء 18ات جذرا

 
بة، وقد كان يتم إحداث حز ف بارز فوق سطح الي 

، وكان هناك ساق ينمو فوق النتوء (، كما أن أوراق XIX.15) يدعونه ماجيداريس النتوء، فإنه يتدفق منه عصير يشبه اللي  

ي الربيع و ترىع عليه هذا النبات تدىع ماسبيتوم، وهي شبيهة بالبقدونس، 
 
وبذرته تشبه الورقة، وتتساقط أوراقه ف

ة سوداء ومن الساق، وقد كان لهما اسمان  حصل عىل عصير السلفيون من الجذر، والذي كان له قشر
َ
الماشية، وقد كان ُيت

ي أدت  من األول نوعا ما وقابل لCaulias) ( وكاولياسRizias) األول ريزياس
 (.XIX.15) لفساد(، وقد كان النوع الثات 

ي الطب:  -
 
 السلفيوم ف

ي هذا الصدد ذكر ثيوفراستوس: "أن عصير السلفيوم كان له خصائص 
 
تعددت استخدامات السلفيون الطبية، وف

ي IX.1.4) طبية"
 
ي والذي أورد العديد من الوصفات الطبية من السلفيوم كانت تستخدم ف

(، وهذا األمر أكده أيضا بلين 

: XXII.48_49) إلنسان أو للحيوانعالج األمراض، سواء ل  ( وهذه العالجات كالتاىلي

ي:  - ي الطب البشر
 
 استخدامات السلفيون ف

ي تحفير  الشهية ويمنع كره الطعام إذا تم تناوله مع الخل أو مع الفلفل 
 
ي إىل أن السلفيون كان يستخدم ف

يشير بلين 

ي نبيذ، (، كما يعالج الرصع، حيث يتم خلط رأس XX.17.1) والنبيذ والعسل
 
من الثوم مع مقدار مماثل من السلفيون ف

ي التخلص من التشنج المصاحب لنوبات الرصع
 
ين: أن أوراق XX.23.1) وهي فعالة ف ي والعشر

ي كتابه الثات 
 
ي ف

(، ويذكر بلين 

ي الطب لتوسيع الرحم، وإخراج الجنير  الميت، وأن جذوره تعتي  عالج جيد اللتهابات القصبة 
 
السلفيوم تستعمل ف

لهوائية، ويستخدم كذلك لعالج رشح الدم، ورغم صعوبة هضمه كطعام، إذ يؤدي إىل انتفاخ البطن بالغازات كما يسبب ا

ي عالج أورام داء الخنازير كما تعالج 
 
ي عالج الكدمات، ومع الشمع ف

 
التجشؤ، كما أنه مفيد إذا خلط مع الخمر والزيت ف

 (.XXI.48) البواسير إذا ما بخر به عدة مرات

وب يخفف أ خذ كمشر
ُ
داء ، وإذا أ : "إنه من أثمن نعم الطبيعة وهو يفيد مرض  الي  ي

ما عصير السلفيون فيقول بلين 

 مع الشمع 
ً
آالم األعصاب، ويستخدم السلفيون عىل صوفة ناعمة ليثير الطمث عند النساء، كما يستخدم مخلوطا

، ومن دالئل قدرة عصير السلفيون الشافية أنه يبطل سموم  للتخلص من ثآليل القدم بعد أن تجتث دائريا بسكير 

ي من مرض الجمرة والدواىلي والحكات وتشققات 
ي ماء حول هذه الجروح، ويشق 

 
، حيث يوضع ف األسلحة واألفاىعي

الصدفية(، والكحة وأمراض اللهاة والصفراء المزمنة واالستسقاء، ويعط لمرض  ) األصابع، وتعالج به الجسأة الجلدية

السل( والرصع وشلل اللسان، ) التيتانوس(، والربو والسوداء الدرنّية) قلص العضالت، ومرض الكزازذات الجنب وت

 (.XXII.49) ويستعمل لعرق النسا وروماتزم القطن"

ي الطب البيطري استخدامات السلفيون -
 
 :ف

ي الطب البيطري، وقد ذكر ثيوفراستوس أن نبتة 
 
السلفيون كانت مفضلة أشارت المصادر إىل فوائد السلفيون ف

، حيث كان يقدم كعلف لها ينايكي ي إقليم كير
 
(، وقد كانت الماشية تسمن إذا أكلته، كما كانت تعطي VI.3.2) عند الماشية ف

ي يذكر أنه يسبب لها اول األمر اإلسهال
ثم النوم، كما كان ينتاب الماعز  للحوم هذه الماشية نكهة فريدة، وإن كان بلين 

ان وذلك بمسح خطمها بمعجونه،   (.XIX.15) عند تناوله نوبة من العطس لقد كان السلفيون يستخدم قديما لتهييج الثير

ي قتل الكالب إذا أعطيت 
 
ت، كما كان يستخدم أيضا ف ي إذا تناولت عجينته اهي 

كما كان يستخدم للقضاء عىل األفاىعي والن 

 باللحم
ً
 .(XX.36.1) لها ممزوجا

 

 (: lotus_λωτός) اللوتس -2

ي  (λωτός) اللوتس
، يعود أقدم ذكر له عند الشاعر اإلغريق  ينايكي ي إقليم كير

 
 ف

ً
نبات شجري كان موجودا

وس ودوتسXXI.324) هومير ي ليبيا هو األكير VI.177) (، كما ذكره هير
 
(، وأيضا ثيوفراستوس الذي قال عنه: " اللوتس ف

ابونIV.3.4) وفرة" ي األكي  XVII.3.7) (، كذلك نوه لوجوده كل من أسي 
 (.XIII.32_33) (، وبلين 

 وصفه:  -

ي ملحمة اإللياذة
 
وس ف (، Iliad) تكشف لنا المصادر األدبية عن وصف نبات اللوتس، حيث نفهم مما أورده هومير

ات اللوتس والسمار والسعد قت شجير قت أشجار الدردار والصفصاف والطرفاء واحي  ، إن اللوتس هو (XX.324) "فاحي 
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ة ليست  ، ساقه شجير ي وزراىعي
ة، وهو بالتاىلي يختلف عن نبات اللوتس المرصي الذي هو عبارة عن نبات ماتئ بالكبير

ة، وأزهاره صفراء زاهية اللون (، وقد أكد سكيالكس ما سبق حيث أورد ذكره  Pliny,XIV.19.2) منتصبة له فروع كثير

يدس ة ضمن أشجار حدائق الهسبير  (Scylax.108) كشجير

ة ويقدم ثيوفراستو   س وصفا للوتس بقوله استنادا عىل كتابات من سبقوه، "يقول البعض أن اللوتس شجير

ة ي ثمرة اللوتس كبير
 
ا قوًيا"، كما يكشف أن البذرة الموجودة ف

ً
ا، وأن لها جذع ً (، ويصف المؤرخ IV.3.4) ومتفرعة كثير

ة، ويصفها بأنها شج ي بولبييوس الشجرة بقوله: "اللوتس ليس شجرة كبير
ة "خشنة وشائكة"،اإلغريق  (، XII.2.1) ير

"
ً
اء وأكير سمكا وأوسع نطاقا  .(XIV.65) يضيف اثيناوس بأن أوراقها خرص 

 بكثير من ساقه" وعن جذر الشجرة 
ً
ا قوًيا" كما أن لون الجذر أكير سوادا

ً
 فيقول عنه ثيوفراستوس: "أن لها جذع

(IV.3.4ابون ي وصXVII.3.8) (، وهو أمر ذكره أيضا اسي 
ي أكير استطرادا بقوله: "اللوتس له جذر بحجم (، ويأت 

ف بلين 

 
ً
ا؛ ولكن ال يزال أكير قبوًل

ً
ة الكستناء، بداخلها جسم أبيض، مقبول لألكل نيئ ة سوداء مثل قشر السفرجل، محاط بقشر

ي الرماد"
 
ي الماء أو تحميصه ف

 
يXIII.32.2) عند غليه ف ودوتس بحجم التوت الي  وتشبه  (، أما ثمرة اللوتس فيصفها هير

ي الطعم التمر
 
يعود فيؤكد عىل أن ثمار اللوتس  يذكر ثيوفراستوس: "بأن طعمها مستساغ"، ثم (، وعن الطعمIV.177) ف

ابون أيضا بقوله: إنها فاكهة حلوة ي الطعم، وهو أمر يؤكده اسي 
 
ينايكي أكير حالوة ف ي كير

 
 (.XVII.3.17) ف

 استخداماته:  -

ها تعود أهمية أشجار اللوتس قديما  ي إىل تمير 
ي العديد من الصناعات، وهو أمر أرجعه بلين 

 
ي استخدام خشبه ف

 
ف

ي XIII.17.1) بالجودة والصالبة،
 
صناعة مقابض  (، وبناء عىل ما ذكره ثيوفراستوس إىل استخدام خشبه كوقود، وأيضا ف

ي صناعة األنابيب، وأشياء أخ
 
ي التطعيمات المكسوة بالفسيفساء، كما استخدم ف

 
(، "ويضيف IV.3.4) رى،الخناجر وف

ي صناعة التماثيل"
 
، ويبدو أن درجات أخشاب اللوتس تختلف من (Pausanias.VIII.17.2) باوزانياس بأنه يستخدم ف

، مكان إىل آخر، حيث أشاد ثيوفراستوس ينايكي ي إقليم كير
 
(، ويشير اثيناوس إىل أن IV.3.4) بخشب أشجار اللوتس ف

كانت تصنع من خشب اللوتس (Φώτιγγες) ، وكان يسميها اإلسكندريون باسمهناك آله موسيقية شبيهة بالمزمار 

ي   (.IV.182E) اللين 

  :اللوتس كغذاء ودواء -

ي العالم القديم، حيث لم تقترص القيمة الغذائية للشجرة عىل الثمار فقط، بل حن  
 
شكل اللوتس مادة غذائية ف

ي كانت ;Strabo.xvii.3.8Thophrastus.IV.3.1) األوراق والجذور
: "بأن الجيوش الن  ي

ي هذا الصدد ذكر بلين 
 
(، وف

 عي  إفريقيا، قد تغذت عىل هذا النبات"،
ً
 وإيابا

ً
ي إصابة XIII.33) تسير ذهابا

 
(، من جهة أخرى يبدو أن سمعته المتمثلة ف

 يتناولونه وهو ما أكده من يتناوله بالنسيان هو تعبير مجازي نابع من أن الليبيير  كانو 
ً
 مسكرا

ً
ا يصنعون منه نبيذا

ودوتس اب: " أن الخمر الذي يصنعونه منه ال يتعدى يومير  أو IV.177) هير (، ويشير ثيوفراستوس بخصوص هذا الشر

ي يذكر_ IV.3.1) ثالثة أيام، وبعد ذلك يفسد"
اب  (، ولكن بلين  ونقال عن كورنيليوس نيبوس _ يحدد مدة صالحية الشر

اب مصنوع من العسل_ كما يذكر أن فاكهة هذا النبات بعشر  ة أيام فقط قبل أن يفسد، ويشبه هذا النبيذ بنبيذ الميد _شر

ي براميل بعد خلطها
 
 (.XIII.32) يتم االحتفاظ بها مخزنة ف

ي ابقراط
، أورد المؤرخ والطبيب اإلغريق  ي ضمن العديد من الوصفات  ( اللوتسἹπποκράτης) عىل الصعيد الطن 

ي إعداد المراهم، ويالحظ أنه يعتمد بشكل أساسي عىل نشارة خشب شجرة  لطبية المستخدمةا
 
ي عالج القروح، وف

 
ف

ي أغلبها
 
للمعدة،  أن اللوتس جيد ، أما ثيوفراستوس فقد أشار إىل(Hippocrates. & Adams, 1985.p) اللوتس ف

ي الخصائص III.4.1) ولكنه يذكر أيضا أن اللوتس الذي ال يحتوي عىل بذره هو ممرض
(، من جهة أخرى أيد بلين 

ي من األمراض"
 (.XIII.32) العالجية للوتس بقوله: "يقال أن مضغ اللوتس يق 

ي القرن الثالث الميالدي ذكر 
 
(،اللوتس ضمن ستير  مادة طبية تعامل معها، وعن Garilius Martialis) وف

الجانبية كونه يصعب هضمه ويسبب تخمة للمعدة_ وهو بذلك ولكنه له بعض اآلثار  اللوتس أورد أنه حلو المذاق

ي _ كما يثير العطش، ولكنه يؤكد عىل أن األوراق والفاكهة
تعالج مشاكل الطحال  يخالف ما ذكره ثيوفراستوس وبلين 

ي المثانة 
، كما أن قشر ثمار اللوتس يخفف السعال عند غليه بالعسل، و يرج  ي ي االستخدام الخارج 

 
عند واالستسقاء ف

ي 
 (.Dendle;Touwaide:2008.p92) مزجه بالنبيذ النق 
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 (Crocus sativus L_Κρόκος) الزعفران:  -3

يطية  30(، طوله 178. 2009شمس الدين. ) نبات بصىلي معمر، ينتمي إىل الفصيلة السوسنية سم، وأوراقه شر

ي الخريف، 
 
ي فصل الربيع وأخرى ف

 
ي تزهر بعضها ف اء، وله أزهار بلون بنفسج  وتنمو هذه األزهار عند مستوى سطح خرص 

ي نهايته العلوية إىل ثالثة مياسم
 
حيث  األرض، و تحتوي كل زهرة عىل قلم بلون أصفر عند القاعدة، ويتفرع هذا القلم ف

، أو أحمر، وهي الجزء المستعمل والمعروف بالزعفران  أن لكل زهرة مدقة واحدة وثالثة أسدية لونها أصفر برتقاىلي

(Negbi.2006.p19.) 

 ، ي
ي الزهرة، والذي تعرف باسم الزعفران السوسن 

 
ج الزعفران عن طريق تجفيف مياسم وجزء من األقالم ف

َ
وُينت

ي األرض 
 
ة الشكل، حيث يمكث ف ويمكن إعادة زراعته لكونه يتكاثر بالكورمات، وهي ساق متحورة لتخزين الغذاء َبَصِليَّ

، وتعود أقدم إشارة (Kafi,. Koocheki,; Rashed.; Nassiri, , eds.2006K) سنوات، حن  إعادة زراعته 10إىل  7من 

،) حول الزعفران إىل الحضارة المرصية القديمة، ي كريت كانوا من أوائل من  (، ويبدو أن المينويير  292،ص2019نظير
 
ف

ي قرص Hancock.J.F.2021.p38) زرعوا الزعفران وتاجروا به،
 
  (، حيث كشف عن لوحة جدارية من الفريسكو ف

ة  ق م، وسميت "جامع الزعفران" وقد صورت فتاة تقوم بجمع  1530–1580كنوسوس بكريت وتعود إىل الفي 

(، كذلك ذكرت النصوص Willetts, 1967.p77) الزعفران، كما ظهر مشهد آخر لقرد أزرق يقطف زهور الزعفران

 (.220،ص 1972الجادر،) األشورية والبابلية الزعفران،

ي حيث يرجح أن كلمة وتردد اسم الزعفران
ي األدب والشعر اإلغريق 

 
ي زعفران جاءت من (، Κρόκος) ف

ي تعن 
والن 

ي ينسجها النول" krokeالكلمة اإلغريقية 
ي خيوط النسيج الرقيقة والن 

ي تعن 
(، وتعود أول إشارة Negbi.2006.73 ) والن 

وس، حيث يشير إ ي إلياذة هومير
 
ي أدبية عن الزعفران إىل القرن العاشر ق م، ف

 ىل آلهة الصباح بردائها الزعفرات 

(I.19.23;XXIV.695كما أن اسخليوس ،) (Aeschylusي اللون
 ( قد وصف ثوب ابنة اجاميمنون الزعفرات 

(Agamemnon.238ي حير  نوه يوربيدس
 
 (Phoenician Women, 1480) إىل زعفران كوزاكيوم (Euripides) (، ف

ي اشتهرت بزراعة الزعفران، حيث أكد ثيوفراستوس زراعة 
ين  وتؤكد العديد من اإلشارات المصدرية عىل أن كير

ي اإلقليم الزعفران بقوله: "كما 
ا من عبق الزعفرانتحمل األرض أي أراض  ً ي موضع آخر يرصح بأن IV.3.1) وفير

 
(، وف

ي "أحىل رائحة عىل 
ين  ، وخاصة رائحة  رائحة وأن، اإلطالق هي رائحة ورود كير ي ذلك المكان هي األنق 

 
األزهار األخرى ف

ي بقوله: "حيث 
ي قد استمرت إىل القرن األول الميالدي، إذ وصفها بلين 

ين  الزعفران" ويبدو أن شهرة أزهار الزعفران الكير

 (.(XXI.17.1ينمو الزعفران الذي طالما اشتهرت أزهاره"

ي 
ين  ي يعدد عيوب الزعفران الكير

بقوله: "لديه عيب كونه أغمق من أي نوع آخر، ويفقد جودته  ورغم أن بلين 

ي الكل"
 
ف بأنه: "األفضل ف ة"، لكنه يعود ليعي  ي المصادر المتأخرة يؤكد حقيقة (XXI.17.1بشعة كبير

 
(، ولعل ذكره ف

ي إنتاجه، حيث ذكره المؤرخ سولينوس
 
ي القرن الثالث( Solinus) استمرار اإلقليم ف

 
لزعفران هو الميالدي بقوله: "ا ف

ي وليقيا ينتجونه"
ين   وفرة وأفضل" وأن كل من صقلية وكير

ي القرن الرابع ق م أورد األسقف XXXVIII.6) األكير
 
(، وف

ي إحدى رسائله(Synesius سنسيوس
 
ي ف

ين  ( بقوله: "حن  أنت تعرف سيلفيومباتوس، وأفضل 134.4(5_ ( الكير

" ي
ين   (.1126صروك، ) زعفران، لهذا هو أيضا منتج يستحق لكير

الذين تعود معرفتهم للزعفران  وال نعلم إذا كانت معرفة سكان اإلقليم للزعفران قد جاءت من خالل الكريتيير  

ي ق ملأل
 لعدم إشارة ، لف الثات 

ً
ا أم أن اإلغريق قد جلبوا تقنيات زراعته معهم من الوطن األم، كما ال نجد تفسير

ي منتصف القرن الخامس ق م، إىل زرا
 
ودوتس ف ، وأيضا عدم ذكره ضمن نقوش هير ينايكي ي إقليم كير

 
عة الزعفران ف

ي ق م،.SEG.IX) الداميورجوي
ي تعود إىل كل من القرن الخامس والرابع والثالث والثات 

 (SEG.IX.39;42) (، والن 

ي وهذا اإلنتاج يبدو من خالل ما 
ين  ي كير

 
 إن الثابت لدينا من خالل نصوص المصادر أنه هناك إنتاج للزعفران ف

" ي
ين  ي كير

 
ي القرن األول الميالدي: "ليس غزير اإلنتاج حن  ف

 
ي ف

(، ولعل ذلك راجع إىل المشقة XXI.17.1) ذكره بلين 

ي يعانيها زارعيه، وضعف المردود كمحصول فما كان يجمع ليس النبات كله إنما مياسم الزهر الرفيعة. 
ة الن   الكبير

 استخداماته:  -

ي العا
 
ي الطعام وقد كان من أكير التوابل تعددت استخدامات الزعفران ف

 
لم القديم، حيث استخدم كتوابل ف

، ) المرغوبة ي Tadayyon.2014.p.64) (، والمكلفة سعرا،245، ص2008خرص 
 
(، كما كان مادة صبغية استخدمت ف

ي المجتمعات القديمة
 
أبرزته (، ولعل أجمل التمثيالت لذلك ما Goliaris.2006.p.73) صباغة مالبس الطبقات العليا ف
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ي قرص كنوسوس بجزيرة كريت لفتاة تجمع الزعفران
 
(، ومن المعروف أن Willetts, 1967) لوحة جدارية موجودة ف

 صبغة الزعفران كانت صبغة ملكية ومحتكرة من الطبقة األرستقراطية، وتشير النصوص المرصية القديمة أن الزعفران

ي فن التحنيط المرصي، حيث كشف عن استخ
 
ي تلف فيها المومياوات كان يستخدم ف

ي صباغة األكفان الن 
 
دامه ف

  (Ganeshram.2020.p31) وتحديدا مومياوات النساء. 

 
ً
ي تنتج عطورا

ي صناعة العطور النفيسة، وقد أورد ثيوفراستوس قائمة بأفضل الورود الن 
 
لقد دخل الزعفران ف

، وكان الزعفران من بينها
ً
، فقد تم رش عطور الزعفران عىل مرتدي (، وبناًءا عىل ما ذكره بليVI.5.6) أخاذة ي األكي 

ن 

ي روما إلنعاشهم
 
ي روما لم يكتفوا بتعطير أنفسهم .17.1XX) المسارح ف

 
ي بالقول: أن أفراد الطبقة الغنية ف

(، ويعقب بلين 

ون كانت تعطر برائحة الزعفران  (، ومنXIII.4.1) بالزعفران بل دهنوا به أخمس أقدامهم، وأن جدران حمامات نير

"كان  saccocrociالمعروف أن أشة الزفاف كانت تزين بغبار الزعفران، وهو ما يفش العبارة الالتينية "النوم فيكروكس 

ي شير من الزعفران، كذلك يشير اثيناوس
 
 يدهنون أجسامهم بزيت الزعفران.  ( إىل أن المصارعير  كانوا XV.195) ينام ف

ي الطب القديم -
 
 :الزعفران ف

ي العالج حيث ذكرت بردية استخدم الفر 
 
ي تعود إىل اعنة الزعفران ف

س_ والن  ي ، ق م 1550إيي 
 
الزعفران كمكون ف

ي فتح الشهية وتحسير  
 
 للروماتزيوم وأيضا ف

ّ
يطية ودهانا ي عالج الدودة الشر

 
عالج مشاكل الكىل ،كما استخدم ايضا ف

،) الهضم اآلشوري والذي يعود آشور بانيبال عن إن (، إما عند اآلشوريون فقد كشف القاموس 292،ص2019نظير

ي الوالدة واضطرابات الدورة الشهرية و أمراض 
 
ي ضيق التنفس والتبول المؤلم، وف

 
الزعفران كان يستخدم كعالج مساعد ف

 (.Hirschberg. 1982.258_59) الرأس

 بخصائص فريدة، فنجد 
ً
 دوائيا

ً
ي فقد كان الزعفران يعتي  نباتا

ي الطب اإلغريق 
 
ي  257الزعفران من بير  أما ف

 
مخدًرا ف

 اللتهابات العير  القيحية، ولعالج العيون الدامعة والتقرحات الجلدية، 
ً
مجموعة أبقراط، وقد أوض باستخدامه موضعيا

 عىل تحسير  األمراض الحادة عن طريق الفم
ً
. يعمل الزعفران أيضا

ً
 Adams) والجروح المفتوحة، ونظرا لكونه قابضا

1939.99)ي ح
 
اتوس، ف  لعالج التهاب Ἐρασίστρατος) ير  ذكر الطبيب إيراسيسي 

ً
( أنه يمكن استخدام الزعفران محليا

 (Jafari.s.m.a.oht.p282) الحلق وآالم األذن، وتقرحات الفم واألعضاء التناسلية

ي أن الزع
ي هذا الصدد ذكر بلين 

 
 للعديد من األمراض عند الرومان، وف

ً
فران كان لقد كان الزعفران يعتي  عالجا

ي تقرحات الحلق والصدر، كما ذكر أنه يستخدم كعالج ألمراض الكبد 
 
ي عالج التهاب العير  واختناق الرحم، وف

 
يستخدم ف

ي عالج السعال وذات الجنب
 
ي عالج المثانة، إضافة إىل استخدامه ف

 
، وف ي أيضا إىل أن XXI.81.1) والكىلي

(، ويشير بلين 

ي إشارة أخرى XXII.49.1) تعادة الشعر الذي تساقط عقب اإلصابة بالجربيساعد عىل اس إضافة الزعفران للنبيذ
 
(، وف

ي الكمادات ذكر أن: "خلط التمر مع السفرجل والشمع والزعفران
، وقد  (XXIII.51.1) يعالج المعدة واألمعاء، كما تشق 

ا منهم بأنه يمنع حدوث صداع الكحول
ً
 (.XXI.76.1) كان يضاف إىل النبيذ اعتقاد

ي ال
 
 مرض القرنية وإعتام وف

ً
قرن األول الميالدي حدد ديوسكوريدس الزعفران كعالج موضعي للعينير  وتحديدا

ي نبيذ الزبيب، كذلك 
 
، وكمرهم مهدي ومطري، وهو مدر للبول، كما يعالج التخمة إذا مزج ف عدسة العير  واألذنير 

(، كما وصف الطبيب Dioscorides. 1888.29_30) يستخدم بصورة كمادات اللتهابات الرحم والجلد واألذنير  

ي سكريبونيوس الرجوس
 Hirschberg) الزعفران لعالج التهابات العير  الحادة والمزمنة (Scribonius Largus) الرومات 

1982.258–59.) 

 

 (Κύμινο)    _  cuminum الكمون:  -4

ي  للصفرة, سيقانه اسطوانية, ذات سم, أوراقه ريشية أزهاره تميل  80-50يبلغ ارتفاعه من  الكمون نبات عشن 

ي شهر يوليو مع موسم الحصاد، وهي تتبع الفصيلة الخيمية، وعن المادة الفعالة بالكمون 
 
رائحة طيبة، تنضج البذور ف

نجد أنها تحتوي عىل زيت طيار من األثينول والفيشون وليمونير  وهو المسؤول عن الرائحة، كما تحتوي عىل فيتامير  أ, 

يت، فوسفورب, ج ومعادن: ك  (.Anandaraj M:2013.p4) السيوم، بوتاسيوم، كي 

ية  وعن أصل هذه النبات ترجح بعض الدراسات أن مصدره آسيا الوسط وجنوب غرب آسيا،أرجعت بذوره الي 

ي مستوطنة عتليت_ يام
 
ي عير عليها ف

ي سوريا أرجع إىل األلف الثاني الن 
 
ي المياه إىل األلف السادس ق م، وف

 
ة ق المغمورة ف

 ,Nabhan) كما كشف عنه ضمن آثار الدولة المرصية الحديثة  (،M Kislev, A Hartmann, E Galili, 2004) م
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ي بيع 2020
 
ي كريت عير عىل أقراص أرشفية كشفت عن وجود متاجر تابعة للقرص المينوي كانت متخصصة ف

 
(، وف

ونزي المتأخر   (Castleden, n.1990) الكمون، وتعود هذه األقراص إىل العرص الي 

ة وغزيرة ي المصادر األدبية اإلغريقية فذكر ثيوفراستوس أنه: "نبات لديه بذور صغير
 
 3.5) وقد تواتر ذكر الكمون ف

VIII. وأنه كان من عادات اإلغريق عند زراعة الكمون "أن يقوم الزارع بإطالق اللعنات أثناء البذر من أجل الحصول عىل ،)

ي نبات الكمون: نبات به ساق VII.3.4)  يصعب تجفيف بذوره لحفظه(، كما ال IX.8.9) محصول وفير 
( ويصف بلين 

ي تربة رقيقة
 
ه من XIX.57.1) واحد وجذر يشبه البصلة، وينمو فقط ف ( وعن موعد زراعته يحدد بفصل الربيع، ويعتي 

 
ً
ا  ممير 

ً
ي تعطي طعما

ه اثيناوسXIX.47.1) التوابل الن  ي حير  اعتي 
 
ي م(Athenaeus) (، ف

 
 ائدة الفالسفة، ف

(Deipnosophistsمن التوابل المفضلة ) (ي العديد من الوصفات الغذائية2.68
 
ي تدخل ف

 (.101III. ;3.90) ( والن 

ي المصادر األدبية
 
، فإن نقوش الدميوراجوي وعىل الرغم من أننا لم نجد أي إشارة ف ي

ين  ي كير
 
 لزراعة الكمون ف

(SEG.IX .11_44قد أوردت الكمون ) (κύμινον) بدأ من القرن الخامس والرابع ، ي
ين  ( .11SEG.IX) ضمن محاصيل كير

ي ق م، وحددت أسعاره بدرخمتان
 حن  القرن الثات 

ً
ي أغلب (drachmas SEG.IX) وصوال

 
، ولعل تكرار ذكر الكمون ف

ي ربما بدرجة تصديره خارج اإلقليم. 
ين  ي كير

 
 ف
ً
ا  نقوش الدميوراجوي يؤكد أن إنتاجه كان كبير

 ه: استخدامات -

ي الطعام، حيث كان يدرج ضمن التوابل المفضلة لدى شعوب العالم 
 
ة تاريخية مبكرة ف استخدم الكمون منذ في 

ي التحنيط
 
ي هذا الصدد استخدم المرصيير  القدماء الكمون كتوابل وكمواد حافظة ف

 
 Shewfelt, n.d) القديم، وف

ي قرص يعود إىل الحضارة الموكينية، وتح2016.79.
 
 إىل القرن السادس عشر ق م، عن واحدة من (، كما كشف ف

ً
ديدا

، كانت الممتلكات Linear Bأقدم الحسابات الستخدام ثمار الكمون، هي الجداول المغطاة بخط   لألساطير
ً
، ووفقا

ل الملك أجاميمنون   أن نجد صدًى للكمون بجانب (Castleden, n.1990المذكورة أعاله هي مي  
ً
(، ولم يكن مستغربا

ي القرنير  الرابع والثالث ق مالكزبرة 
 
ي المشحيات اإلغريقية ف

 
 .(Dalby, 2004.p130) واألوريجانو ف

ي ويسمي  وهناك وصفة أوردها
ي قصيدة  Ἀρχέστρατοςشاعر إغريق 

 
ي منتصف القرن الرابع قبل الميالد ف

 
ف

ي سداسية المقاطع تحث المتذوق عىل ت ،وهي قصيدةHedypatheia فكاهية تسم حياة الرفاهية
 
ناول أفضل طعام ف

 .J منطقة البحر المتوسط، وما يهمنا هو أنها تورد وصفة يرد بها الكمون كجزء أساسي فيها، وقد قام كل من جون ويلكيي   

Wilkins  وشوف هيلS. Hill  ائح لحم سمك القرش يحتير  من شر : "خذ شر جمة الجزء الخاص بالكمون كالتاىلي بي 

ي مع حفنة من أ
 
ي وعاء خزف

 
ة من زيت وضعهما ف وراق الريحان، رشها بالكمون المطحون والملح ورشها بكمية وفير

ي تصنع
ي فرن، ثم قدمها مغطاة بقطعة من "الصلصة الباوند" الن 

 
ها ف بأخذ حفنة من الريحان والثوم  الزيتون. اخي  

ي هاون عىل نحو سلسل"
 
 .(Albala, n.d.2013)الصغير وقرنفل، وقليل من زيت الزيتون، ورشة ملح، وتطحن ف

مثل الفلفل األسود والفلفل الطويل والزنجبيل ان مجموعة من البهارات الخارجية أي المستوردة لقد عرف الروم

ي 
 
ي الطبخ أم ف

 
، سواء ف

ً
  -الطب والهيل والقرفة. ومع ذلك، فإن المواد الخام األكير استخداما

ً
ي تم زراعتها محليا

 والن 

، و  ي
ي الكتاب المنسوب إىل ابيكيوس الكزبرة والنعناع والكمون الرومات 

 
لعل ما تجدر اإلشارة إليه بخصوص الكمون أنه ف

ي والكمون السوري  De re coquinaria "والمعروف باسم "  تم وصف ثالث درجات من الكمون: الكمون اإلثيوت 

ي  ي Varro) (، ونقال عن فاروWilkins et al., 2003) والكمون اللين 
 مع الخل، سحق الكزبرة  أن ( ذكر بلين 

ً
والكمون قليال

ي حرارة الصيف
 
 (.XX.82.1) يمكنها أن تحفظ اللحوم طازجة ف

ي الطب:  -
 
 الكمون ف

ي هذا الصدد كتب ديوسكوريدس أن الكمون "جاف وساخن 
 
ي عند اإلغريق، وف استخدم الكمون كمكون عالج 

ض أن يكون بمثابة ترياق وعالج مع منفحة األرانب والنبيذ ودم السالحف البحرية، كان من ال وقابض". وبخلطه مفي 

ة من Dioscorides& Beck, n.d.2005) عالمي للدغات الحيوانات السامة ي األكي  مجموعة كبير
(، ويقدم بلين 

، منها إذا أضيف الكمون مع الهليون ي ي وعالج 
ي يدخل الكمون فيها كمكون دواتئ

فإنه يشتت انتفاخ  الوصفات الطبية الن 

ا ، ويحرك األمعاء بلطف، ويفيد آالم الصدر والعمود الفقري وكذلك مشاكل  المعدة والقولون، يحسن
ً
الرؤية أيض

ي 
اب  األمعاء، ويضاف النبيذ عند طهيه" ويستطرد بلين  ي الشر

 
واصفا الوصفات الطبية من الكمون "وتؤخذ بذور الهليون ف

، وتضاف كمية متساوية من الكمون. وهو مثير للشهوة  الجنسية ومفيد للغاية كمدر للبول، إال بجرعات من ثالث أوبوىلي

 (XX,42.1) إذا كانت المثانة متقرحة
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ي عن كريسيبوس القول 
ي حاالت البيلة الدموية، حيث ينقل بلين 

 
بذور الهليون "ويستخدم الكمون أيضا ف

ي اثنير  من النبيذ
 
ي فيقول: إنه تم تحضXX,43.1) والبقدونس والكمون بجرعات من ثالثة أوبوىلي ف

ه بهذه (. يمىص  ير

الخراجات، يؤكل مع الخل أو  (، وبالنسبة إىل(XX,43.1الطريقة، عىل الرغم من كونه مدر للبول، إال أنه مرص  لالستسقاء 

به فهو مفيد للرصع، وللحيض إذا تم تناول الُحق  ي حالة الزحار. سواء تم تناوله أو شر
 
ب مع الكمون، ويتم غليه ف يشر

ز، وللنقرس الحار والي  
ّ
 (.XX.81.1) د إذا تم وضعه مع الملحبشكل مرك

 بالتير  والكمون، كل منهما يمثل ثلث الكل، ويتم 
ً
ي يستخدم فيها الكمون أيضا مطحونا

ومن العالجات الن 

 لالستسقاء. برائحته القوية عند مزجه مع خل الخردل ينعش أولئك الذين يعانون من اإلغماء الرصع، 
ً
استخدامه خارجيا

يطية والحىص. إذا أضيف الكمون". والنساء المصابات با  (، أما بالنسبةXX.87.1) لخمول، كما أنه يطرد الديدان الشر

: "يتم تطبيق الزبيب مع وجبة من الكمون أو الكزبرة، بينما بالنسبة للدمامل وأمراض  ي
للخصية الملتهبة يقول بلين 

 (.XXIII.12.1) المفاصل يتم سحقها بدون الحجارة مع إضافة الحرمل"

 

 :الخاتمة

ينايكي من خالل المصادر األدبية اإلغريقية والالتينية،  ي إقليم كير
 
ي هذه الدراسة بعض النباتات الطبية ف

 
لقد استعرضنا ف

 : ي
ي اآلت 

 
 وقد توصلنا إىل عدة نتائج نجملها ف

ي حيث كان محط إشارة من أغلب الكتاب القداىم، حيث تحدث -
ينايكي بغطائه النبات   إقليم كير

وا عن محاصيله لقد تمير 

الزراعية وغاباته، كما أشاروا إىل أشجاره المتنوعة، وقد بلغت شهرة أحد نباتاته الطبية وهو نبات السلفيوم أن أصبح 

، وكذلك نبات اللوتس والذي   لإلقليم، حيث نقشت صورته عىل عملته واحتكره ملوك العرصين الملكي والبطلمي
ً
شعارا

ي الشعراء اإلغريق والرومان 
. تغن  ي اسمها لكونه غذائها الرئيسي  به وهو الذي استمدت منه قبيلة اللوتوفاج 

 من اقتصادها، حيث كان السلفيوم عىل قائمة صادرات  -
ً
ينايكي جزءا ي إقليم كير

 
كما شكلت بعض هذه النباتات الطبية ف

ي 
ي بداية العرص الرومات 

 
، حن  انقراضه ف كان نتيجة للحصد الجائر لهذا   اإلقليم طيلة العرص الملكي والجمهوري والبطلمي

ي اإلقليم، ونجد أيضا أن ورود نبات الكمون " الشمر" ضمن 
 
النبات، كما أن الزعفران أيضا كان ينتج ويصدر أيضا ف

ي المصادر القديمة
 
ي ووروده ف ، ولعل شهرة الكمون اللين  يؤكد عىل أنه كان  نصوص الداميورجواي يؤكد عىل إنتاجه الكبير

 م. يصدر من اإلقلي

ي ثنايا العديد من المصادر  -
 
ينايكي معروفة، بدليل إنها ترد ف ي إقليم كير

 
لقد كانت القيمة العالجية للنباتات الطبية ف

ينايكي كان الليبيون لهم السبق  ي إقليم كير
 
األدبية، وهنا يجب أن نسجل أن المعرفة الطبية بخصوص نبات السلفيوم ف

بخصوصه قد استقوها منهم، وهي معرفة قد جاءت نتيجة التجربة والمالحظة وأن معلومات اإلغريق والرومان  فيها،

ي 
 
ف ي  ولعل نطاق وجود النبات والممتد من جزيرة بالتيا وحن  ساحل شت الشر

 
حيث مواطن أغلب القبائل الليبية ف

ي يؤكد ذلك، ومن جهة أخرى ال شك أن سكان اإلقليم سواء الليبيير  أو 
ي والرومات 

اإلغريق قد استخدموا العرصين اإلغريق 

ي التعريف بخصائصها الطبية. 
 
ي العالج، وكان لهم الدور البارز ف

 
 هذه النباتات ف

ي العالم القديم -
 
ي  تؤكد المصادر أن نبات السلفيوم بخصائصه العالجية الفريدة، ولكونه منتج مطلوب ف

 
 ف
ّ
كان سببا

قيامهم باحتكاره ومنع القبائل من المتاجرة فيه، لهذا كان  اندالع الرصاع بير  القبائل الليبية واإلغريق والرومان، بعد 

ي مقابل الخمور وسلع أخرى. 
 
 وبيعه للقرطاجيير  ف

ً
 الليبيون يقومون بتهريبه شا
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THE DIPLOMACY OF JUSTINIAN I (527-565 AD) TOWARDS THE 

PEOPLES OF THE EASTERN BORDERS OF THE BYZANTINE EMPIRE 
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Thamer Kadhim AL-ABEDI3 

Abstract: 

The use of advanced information technology contributed to the production of huge 

data. This made it difficult to analyze and determine its ability to influence the 

decision-maker. 

Sustainability reports represent an integrated set of narrative non-financial 

information, and that the problem of these reports is not governed by unified 

standards and there are no agreed measurement methods. Rather, the design of 

these reports is left to the responsibility of managing economic units. Therefore, the 

task of the auditor is difficult in light of the diversity of these reports and the lack of 

sustainability audit requirements in local environment. 

The study aimed to clarify the concept of big data technology and its types and uses 

of each type. Also, to show the impact of this technology on data production. In 

addition, study the impact of this big data with regard to auditing sustainability 

reports The most important conclusions are that the quality of the audit depends 

on the quality and quantity of data and information provided by the economic unit 

administration in the sustainability reports. The greater the amount of data, the 

greater the audit risks that reduce the quality of the audit. 

Key words: The Byzantine Empire, The Eastern Borders, Justinian I. 
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Part one: methodology  

Problem statement 

Sustainability reports are reporting requirements that enhance the reporting 

content of financial reports, thus enhancing the transparency of the reports of the 

management of economic and financial units. In the absence of clear and specific 

frameworks backed by standards and rules for reporting sustainability information 

as a result of the diversity of economic, social and environmental activities of 

companies. This makes it difficult for the auditor to provide objective confirmation 

of this information in the auditor's report, as well as the absence of legal or 

professional confirmations related to the use of big data technology from the 

auditors. This enhances the quality of the audit report, so the research problem can 

be summarized in the following question: 

(Does big data technology affect the quality of the auditor’s report). 

 

Study Goals 

A. Explaining the concept of big data technology, its theoretical origins, tools, and 

the shortcomings of the economic units that need to be addressed. 

B. Explaining the concept of confirming sustainability reports and the responsibility 

of the auditor for auditing this information. 

C. Statement of the impact of big data technology in providing appropriate 

information for decision-making. 

D. Measuring the relationship of moral influence between big data technology and 

the quality of auditing sustainability reports. 

 

Significance of the study 

The importance of the research is evident through its connection with the 

statement of the conceptual and philosophical framework of big data technology. 

Because they are convenient and effective tools to rationalize the decisions of senior 

management. The importance of research is increasing in the Iraqi local 

environment, as it needs development in the field of systems. Because these 

economic units suffer from the problems of the difficulty of making decisions that 

rationalize the exploitation of resources. This appears in the fluctuation and 

instability in the results of the activities of those units. Therefore, this research 

came as a specialized scientific attempt to develop the reality of information 

systems and develop the skills of accountants and auditors with regard to auditing 

sustainability reports in a way that provides appropriate information for decision-

making. 

 

Hypothesis of the study 

There is a statistically significant relationship between big data technology and 

audit quality of sustainability reports. 

 

Population and sample of the study 

In the application aspect, and for the purpose of testing the research 

hypothesis, the researcher adopted a diverse sample for the purpose of achieving 

the objectivity of the results. The analysis of the auditor's report and the report of 
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the Petrochemical Industries Company's board of directors were approved, and a 

sample of the auditors and the management of economic units was approved in the 

questionnaire form that was statistically analyzed to arrive at the results. 

Variables of the study 

Big data technology variable representing the independent variable while audit 

quality of sustainability reports represents the dependent one.  

Part two: theoretical part of the study 

First: Sustainability Reporting Assurance 

1. The concept of assurance services: the emergence of this type of services 

represents an important developmental stage in the profession of auditing in which 

the role of the auditor has shifted from the traditional of examining or auditing 

information or pre-prepared lists with a specific financial formula to being a 

participant in preparing this information or financial statements and even non-

financial and ensures the guarantee and quality of this information. 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) defines an 

assurance process as “a process in which the practitioner expresses a conclusion 

designed to increase the degree of confidence of intended users except for the party 

responsible for assessing or measuring an object against the standards. The 

outcome of the evaluation or measurement of the subject is the information that 

results from the application of the standards” ( IFAC, 2008: 17). 

It was defined as a process in which the practitioner expresses a conclusion 

designed to raise the degree of confidence of the intended user, except for the party 

responsible for the result of evaluating or measuring the subject on the basis of 

standards. 

The importance of confirming sustainability reports stems from the legal 

requirements of the (GRI) about emissions of gases and pollutants and the 

possibility of bias and subjectivity on the part of the reporting facility. This can be 

achieved through the entity's selective disclosure. It deliberately discloses the 

positive aspects of its sustainable performance, while completely ignoring the 

negative aspects that have bad effects on the environment and society, and that the 

confirmation of sustainability reports helps reduce selective disclosure, in order to 

achieve reliability on this type of reports (Arens et.al, 2019,2 ) 

2. Levels of Assurance: The level of assurance falls between two extremes, namely 

absolute assurance and the absence of assurance, and during this level there are 

two types of assurance (Hasan, 2005:23) and (Hooks, 2009:15). 

 Reasonable assurance: An assurance that aims to reduce the risk of an assurance 

engagement to a level acceptable in the circumstances of the engagement 

 Limited Assurance: An assurance that aims to reduce the risk of an assurance 

engagement to a level acceptable in the circumstances of the engagement, but 

where that risk is greater than in a reasonable assurance engagement as the basis 

for a negative form of expression of the practitioner's conclusion. 

 

Second: Big Data Technology 

Due to the transition of economic units to the digital business environment, 

the interest in securing reliable and diverse sources of data by these units has 
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increased. This resulted in the interest in the huge amount of data, as well as the 

availability of sufficient speed to access the data at the appropriate time that do not 

interfere between them and obtain reliable information (2017, David Rose). 

Gandomi (2015) defined Big Data as a term that describes large amounts of 

high-speed, complex, and variable data that require advanced technologies for 

capture, access, storage, distribution and analysis that are used to improve the 

business unit's visibility and decision-making ability. As for Quinn & Strauss 

(2018), he referred to big data as how to generate, store, run, verify and analyze 

large, diverse, and rapidly growing amounts of data in order to create valuable 

information. 

In light of the foregoing, it can be said that big data is a comprehensive 

approach or approach to managing, processing and analyzing large amounts of data 

of diversity, size, high speed and multiple sources in the form of numbers, texts, 

social networks, mobile phones and pictures and videos, and the advanced and 

complex techniques that this requires to find executable ideas, explore and create 

new and sustainable visions and values that change the patterns and behavior of 

governments and economic units. 

In this context, the most important characteristics of big data have been identified 

as follows: (Anuradha, 2015, 320) 

1. Size: Many companies have huge amounts of archived data, but they do not have 

the ability to process this data, and here comes the role of big data analytics. 

2. Speed: The intended speed here is not only the speed of data creation, but also 

the speed of its storage and processing. 

3. Diversity: Big data contains a large set of data and unstructured data 

4. Honesty: The huge volume of data causes a number of errors that must be 

addressed by verifying the source of this data. 

5. Value: Value is the greatest aspect of big data, and then it is expected that there 

will be a return on investment from the application of this technology. 

In order to make the most of big data, it is analyzed in several forms, the most 

important of which are: 

1) Text analytics: to extract information from text data, social networks, emails, 

blogs, questionnaire responses, news, and others. 

2)  Audio Analytics: To extract information from unstructured audio data through 

spoken files, especially for call centers, customers, and healthcare as key areas of 

application of audio analytics. 

3) Video Analytics: Video content to monitor, analyze and extract meaningful 

information 

4) Social media analytics: refers to the analysis of structured and unstructured data 

for social media channels, networks, and platforms on the web. 

5) Predictive analytics: It refers to a group of techniques that predict future results 

based on external data, which means that big data derives its value and 

significance to reach new insights and values from analytics. 

 

Third: The relationship of big data technology to audit quality 

After reviewing the concept of big data, it was found that the importance of big 

data does not come from the big data itself, but rather from the value of that data 

and its ability to support the future visions of economic units. This data has 
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become a competitive means to ensure the survival of units within the market and 

to achieve positive returns. One of the most prominent areas in which the 

importance of big data became clear is to enhance the quality of auditing and 

improve the level of its services by improving the work of appropriate estimates and 

accelerating the detection of fraud, which is the core of the auditor’s attention, both 

internal and external, and the use of data analysis tools and techniques helped 

auditors In increasing the effectiveness and credibility of their work, as well as big 

data can be considered by auditors as a way to reduce the cost of the audit process 

(Littley, 2012, p.5). 

It is also possible to rely on big data analytics to make a complete coverage of 

the internal control process, and the use of modern technological means is not the 

purpose to be achieved, but the units seek to achieve the maximum benefit from 

the use of these techniques in the audit process. Big data relies on a comprehensive 

examination method that avoids the auditors from the risks of samples, which leads 

to the ease of detecting fraud, manipulation and fraud (Zicari, 2017). 

 

Part Three: Theoretical part of the study 

(Measuring the effect of big data technology in improving the quality of 

auditing sustainability reports) 

This axis aims to measure the impact of big data technology in improving the 

quality of auditing sustainability reports, and this requires identifying the methods 

used in collecting data and information, the steps for preparing the questionnaire, 

and the statistical methods used in analyzing it to extract results from the 

questions asked in the questionnaire form, and this is what is presented through 

the following paragraphs: 

Part First: Analyzing the quality of the auditor’s report in a sample of the Iraqi 

Stock Exchange companies  

The researchers analyze the auditor’s report for a sample of companies listed in the 

Iraqi Stock Exchange, represented by the National Company for Chemical 

Industries and related to sustainability indicators, according to the following: 

1. Brief profile of the company, the research sample "National Chemical 

Industries Company" 

A mixed joint stock company established under the certificate of incorporation 

numbered 968 dated 10/23/1962, headquartered in Baghdad Al-Zafaraniya, and 

its objective is to produce semi-finished and finished chemicals and plastics. The 

company's activity started with a capital of 150,000 dinars, and after a group of 

additions, its current capital became 151,87500,000 dinars. 

2. Financial indicators: 

The company’s profits for the year 2019 amounted to (1025788407), an 

increase of (569665486) over the profits of 2018. Below are the most important 

sales indicators according to the following table: 
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Table (1) Sells and sale’s growth (thousand Iraqi Dinar) 

Growth in sales Sells 2018 Sells 2019 Product  

139 14877 35531 sponge 1 

 (17 )  20942 17467 
Agricultural 
covers and bags 

2 

(89 )  1674 187 
commodity 
products 

3 

13 130039 146802 Pallet 4 

19 167532 199997 total value 5 

Source: made by authors based on board of directors report. 

3. The Federal Office of Financial Supervision / Corporate Activity Audit 

Department / Issue B/8/29/3/14369, dated 11/17/2020, indicated that the 

responsibility of the auditor is limited to “expressing a neutral technical opinion in 

financial reports as it is free from errors.” It is material and reliable and reflects the 

result of the activity and the financial position credibly “”, while the auditor did not 

provide any assurances or opinions regarding the social and environmental 

information referred to in the report of the Board of Directors, except for its 

reference to the total non-compliance with the requirements of environmental 

protection. 

4. The unit in question does not have an integrated, advanced, and controlled 

information system. Big data technology is not used. In addition, the auditor 

focuses mainly on financial information. There are no mandatory instructions or 

directives to audit sustainability activities from social, environmental and economic 

activities. In addition, the management report did not disclose those activities. 

Despite the fact that the company produces chemicals that have obvious negative 

effects. 

 

Second: test the effect of big data technology on improving the quality of 

auditing sustainability reports 

1- Description of the research sample: The sample represented by the auditors in 

the auditing offices supervising the auditing of companies listed on the Iraqi Stock 

Exchange as well as the management of those companies was chosen. From the 

general information related to the sample members, including information related to 

the type of job and the academic qualification of the sample members, as well as 

the number of years of experience in the field of audit work, and academic 

specialization. She is the highest. 

2- Description of the research variables: To know the impact of big data 

technology in improving the quality of auditing sustainability reports, the 

questionnaire was designed according to two axes. It is limited to (8) questions, and 

the number of members of the studied sample was (60) singles. The entire 

vocabulary was browsed, and the (spss.v21) program was used to analyze and 

process the data, and the internal consistency coefficient (ALPHA GRANBACH) was 

used, which measures the extent of stability and internal interdependence of the 

paragraphs of the questionnaire, which Its value reached (0.8643) for the entire 

paragraphs of the questionnaire, which is higher than (60%) the acceptable 

percentage statistically, so it can be concluded that the measurement tool 

(resolution) is evident with stability and consistency and is able to achieve the 

objectives of the research. 
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3-Analyzing the results of the questionnaire and testing the research 

hypotheses 

A-Descriptive analysis of the independent variable axis (big data technology): 

The researchers aim to determine the results of the descriptive statistics 

represented by the arithmetic mean, standard deviation, coefficient of variation and 

order (relative importance) to show the extent of agreement and trends of the 

research sample with the hypothesis of the study and its independent variable, as 

the following results were reached: 

Table (2) Descriptive analysis results for the first related part related to the 

independent variable 

Rank CV mean S D First part questions  

4 13,14 5,22 0,67 

Big data analysis contributes to improving 
performance and achieving competitive 
advantage 

1 

5 13.23 5,35 0,72 

Big data technology is related to a set of data 
collection, analysis, tabulation and storage 
activities 

2 

2 11,82 5,87 0,64 

Big data technology is related to the 
requirements of creating value for business, 
enhancing its sustainability, and developing 
patterns of behavior and relationships between 
units and customers. 

3 

6 13.87 5,95 0,57 

Big data refers to those data that are accurate, 
error-free, integrated, and quickly processed, 
and that have been categorized to comply with 
various decision requirements and as needed. 

4 

1 11,3 5,07 0,52 

Big data technology represents the development 
of management and accounting information 
systems in economic units 

5 

3 12,7 5,32 0,61 

Big data technology refers to the use of 
advanced artificial intelligence systems in 
collecting, organizing, tabulating and processing 
large data and converting it into evidence that 
can be used quickly and appropriately for various 
decisions. 

6 

It is noted from the above table that the answers of the study sample are 

consistent with the research hypothesis that identified the importance of big data 

technology influencing the development of the performance of economic units as it 

represents a controlled and organized database and provides the possibility of 

predicting opportunities and threats and directing the unit’s resources to exploit 

opportunities and avoid threats in order to achieve the objectives of economic units 

and what enhances This is the relative importance of the answers, as it is noted 

that the most important question for the sample is “Big data technology represents 

the development of management and accounting information systems in economic 

units” which confirms the agreement of the sample with the opinion that states the 

importance of big data technology in achieving the goals of the economic unit. 

Table (3) Descriptive analysis results for the first related part related to the 

dependent variable 
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Rank CV mean S D First part questions  

5 14.76 4.580 0,47 
Sustainability reports represent a specific part of the 
economic unit management reports 

1 

6 15.12 5,72 0,56 

Sustainability reports are a mandatory response from 
the management of economic units towards the 
community and local and international institutions. 

2 

8 15.90 4,43 0.59 
Sustainability reports include predictive financial and 
non-financial information and indicators. 

3 

7 14.82 4,58 0.49 

The auditor's task is to provide assurance to users of 
reports on the reliability of sustainability information 
and indicators (environmental, social and economic). 

4 

4 14,31 4,84 0.51 

The auditor's opinion on sustainability reports is a 
cornerstone for achieving reliability in the information 
provided by management in its financial and non-
financial reports. 

5 

3 14.25 4,37 0.48 

Big data technology represents one of the methods of 
collecting and analyzing information, evidence and 
clues that the auditor relies on in formulating the 
audit plan, audit program and audit report. 

6 

2 14.201 4.27 0.52 

The adoption of big data technology in improving 
audit procedures for sustainability and providing the 
appropriate evidence and evidence, which reduces 
the time of audit and the quality of audit from 
comprehensive to partial. 

7 

1 14.110 4.12 0,46 
The use of big data technology enhances the quality of 
auditing sustainability reports. 

8 

It is noted from the above table that the answers of the study sample are 

consistent with the research hypothesis which states that the use of big data 

technology enhances the quality of the auditor’s report, as this technology makes it 

easier for the auditor to obtain the information, evidence and clues he needs to 

support his neutral technical opinion with regard to confirming sustainability 

indicators Represented by the environmental, social and economic indicators. This 

view is reinforced by the high relative importance of question No. 8, which includes 

“The use of big data technology enhances the quality of auditing sustainability 

reports,” which represents the highest paragraph agreed upon by the study sample 

and has the highest value in relative importance. 

B-Measuring the significant correlation between the independent and 

dependent variable using regression analysis. 

Show the results of the regression analysis using the SPSS program according 

to the table below: 

Table (4) Regression equation results of the Quality of Sustainability Reports 

Audit 

Dependent variable: the Quality of Sustainability Reports Audit 

correlation R2 Sig f p 
Independent 
variable 

0,532 0.643 0.000 15.072 0,000 
Big data 
technology 
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The results of the table (4) indicate that there is a good significant correlation, 

that is, the independent variable (big data technology) explains and affects 64% of 

the dependent variable (the quality of the sustainability reports report), and that the 

regression equation has a high effect in terms of the high F value of (15.072). The 

correlation coefficient (CORREL) is high, and it shows the effect function with a 

value of (0.532), which is a positive relationship under the level of significance (Sig) 

of (0.000). 

Based on the descriptive statistics results shown in Table (1) and (2) and the 

results of the analytical statistics represented by the value of the indicators in Table 

(3), the research hypothesis can be accepted (there is a significant relationship 

between big data technology and the quality of auditing sustainability reports) 

 

Fourth Axis: Conclusions and Recommendations 

First, the conclusions: 

1. Information systems technology represents appropriate tools to improve the 

capabilities of senior management in rationalizing the investment of the resources 

of the economic unit in an efficient and effective manner. 

2.  Big data technology is one of the technologies of developed information systems 

that relies on data analysis to provide a useful intersection of that data that 

contributes to providing appropriate information for the auditor to determine the 

relative importance, audit time, audit sample, and the quality of auditing 

sustainability reports. 

3.  Big data technology is based on collecting, processing and analyzing data based 

on artificial intelligence techniques in order to achieve maximum benefit and 

provide interactive data that contribute to enhancing the quality of the auditor's 

report when auditing sustainability indicators. 

4. The results of the field analysis in the Chemical Industries Company indicate the 

absence of a special paragraph in the auditor’s report related to the service of 

confirming sustainability indicators, because his responsibility is limited to 

examining and evaluating the accuracy and objectivity of financial reports and their 

conformity with established standards. 

5.  The results of the statistical, descriptive and analytical analysis indicate a 

positive significant correlation between the application of big data technology and 

the quality of auditing sustainability reports.  

Second: Recommendations: 

1. The need for the management of economic units to pay attention to the 

requirements of developing information systems that enhance the appropriateness 

of decisions. 

2.  The need for professional organizations to develop the skills of auditors with 

regard to the use of big data technology in a way that enhances the quality of the 

auditor's report. 

3.  Providing the elements of sustainability assurance services by providing local 

laws, standards and rules regulating this service, making it take an important part 

of the auditor’s report. 

4.  The need to introduce developed curricula and develop accounting education in 

the subject of accounting information systems so that graduates of accounting 
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departments can develop their skills and use big data technology in accounting and 

auditing. 

5.  That professional organizations and accounting and auditing unions consider 

the requirements for obtaining a certificate to develop the skills of accountants and 

auditors in the field of systems as part of the requirements for granting legal 

permission to audit or membership of unions, and for the capital markets to 

include these requirements as part of the conditions for listing in these markets. 
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SPATIAL VARIATION OF COVID-19 INFECTIONS AND DEATHS IN IRAQ 

FOR THE YEAR 2020 

 

Qasim Allam KADHIM 
1 

 

Abstract: 

Covid 19 he is mitral virus leads to injuries and deaths, and the study came to 

show the spatial variation of injuries and deaths and indicators of its severity The 

study showed that the number of injuries in Iraq for the year 2020 amounted to 

(59,5291) injured and the number of deaths (12,813) deaths, and Baghdad 

governorate ranked first with (18,2607) injured and (2843) deaths, and the 

lowest number of injuries and deaths was recorded in Anbar Governorate, which 

amounted to (7739) injured and (71) deaths, and the most injuries were at the age 

of (30-39) years, which recorded (14,2329) injuries. The least number of injuries 

was at the age of (80 years and over) and the most deaths were at the age of (60-69) 

years, which recorded (2781) deaths and the least number of deaths was recorded 

at the age of (0-9) years, aged (117) died.   

As for the indicator of the number of deaths to the number of injuries, it reached 

(2.1) deaths for every (100) injured, and Sulaymaniyah governorate ranked first 

with (5.4) deaths, and the indicator of the number of injuries to the number of 

people reached (148.2) injured for every (10000) injured) people, and 

Dohuk governorate came first with (249,2), while the indicator of the number of 

deaths to the population was (3.1) deaths for every 10,000 people, and 

Sulaymaniyah governorate came in the first place with (7.8) and Anbar governorate 

came in last the three indicators used. 

Key words: Spatial Variation, Covid 19, Iraq. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           

  http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress4-14 

1
 Ministry of Education, Iraq, kassimalmulla@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9732-5412 



Full Text Book of Rimar Congress 4 

    
  180 

 العراق ي
 
ف  19 لل ي

 
اتوالوفيات كوفيداصا التباينالمكان  

 2020لعام



 2قاسمعالمكاظم

 

الملخص:

ي يؤدي  19 كوفيد  وس تاج  ي لل  وجاءت  ،ات ووفياتإصابإىل  هو فير
ات والوفيات صابالدراسة لبيان التباين المكان 

ات خطورته ي العراق لعام صابت الدراسة ان عدد ال أظهر و   ،ومؤشر
 
  ( 595291بلغ ) 2020ات ف

 
وعدد الوفيات  مصابا

 وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة 12813)
ً
 و )182607بعدد )  األوىل( وفاة

 
 2843( مصابا

ً
عدد أقل وسجل ، ( وفاة

ي محافظة األ  ات صابلل 
 
 و )7739البالغ ) بنبار والوفيات ف

 
 71( مصابا

ً
ي 39-30ات بعمر )صابال   أكي  و  ،( وفاة

( سنة والت 

ي سن ( 69-60الوفيات بعمر ) أكي  و  ،(أكي  سنة ف 80ات بعمر )صابعدد لل  أقل أما  ةإصاب( 142329سجلت )
ة والت 

 و 2781سجلت )
ً
. 117سنوات والبالغ ) ( 9-0عدد للوفيات سجل بعمر )أقل ( وفاة

ً
  ( وفاة

 100لكل ) وفاة  (2،1ات فقد بلغ )صابعدد ال إىل  أما مؤشر عدد الوفيات 
 
وجاءت محافظة السليمابنية بالمرتبة  ،( مصابا

 أما مؤشر عدد ال  ( 5،4 ب  )األوىل
ً
 148،2عدد السكان فقد بلغ )إىل  اتصابوفاة

 
( نسمة وجاءت 10000لكل ) ( مصابا

( وفاة 3،1عدد السكان فقد بلغ )إىل  أما مؤشر عدد الوفيات ،(249،2 ب  )األوىلمحافظة دهوك بالمرتبة 

ة بالمرتبة االخ بنبار وجاءت محافظة األ  ( 7،8 ب  )األوىل( نسمة وجاءت محافظة السليمابنية بالمرتبة 10000)  لكل  ير

ات الثالثة المستخدمة   .بالمؤشر

ي  :الكلماتالمفتاحية
  . ، العراق19 كوفيد   ،التباين المكان 

 

مقدمة

ي الصير  ثم ابنتقل  19 بدأ كوفيد 
 
ي مدينة وهان ف

 
ت دول العالم العديد من أخذو  خر األ  بلدان العالم إىل  ف

ية المختلفة نشطةعىل األ  أثر و  ،اتصابعدد ال  ات للحد من االبنتشار وتقليل جراءال  ي  ةإصاب وسجل العراق أول ، البشر
 
ف

ي المحافظات األ  ابنتشر ثم  2020شباط عام 
 
ي باف

 
ي العراق صابوتتباين ال  ،بالزيادة عداد األ  ت أخذو  خر ف

 
ات والوفيات ف

  . عمارواأل  حسب المحافظات 

     

مشكلةالبحث:

 :تتمثل مشكلة البحث باألسئلة اآلتية

ي العراق لعام   19 ات والوفيات بكوفيد صابتتباين ال هل  - 
 
 ؟2020ف

ي   19 ات والوفيات المسجلة بحسب العمر بكوفيد صابهل تختلف ال  - 
 
 ؟2020العراق لعام  ف

ات خطورة كوفيد  -  ي العراق لعام   19 هل تتباين المحافظات بمؤشر
 
 ؟ 2020  ف

 

فرضيةالبحث:

:  صيغت فرضية البحث بالنحو  ي
 اآلن 

ي العراق لعام   19 ات والوفيات بكوفيد صابتتباين ال  ،بنعم - 
 
  .2020ف

ي العراق   19 ات والوفيات المسجلة بحسب العمر بكوفيد صابتختلف ال  - 
 
  .2020لعام  ف

ات الخطورة بتباين السكان وال  -    ات. صابتتباين المحافظات بمؤشر

   

 

 

                                                           
kassimalmulla@gmail.com, بية ،العراق، المديرية العامة للي   

2
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حدودالبحث:

ي عرض)العراق بير  يقع 
 وخطي طول )°( 37،¯22  ، 50 -°29،¯5،20دائرن 

ً
 °( 48،¯4 –°38،¯45شماال

 
قا   (.1) خارطة شر

  .2020اعتمدت البيابنات المتوافرة لعام  :أما الحدود الزمابنية

 

أهدافالبحث:

ي لل  - 
 
ي العراق لعام   19 ات والوفيات بكوفيد صابمعرفة التوزي    ع الجغراف

 
  .2020  ف

ي العراق لعام    19  ووفاة بكوفيد  ةإصاب كي  األ  عمار بيان األ  - 
 
  .2020ف

ات خطورة كوفيد  -  ي العراق.    19 بيان مؤشر
 
  ف

   موقع العراق ووحداته االدارية  (1خارطة )
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راتالبحث: مبر

ي العراق.  19عدم وجود دراسة جغرافية عن كوفيد  -
 
 ف

ي العراق.  19ات والوفيات بكوفيدصابإعطاء صورة واضحة عن توزي    ع ال  -
 
 ف

 عدد السكان. إىل  ات والوفياتصاببيان نسبة ال  -

 

حث:منهجيةالب

ي لل 
ي  19دات والوفيات بكوفيصاباعتمد المنهج التحليىلي لبيان التباين المكان 

 
ات خطورته. ف  العراق ومؤشر

 

هيكليةالبحث:

ي لل  األولقسم البحث عىل ثالث مباحث ضم المبحث 
ي العراق لعام  19ات بكوفيد صابالتباين المكان 

 
 2020ف

ي للوفيات صابعدد ال  ،ات حسب المحافظاتصاب)عدد ال 
ي التباين المكان 

ات حسب العمر(، وتناول المبحث الثان 

ي العراق لعام  19بكوفيد 
 
أما المبحث الثالث  عدد الوفيات حسب العمر(، ،)عدد الوفيات حسب المحافظات 2020ف

ي العراق لعام  19فقد تناول مؤشر خطورة كوفيد 
 
 اتصابمؤشر عدد ال  ،اتصابعدد ال إىل  مؤشر عدد الوفيات) 2020ف

حات عدد السكان(، وختم البحث باالستنتاجاتإىل  مؤشر عدد الوفيات ،عدد السكانإىل   .والمقي 
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 :األولالمبحث

لل ي
 
العراقلعام19ات كوفيداصا التباينالمكان ي

 
:2020ف

:2020حسبالمحافظاتلعام19ات كوفيداصا عددال-1.1

وس كوروبنا  ي يتم ابنتقاله عي  الرذاذ "فير وس تاج  )السبعاوي،  "مالمسة اليد لألبنف والعير   من خاللأو  هو فير

  ابنتشر و  (19، صفحة 2020
 
ي مناطق عديده وال يحتاج وقتا

 
  ف

ً
،  خر لالبنتشار من منطقة أل  طويل ي

، صفحة 2020)الزيت 

، صفحة 2021)يونس،  السفر عي  خطوط النقل الجوي بير  دول العالمإىل  ةصاب بال األوىلوارجعت الحاالت  (34

ي المناطق المزدحمة بالسكانصابوتزداد ال  (2144
 
، و النجم،  ات باألمراض المعدية ف ي ، صفحة 2016)السميع، الكعت 

ي العراق لعام  19ات بكوفيد صابإذ بلغ عدد ال  (114
 
 595291) 2020ف

 
وتتباين  ،(2020)وزارة الصحة،  ( مصابا

 وبنسبة 182607ات البالغ )صاب بعدد ال األوىلجاءت محافظة بغداد بالمرتبة  ات إذصابالمحافظات بعدد ال 
 
( مصابا

 وبنسبة )39835ثم جاءت محافظة البرصة بعدد ) ،%( من المجموع الكىلي للمصابير  30،7)
 
%( ثم محافظة 6،7( مصابا

 وبنسبة )35717اربيل بعدد )
 
ة بعدد  بنبار ( وجاءت محافظة األ 1( والشكل )1جدول )%( 6( مصابا بالمرتبة االخير

 وبنسبة )7739)
 
 %(.1،3( مصابا

 2020حسب المحافظات لعام  19ات بكوفيد صابعدد ال  (1جدول )

 % اتاصا عدد اإل المحافظات

 30،7 182607  غداد

 6،7 39835 ال اصرة

 4 23762 نينوى

 3،1 18435 ميسان

 3 18352 الديوانية

 3،6 21413 ديالى

 1،3 7739 ن اراأل

 3،5 20795  ا ل

 3،8 22594 كر الء

 5،3 31521 كركوك

 5،4 32036 واسط

 4 23808 ذي قار

 2،1 12501 المثنى

 2،6 15478 اصالح الدين

 3،7 22025 النجف

 6 35717 ار يل

 5،7 33932 دهوك

 5،5 32741 السليمانية

 100 595291 المجموع

السنوي،)المصدر: ي
 
(2020وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان
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 2020حسب المحافظات لعام  19ات بكوفيد صابعدد ال  (1شكل )

 
(1المصدر: االعتمادعىلجدول)



:2020حسبالعمرلعام19ات كوفيداصا عددال-1.2

ي العراق  19ات بكوفيد صابال  أكي  ن إ( 2( والشكل )2ات حسب العمر وتبير  من الجدول )صابقسم عدد ال 
 
ف

 وبنسبة )142329( سنة وبعدد )39-30بعمر ) 2020لعام 
 
( 595291ات البالغ )صاب%( من مجموع ال 23،9( مصابا

 ثم جاء عدد ال 
 
 وبنسبة )139219( سنة )29-20ات بعمر )صابمصابا

 
( سنة بعدد 49-40بعمر ) %( ثم23،4( مصابا

 وبنسبة )119501)
 
%( 7،5( سنة بنسبة )19-10%( أما بعمر )13،6( سنة بنسبة )59-50%( ثم بعمر )20،1( مصابا

أقل %( أما 1،4( سنوات بنسبة )9-0%( و بعمر )2،4( سنة بنسبة )79-70%( أما )7سنة بنسبة ) (69-60أما بعمر )

 وبنسبة )4178بعدد ) أكي  ( سنة ف80ات فقد سجلت بعمر )صابال 
 
 %(.0،7( مصابا

 2020حسب العمر لعام  19ات بكوفيد صابعدد ال  (2جدول ) 

 العمر
عدد 

 اتصابال 
% 

0-9 8472 1،4 

10-19 44490 7،5 

20-29 139219 23،4 

30-39 142329 23،9 

40-49 119501 20،1 

50-59 81249 13،6 

60-69 41694 7 

70-79 14160 2،4 

 0،7 4178 أكي  ف 80

 100 595291 المجموع

السنوي،)المصدر: ي
 
(2020وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان
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 2020حسب العمر لعام  19ات بكوفيد صابعدد ال  (2شكل )

 

(.2المصدر: االعتمادعىلجدول)
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: ي
 
المبحثالثان

للوفيات كوفيد ي
 
العراقلعام19التباينالمكان ي

 
:2020ف

:2020حسبالمحافظاتلعام19عددالوفيات كوفيد-2.1

ي العراق لعام  19بلغ عدد الوفيات بكوفيد 
 
 وتتباين المحافظات بعدد الوفيات إذ12813) 2020ف

 
 ( متوفيا

 وبنسبة )2843)  بعدد الوفيات البالغاألوىلجاءت محافظة بغداد بالمرتبة 
 
%( من المجموع الكىلي 22،2( متوفيا

 وبنسبة )1797ثم جاءت محافظة السليمابنية بعدد ) ،للوفيات
 
 915%( ثم محافظة البرصة بعدد )14( متوفيا

 
( متوفيا

ة بعدد ) بنبار ( وجاءت محافظة األ 3( والشكل )3%( جدول )7،2وبنسبة )  وبنسبة )71بالمرتبة االخير
 
من %( 0،5( متوفيا

 .المجموع الكىلي للوفيات

 2020حسب المحافظات لعام  19عدد الوفيات بكوفيد  (3جدول ) 

 % عدد الوفيات المحافظات

 22،2 2843 بغداد

 7،2 915 البرصة

 3،8 490 بنينو 

 3،5 445 ميسان

 3،2 407 الديوابنية

 2،1 273 دياىل

 0،5 71 بنباراأل 

 4،6 592 بابل

 4 513 كربالء

 6،1 784 كركوك

 3،7 475 واسط

 6،4 813 ذي قار

 1،8 231 المثت  

 2 253 صالح الدين

 2،5 318 النجف

 7،1 912 اربيل

 5،3 681 دهوك

 14 1797 السليمابنية

 100 12813 المجموع

السنوي،)المصدر: ي
 
(2020وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان
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 2020حسب المحافظات لعام  19عدد الوفيات بكوفيد  (3شكل )

 
(3المصدر: االعتمادعىلجدول)

:2020حسبالعمرلعام19عددالوفيات كوفيد-2.2

ي العراق لعام  19الوفيات بكوفيد  أكي  ( أن 4( والشكل )4قسم عدد الوفيات حسب العمر وتبير  من الجدول )
 
ف

 وبنسبة )2781( سنة وبعدد )69-60بعمر ) 2020
 
 ثم 12813%( من مجموع المتوفير  البالغ )21،7( متوفيا

 
( متوفيا

 وبنسبة )2418( سنة )59-50جاء عدد المتوفير  بعمر )
 
 2146( سنة بعدد )49-40ثم بعمر ) ،%(18،9( متوفيا

 
( متوفيا

 (29-20%( ثم بعمر )10( سنة بنسبة )39-30ثم بعمر ) ،%(12،9ة بنسبة )( سن79-70%( ثم بعمر )16،7وبنسبة )

الوفيات فقد أقل %( أما 2،7( سنة بنسبة )19-10%( و بعمر )6،3بنسبة ) أكي  ( سنة ف80%( أما )9،8سنة بنسبة )

 %(.0،9( وفاة وبنسبة )117( سنوات بعدد )9-0سجلت بعمر )

 

 2020حسب العمر لعام  19عدد الوفيات بكوفيد  (4جدول )

 % عدد الوفيات العمر

0-9 117 0،9 

10-19 349 2،7 

20-29 1260 9،8 

30-39 1287 10 

40-49 2146 16،7 

50-59 2418 18،9 

60-69 2781 21،7 

70-79 1649 12،9 

 6،3 806 أكثرف 80

 100 12813 المجموع

)المصدر: ي
 
(2020السنوي،وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان
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 2020حسب العمر لعام  19عدد الوفيات بكوفيد  (4شكل )

 
(4المصدر: االعتمادعىلجدول)

 

المبحثالثالث:

خطورةكوفيد العراقلعام19مؤشر ي
 
:2020ف

عددالوفياتإىلعددال-3.1 ات:اصا مؤشر

: مستويإىل  المحافظاتات وقسمت صابعدد ال إىل  يبير  هذا المؤشر عدد الوفيات ي
 ات ويمكن عرضها عىل النحو اآلن 

(100لكل  1من أقل ) :األولالمستوى
 
ي سجلت ) بنبار ضم هذا المستو  محافظة األ : مصابا

  (.0،9والت 

: ي
 
(: 100لكل  1،9-1) المستوىالثان

 
 ،صالح الدين ،بغداد  ،واسط ،ضم هذا المستو  محافظات )دياىل، النجف مصابا

( وسجلت )  (.5( والشكل )5( عىل التواىلي جدول )1،8، 1،6 ،1،5، 1،4، 1،4، 1،2المثت 

(: 100لكل  2،9-2) المستوىالثالث:
 
 ،الديوابنية ،كربالء   ،بنينو  ،شمل هذا المستو  تسع محافظات )دهوك مصابا

. 2،8 ،2،5، 2،4، 2،4، 2،2، 2،2 ،2،2، 2، 2بابل( وسجلت ) ،اربيل ،كركوك  ،ميسان ،البرصة  ( عىل التواىلي

(: 100لكل  3،9 – 3) المستوىالرابع:
 
ي سجلت ) مصابا

ي محافظة ذي قار والت 
 
 (. 3،4يتمثل هذا المستو  ف

(: 100لكل  أكي  ف 4) المستوىالخامس:
 
ي محافظة السليمابنية و مصابا

 
ي سجلت )يتمثل هذا المستو  ف

 (. 5،4الت 
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ي العراق لعام  19ات بكوفيد صابعدد ال إىل  عدد الوفيات (5جدول )
 
 2020ف

 المحافظات
عدد 

 اتاصا اإل
عدد 

 الوفيات

عدد الوفيات 
( 100لكل )

 ماصا اً *

 1،5 2843 182607  غداد

 2،2 915 39835 ال اصرة

 2 490 23762 نينوى

 2،4 445 18435 ميسان

 2،2 407 18352 الديوانية

 1،2 273 21413 ديالى

 0،9 71 7739 ن اراأل

 2،8 592 20795  ا ل

 2،2 513 22594 كر الء

 2،4 784 31521 كركوك

 1،4 475 32036 واسط

 3،4 813 23808 ذي قار

 1،8 231 12501 المثنى

 1،6 253 15478 اصالح الدين

 1،4 318 22025 النجف

 2،5 912 35717 ار يل

 2 681 33932 دهوك

 5،4 1797 32741 السليمانية

 2،1 12813 595291 المجموع

السنوي،)المصدر: ي
 
(2020وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان



 100ات * صابعدد الوفيات / عدد ال  :وفق المعادلة اآلتيةعىل * احتسب  

ي العراق لعام  19ات بكوفيد صابعدد ال إىل  عدد الوفيات (5شكل )
 
 2020ف

 

(5المصدر: االعتمادعىلجدول)



عددال-3.2 اتإىلعددالسكان:اصا مؤشر

إىل  وقسمت المحافظات ،(223، صفحة 2013)الحسن،  يعطي هذا المؤشر معدل ابنتشار المرض بن السكان

: مستوي ي
 ات ويمكن عرضها عىل النحو اآلن 

ي محافظة  -:نسمة( 10000لكل  50من أقل ) :األولالمستوى
 
ي سجلت ) بنبار األ يتمثل هذا المستو  ف

 (. 41،7والت 
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: ي
 
 (بابل ،صالح الدين ،بنينو ) محافظات هي  يشمل هذا المستو  ثالث -:نسمة( 10000لكل  99 -50) المستوىالثان

 .(6( والشكل )6( عىل التواىلي جدول )95،6، 92،1، 60،4وسجلت )

 ،الديوابنية ،دياىل، البرصة ،ذي قار ) تمثل هذا المستو  بمحافظات -:نسمة( 10000لكل  149-100) المستوىالثالث:

  (145،7، 143،7، 142،1، 134،9، 130، 124،1، 107،8وسجلت ) (المثت   ،السليمابنية ،النجف

 (كركوك  ،اربيل ،ميسان، كربالء ) ضم هذا المستو  أرب  ع محافظات -:نسمة( 10000لكل  199-150) المستوىالرابع:

. 187،3، 182،8، 176، 157،3وسجلت )  ( عىل التواىلي

 (دهوك ،بغداد، واسط) ضم هذا المستو  ثالث محافظات -:نسمة( 10000لكل  أكي  ف 200) المستوىالخامس:

. 249،2، 220،6، 213،3وسجلت )  ( عىل التواىلي

ي العراق لعام إىل  19ات بكوفيد صابعدد ال  (6جدول )
 
 2020عدد السكان ف

عدد  عدد السكان المحافظات
 اتاصا اإل

ات لكل اصا عدد اإل

 ( من السكان *10000)

 213،3 182607 8558625  غداد

 130 39835 3063059 ال اصرة

 60،4 23762 3928215 نينوى

 157،3 18435 1171802 ميسان

 134،9 18352 1359642 الديوانية

 124،1 21413 1724238 ديالى

 41،7 7739 1865818 ن اراأل

 95،6 20795 2174783  ا ل

 176 22594 1283484 كر الء

 187،3 31521 1682809 كركوك

 220،6 32036 1452007 واسط

 107،8 23808 2206514 ذي قار

 145،7 12501 857652 المثنى

 92،1 15478 1680015 اصالح الدين

 142،1 22025 1549788 النجف

 182،8 35717 1953341 ار يل

 249،2 33932 1361211 دهوك

 143،7 32741 2277171 السليمانية

 148،2 595291 40150174 المجموع

السنوي،)المصدر: ي
 
(2020وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان



 10000ات / عدد السكان * صابعدد ال  -:وفق المعادلة اآلتيةعىل * احتسب  

ي العراق لعام إىل  19ات بكوفيد صابعدد ال  (6شكل )
 
 2020عدد السكان ف

 

(6المصدر: االعتمادعىلجدول)
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عددالوفياتإىلعددالسكان:-3.3 مؤشر

: مستويإىل  قسمت المحافظات ي
 ات ويمكن عرضها عىل النحو اآلن 

ي محافظة األ  :نسمة( 10000لكل  1من أقل ) :األولالمستوى
 
ي سجلت ) بنبار يتمثل هذا المستو  ف

 (.0،3والت 

: ي
 
ي هذا المستو  هي  :نسمة( 10000لكل  1،9-1) المستوىالثان

 
دياىل، صالح الدين( وسجلت  ،بنينو ) تقع ثالث محافظات ف

 .(7( والشكل )7( عىل التواىلي جدول )1،5، 1،5، 1،2)

وسجلت  (البرصة ،الديوابنية ،بابل ،المثت   ،)النجف ضم هذا المستو  محافظات :نسمة( 10000لكل  2،9-2) المستوىالثالث:

(2 ،2،6 ،2،7 ،2،9 ،2،9 .  ( عىل التواىلي

الرابع: ي محافظات )واسط :نسمة( 10000لكل  3،9- 3) المستوى
 
كربالء(   ،ميسان ،ذي قار  ،بغداد  ،يتمثل هذا المستو  ف

 .( عىل التواىلي 3،9، 3،7، 3،6، 3،3، 3،2وسجلت )

ي محافظات )كركوكتمثل هذا ا :نسمة( 10000لكل  أكي  ف 4) المستوىالخامس:
 
( وسجلت السليمابنية ،دهوك ،اربيل ،لمستو  ف

. ( عىل 7،8، 5، 4،6، 4،6)  التواىلي

ي العراق لعام إىل  19عدد الوفيات بكوفيد  (7جدول )
 
 2020عدد السكان ف

عدد الوفيات لكل  عدد الوفيات عدد السكان المحافظات

( من 10000)

 السكان *
 3,3 2843 8558625  غداد

 2,9 915 3063059 ال اصرة

 1,2 490 3928215 نينوى

 3,7 445 1171802 ميسان

 2,9 407 1359642 الديوانية

 1,5 273 1724238 ديالى

 0,3 71 1865818 االن ار
 2,7 592 2174783  ا ل

 3,9 513 1283484 كر الء

 4,6 784 1682809 كركوك

 3,2 475 1452007 واسط

 3,6 813 2206514 ذي قار

 2,6 231 857652 المثنى

 1,5 253 1680015 اصالح الدين

 2 318 1549788 النجف

 4,6 912 1953341 ار يل

 5 681 1361211 دهوك
 7,8 1797 2277171 السليمانية

 3,1 12813 40150174 المجموع

السنوي،)المصدر: ي
 
(2020وزارةالصحةوالبيئة،التقريراالحصان

 10000دد الوفيات / عدد السكان * ع -:المعادلة اآلتيةوفق عىل *احتسب  

ي العراق لعام إىل  19عدد الوفيات بكوفيد  (7شكل )
 
 2020عدد السكان ف

 

(.7المصدر: االعتمادعىلجدول)
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:االستنتاجات

ي  19ات بكوفيد صاببلغ عدد ال  -1
 
 وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة 595291) 2020العراق لعام  ف

 
( 182607 ب  )األوىل( مصابا

 وبنسبة )
 
ة ب  ) بنبار %( وجاءت محافظة األ 30،7مصابا  وبنسبة )7739بالمرتبة االخير

 
 %(.1،3( مصابا

 142329 ب  )األوىل( سنة بالمرتبة 39-30جاء عدد المصابير  بعمر ) -2
 
ات بعمر صابعدد لل أقل وسجل  %(23،9وبنسبة ) ( مصابا

 وبنسبة )4178ب  ) (أكي  فسنة  80)
 
 %(.0،7( مصابا

ي  19بلغ عدد الوفيات بكوفيد  -3
 
 12813) 2020العراق لعام  ف

ً
 2843 ب  )األوىلوجاءت محافظة بغداد بالمرتبة  ( وفاة

ً
( وفاة

ة ب  ) بنبار %( وجاءت محافظة األ 22،2وبنسبة )  71بالمرتبة االخير
ً
 %(.0،5وبنسبة ) ( وفاة

 2781 ب  )األوىل( سنة بالمرتبة 69-60جاء عدد الوفيات بعمر ) -4
ً
( 9-0عدد للوفيات بعمر )أقل وسجل  %(21،7وبنسبة ) ( وفاة

 وبنسبة )117سنوات ب  )
ً
 %(.0،9( وفاة

 2،1ات )صابعدد ال إىل  بلغ مؤشر عدد الوفيات -5
ً
 وجاءت محافظة السليمابنية بالمرتبة 100لكل ) ( وفاة

 
( 5،4 ب  )األوىل( مصابا

 بينما جاءت محافظة األ 
ً
ة ب  ) بنبار وفاة  .( وفاة0،9بالمرتبة االخير

 لكل )148،2عدد السكان )إىل  اتصابسجل مؤشر عدد ال  -6
 
 ب  األوىل( نسمة وجاءت محافظة دهوك بالمرتبة 10000( مصابا

 ب249،2)
 
ة ب  ) بنبار ينما جاءت محافظة األ ( مصابا . 41،7بالمرتبة االخير

 
 ( مصابا

 3،1عدد السكان )إىل  سجل مؤشر عدد الوفيات -7
ً
( 7،8 ب  )األوىل( نسمة وجاءت محافظة السليمابنية بالمرتبة 10000لكل ) ( وفاة

 
ً
ة ب  ) بنبار بينما جاءت محافظة األ  وفاة  ( وفاة. 0،3بالمرتبة االخير

 

حات :المقبر

ي المناطق المزدحمة بالسكان -
ورة ارتداء الكمامة ف   .ض 

ة.  -   االبتعاد عن التجمعات السكابنية الكبير

ي بداية ظهور اعراض ال  -
 ات والوفيات. صابلتقليل عدد ال  ،ةصابمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات ف 

ام بالتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.  -  االلي  

ي تعزيز فاعلية اللقاحات. تظافر الجهود  -
 العلمية ف 

 

قائمةالمصادر:

 (.1ط.  الطبية) الجغرافيا (.2013محمد.) الرحمن عبد ،الحسن

ي 
ي  التحليل (.2020عوض.) محمد سحر ،الزيت 

ي  الزمان 
وس بجائحة ةصابال  حاالت  لتسلسل والمكان  ي  كوروبنا فير

 
 .العالم ف

ي  للتغير  المرصية المجلة
 .(4) 12 .البيت 

 للتغير  المرصية المجلة .العالمي  كوروبنا لوباء والبيئية الجغرافية بعاداأل  (.2020ابراهيم.) الدين بنور محمد ،السبعاوي

ي 
 (.4) 12 .البيت 

، بدر محمود ،السميع ي ، والكعت  ي  (. التحليل2016ياش. ) حسن عقيل ،والنجم، عبود  صالح مالأ عىلي
 لمرض المكان 

وسي  الكبد التهاب ي ( A) النمط الفير
 
 .(28) .الكوفة آداب مجلة .(2013-2008) للمدة العراق ف

ي  التقرير .والبيئة الصحة وزارة
 (.2020).السنوي االحصان 

ي  العالمية الجوي النقل شبكة أثر (.2021صالح. ) أحمد ،يونس
 
وس وباء ابنتشار ف  .(19 كوفيد) المستجد كوروبنا فير

 .(2) 13 .الفيوم جامعة اآلداب كلية مجلة
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OCTOBER 2019 PROTESTS IN IRAQ AND THEIR ROLE IN HOLDING 

EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS 

 

Nadia Fadil ABBAS FADLE
1 

 

Abstract: 

This paper discusses the popular protests in Iraq that began on October 1, 2019, 

which expressed the stifling political crisis that the political system in Iraq is going 

through since the US occupation of Iraq on April 9, 2003 and to this day, which 

Iraq suffers from complex problems that were manifested in the approval The 

permanent Iraqi constitution of 2005, the constitution carried among its articles 

many problems that produced serious structural crises that were reflected in Iraqi 

society, as the new political system was formed on the basis of the three main 

components and the rule of Iraq according to what is known as consensual 

democracy, and there have become political partisan conflicts between political 

blocs This was accompanied by a significant decline in services, with the 

deterioration of the infrastructure, a marked decrease in the standard of living and 

a rise in unemployment rates, which led to an increase in anger and resentment 

against the political system. 

Key words: Protests, Crises, Elections, Conflicts. 
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ي  2019 أكتوبراحتجاجات 
 
ي العراق ودورها ف

 
لمانية المبكرة إجراءف  االنتخابات البر

 

 2 نادية فاضل عباس فضلي 

 

 الملخص: 

ي 
 
ي بدأت ف

ي العراق والت 
 
ين  أكتوبر  1يناقش هذا البحث االحتجاجات الشعبية ف ت عن  2019 األولتشر ي عبر

 األزمةوالت 

ي العراق منذ األ 
 
ي يمر بها النظام السياسي ف

ي التاسع من نيسان  يكي األمر  حتالالسياسية الخانقة الت 
 
واىل  2003للعراق ف

ي العراق من 
ي  اشكالياتيومنا هذا، الذي يعان 

 
ي الدائم لعام  إقرار معقدة تجلت ف

 
، فالدستور حمل 2005الدستور العراف

ي بي   مواد
،أزمات أفرز ه الكثب  من المشاكل الت  ي

 
ة انعكست عىل المجتمع العراف تشكل النظام السياسي  إذ ت بنيوية خطب 

ت هناك أصبحو  ،المكونات الثاثة الرئيسة وحكم العراق وفق ما يعرف بالديمقراطية التوافقية أساسالجديد عىل 

ى ترافق ذلك مع تراجع كبب  للخدمات مع تهالك البنية التحتية  رصاعات سياسية حزبية بي   الكتل السياسية، الكبر

ي بشكل ملحوظ وارتفاع نسب البطالة مما 
ي المستوى المعيشر

 
والحنق عىل النظام  ازدياد الغضب أدى إىلوانخفاض ف

 .السياسي 

  .ت، االنتخابات، االعتصام، الرصاعاتأزمااالحتجاجات،  :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ي يشهدها العراق منذ 
ين  أكتوبر من  األولاالحتجاجات الت   أوىلبدأت  إذ ،هي ليست بالجديدة،2019 األول/تشر

ي العام 
 
توفب  الخدمات  إىل و تلخصت مطالبها بسقف معتدل من المطالبات تمثلت بالحاجة 2010هذه االحتجاجات ف

، وتوفب  فرص العمل للشباب العاطل، مع تصاعد المطالبات التدريجية بمحاربة كبار  ي
وتحسي   المستوى المعيشر

غب  منفذه عىل ارض الواقع، أو  الفاسدين الذين بددوا المال العام واهدروا المليارات من الدوالرات عىل مشاري    ع وهمية

ي قادتها المحافظات الغربية من العراق وشملت األ 2012العام  تبعتها الموجه الثانية من احتجاجات
وصاح  نبار ،والت 

رساح  إطاقتأهيل البت  التحتية المنهارة و  إعادةالدين ونينوى وكركوك ودياىل وطالب المحتجي   بتحسي   الخدمات و 

ي السجون مع 
 
احتجاجات التيار الصدري عام حالة التهميش لهذه المحافظات، ثم تبعتها  إنهاءالمعتقلي   والمغيبي   ف

2016  
ا
 .أكتوبراحتجاجات  إىل وصول

 

ي  أهمية البحث: 
 
ي الدعوةأنه يتناول موضوع له أتكمن أهمية البحث ف

 
ة ف ي العراق،  حأصا  إىل ثره الكبب 

 
النظام السياسي ف

افقه زماو لحد االن، واأل 2003فمنذ العام  ي تزايد وهي نابعة من ارث النظام السابق مب 
 
ي النظام السياسي ف

 
ت البنيوية ف

ي البنية السياسية والتحول من النظام ثأحد للعراق وما  يكي األمر  حتالات األ إفراز مع 
 
ئ ف ه من تغيب  قوى ومفاجر

ي رصاعات  أغرقرقية مما نظام الديمقراطية التوافقية القائمة عىل المحاصصة الطائفية والع إىل الدكتاتوري
 
البلد ف

ورة ملحة دفعت بفئات الشباب بعموم العراق صاحال  أصبحسياسية و   حداثالخروج بهذه االحتجاجات أل  إىل رص 

يعية والتنفيذية والقضائية.  ي النظام السياسي بمؤسساته التشر
 
 تغيب  جذري ف

 

ي العراق من : ينطلق البحث من سؤال مركزي هل استطاع النظامة البحثإشكالي
 
العقبات السياسية  حأصا  السياسي ف

ي تواجهه منذ العام 
 2003والدستورية الت 

ً
ي طريق  أمام؟هل تكون االحتجاجات الشعبية حافزا

 
ي ف

الحكومة للمض 

ي  دن  انتخابات نزي  هه تكون مخرجاتها تحقيق الحد األ  إجراءو  صاحال 
ينيي   رغم المطبات والعقبات الت  من مطالب التشر

 
ً
 .يةأقليمضغوطات أو  تواجها داخليا

 

                                                           
nadia1927@gmail.com  العراقبغداد، جامعة،  

2
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تها نحو الدفع للقيام بإ :فرضية البحث  ي مسب 
 
ي العراق ماضية ف

 
ات جذرية تطال إصاحن االحتجاجات الشعبية ف

انتشال أجل  عية والخدمية، منالنظام السياسي برمته من كل الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتما

ي تطال مؤسساته كافة. زماالعراق من مجموع األ
 ت البنيوية الت 

 

، وذلك بحكم موضوع المادة البحثية الذي  منهج البحث:   ي
يعتمد البحث عىل منهج التحليل النظمي والمنهج القانون 

 2005المواد الدستورية لدستور العراق لعام وتحدي تغبب  بعض  يتعلق بدراسة النظام السياسي واالحتجاجات الشعبية

ي انبثقت عنه.  شكالياتواال 
 الت 

ي العراق بعد العام  األوليتناول المبحث  هيكلية البحث: 
 
 .2003نظرة عامة عن طبيعة النظام السياسي ف

ي العراق قبل عام أ
 
: يتناول االحتجاجات الشعبية ف ي

 ها . أسبابو  2019ما المبحث الثان 

ي تمخضت عنها أسباب 2019 أكتوبرثالث: يتناول احتجاجات اما المبحث ال
لمانية الت  ها ونتائج االنتخابات البر

 ونتائجها المستقبلية لينتهي البحث بخاتمة واستنتاجات ورؤية مستقبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 4) 

 

   
 
 

 
 

 
 

 197 

ي العراق بعد العام 
 
  2003المبحث األول نظره عامة عن طبيعة النظام السياسي ف

ين من يكياألمر تعرض العراق عبر الحملة العسكرية  ي العشر
 
عرفتها  ، ألعنف حملة عسكرية2003ار إذة ف

اتيجيةيكياألمر تبنت الواليات المتحدة  إذ  ،المنطقة تنفيذ خطة أجل  ما عرف بالصدمة، من ة و التحالف الدوىلي اسب 

 لدول المنطقة العربيةوالعمل عىل إقامة نظام ديمقراطي يكو  ،يكي األمر النظام السياسي 
ً
وع أمتدو  ،ن إنموذجا  لمشر

ً
ادا

ق األ ي التاسع من نيسان  وس الشر
، فف  ي العراق، إسقاطتم  2003الكبب 

 
وكان ذلك تحد واضح  النظام السياسي ف

عية الدولية والذي تم تداركه بإصدار القرار المرقم)  ي 1483للشر
 
عية  األمنمن مجلس  2003آيار  22( ف لضفاء الشر

 (.51،ص 2012.) حميد، يكي األمر  حتالقانونية لل ال

ي اعقبت ازالة نظام "صدام حسي   "سعت ال  وىلاأل يامومنذ األ 
اتيجيات ل  إىل ةيكياألمر  دارةالت   دارةوضع إسب 

، وبناء قوة امنية تعمل لمصلحة العراق وليس  ي
 
ي نظر الشعب العراف

 
عية ف العراق و تشكيل حكومة عراقية تعد رسر

 من السنة والشيعة عىل حد  ،فئات معينة بذاتها لمصلحة 
ا
ي قام بتأسيسها كال

ومواجهة عدد من الحركات المسلحة الت 

، وقد ظل الرئيس  سواء، ومقاومة تأثب  القوى المجاورة ي
 
ي الشأن العراف

 
ي تتدخل ف

)بوش االصغر( عىل ثقة  يكي األمر الت 

ي الدول  إمكانيةتامة ب
 
ي إرساء الديمقراطية ف

 
ي لم تكن محكومة من قبل أنظمة ديمقراطية، وكان يجد لنفسه النجاح ف

الت 

ي كل تحول ديمقراطي حسب زعمه. )ستانسفيلد،
 
 ف
ا
 (. 177، 175،ص ص2009فضال

ي حررتهم 
ي العراق ان يتقبل غالبية العراقيي   القوى الت 

 
وكان االعتقاد السائد بعد االطاحة بالنظام السياسي ف

ي طريقهم نحو الديمقر 
 
وتحركت قوات  ،العراقيي    اطية، ولكن فوجئوا بوجود مقاومة شديدة من قبلويمضون ف

ي 
 
تحت  ية والمجتمعيةنسانالبناء والمساعدة ال  إعادةبناء الدولة عبر انشاء مكتب  إعادةالتحالف الحال النظام والبدء ف

اف ي ابريل  إرسر
 
ال المتقاعد "جاي كارنر" وقد بدأ المكتب عمله ف  (.182ص ،2009يلد،.)ستانسف2003الجب 

ي كارنر" قد   ي الحكومة العراقية السابقة أكد وكان الحاكم العسكري "جر
ي خطته االبقاء عىل بعض موظف 

 
وعىل  ،ف

اتهم وكفائتهم ي  الضباط العسكريي   لاستفادة من خبر
 
)) ستنستخدم الجيش اننا بحاجة  أكد  إذ الدولة العراقية إدارةف

واشنطن  إىل ة عىل ذلك بمعاقبته وسحبهيكياألمر  دارةانهم يملكون المهارات المناسبة حت  كانت ردة فعل ال  إليهم

 وبدأت 
ً
 ومتشنجا

ً
ي بأنه كان متسلطا ي عدنان الباججر

 
ي بول بريمر الذي وصفه السياسي العراف

لتستبدله بالحاكم المدن 

: مهمته ك ي
 (.137، 133،ص ص 2009،)االبراهيماآلن 

قضي أو ليس هذا فحسب بل  ،ه والموالي   له من مزاولة وظائفهمأعضاءزب البعث وحظر كافة نشاطاته ومنع حل ح-1

ات العراقية وتم   هم عن مراكز المسؤولية. أبعادالعديد من القيادات والكفاءات والخبر

ي مقدمتها المؤسسة العسكرية-2 
 
ي ف

ي ويأن 
 
( وقال بان  الف 400من )أكبر تم تشي    ح  إذ  ،حل الجيش العراف ي

 
عسكري عراف

 .حتالتشكيله بما يتائم مع وضع العراق بعد األ  إعادةالجيش القديم البد من حله و 

ي -3
 
ولم تكن عملية تأسيسه سهلة، بل ان  2003حزيران  13تشكيل مجلس الحكم االنتقاىلي والذي اعلن عن تشكيله ف

ي مناقشات واسعة مع القوى السياسية وقسمت مقاعد المجلس عىل ثاث مكونات رئيسية  حتالسلطات األ 
 
دخلت ف

 13المذهب الشيعي ب  إتباعالذي تتكون منه الدولة العراقية الجديدة حيث مثل العراقيون من  ساسوعدت هي األ 

 ومثل السنة 
ً
كمان األول إىلالمكونات واعىط مقعدان خارج هذه  أعضاء 5و القومية الكردية  أعضاء 5عضوا ي أم  الب 

الثان 

ي واأل المحاصصة أساسللمسيحيي   وتم التأسيس السياسي عىل 
ي و التقسيم الطائف 

القائم عىل وجود المكونات الثاثة  ثت 

ي العراق.)االبراهيم
 
 (.138،ص2009،الرئيسية ف

ي  إدارةوصدر قانون 
 
اصدره مجلس الحكم االنتقاىلي دون  و ،2004ار إذ/ 8الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ف

ة اء قانونيي   وهذه مشكلة كبب   المدة  ،عرض مسودته عىل خبر
ً
 زمنيا

ا
بتشكيل حكومة  و بدأت وىلاألوتضمن جدول

ي 
 
وتألفت الحكومة وفق عملية تداول واسعه النطاق  2004حزيران  30عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتوىل السلطة ف

ائح المج ي تشاور رسر
 
ي يقوم بها مجلس الحكم و سلطة االئتاف المؤقتة ويمكن التشاور مع األ ف

 
المتحدة،  ممتمع العراف

ي تمت بعد أ
االنتخابات للجمعية الوطنية، كما  إجراءما المدة الثانية فبدأت بعد تأليف الحكومة العراقية االنتقالية والت 

ي هذا القانون عىل 
 
كانون   31وقبل  2004 األولكانون   31مكن عن أن أخابات ن ال تتأخر هذه االنتأهو منصوص عليه ف

 (.59، 57،ص ص 2018وتنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا للدستور دائم .)عاي، 2005 األول
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ي الثامن من آيار 
 
  55قامت الجمعية الوطنية االنتقالية بتشكيل لجنة كتابة الدستور الدائم للباد من  2005ف

ً
نائبا

 من االئتاف الشيعي و  28ضمن 
ً
ي و  15عضوا

 من التحالف الكردستان 
ً
من القائمة العراقية وما تبف   أعضاء ٨عضوا

ء اليسب  وذلك لل ولم تكن عملية كتابة الدستور بال قلياتخصص لل ي
ي رافقت الكتابة حوالشر

: وهي ك الت  ي
 اآلن 

 (.3-1،ص2018)صالح،

ي األمر وما ساد الباد من فوض  نتيجة لسياسة  يكي األمر  حتالاأل -١
 
 إسقاطليس السلطة فحسب بل  إسقاطيكان ف

 مؤسساتها الرسمية والسيما العسكرية .  إنهاءالدولة العراقية من خال 

ي -٢
الدولة للمرحلة االنتقالية بكتابة الدستور  إدارةمن قانون  61بحسب المادة  لكتابة الدستورتحديد سقف زمت 

ي 
 
ي  إىل بينما الواقع يشب   2005/اب/  15واالنتهاء منه ف

ان كتابة الدستور تستغرق سنوات كي تكون مائمة للبيئة الت 

 سيطبق فيها. 

ي هي عىل حساب الدولة  يةتحادفرض خيار الدولة ال  -٣
الدولة العراقية منذ تأسيسها مع اغفال لنوع  أصل البسيطة والت 

 ن. كردستان، وهذا الموضوع يثب  الجدل لحد اآل  أقليم من الدستور النافذ محاباة لمصالح وىلاألمن خال المادة  تحاد ال 

ي الخيار اليكياألمر االطروحات  -٤
 حزابثيوقراطي المتناغم مع األ ة هي فرض االيديولوجية الديمقراطية المتضادة مع تبت 

ي العملية السياسية. سامال 
 
 ية ف

( من 3كما هو الحال من المادة) للدولة العراقية، أساساعتماد معيار المكونات االجتماعية ك يكي األمر  حتالفرض األ  -٥

ي المناصب ،الدستور 
 
 عن تأسيسه لمبدأ المحاصصة الطائفية ف

ا
يعية والتنفيذية بدءا بدل من معيار المواطنة فضال التشر

ي العام  من
 
 .2004مجلس الحكم المشكل ف

ان رئاسة اللجان لم تكن من  إذ ضعف العقلية السياسية غب  التخصصية عىل رئاسة اللجان المعنية بكتابه الدستور، -٦

ي القانون الدستوري بل هي شخصيات سياسية وحت  دينية ال تملك تخصص
 
ي أو  ذوي االختصاص ف

 
ة ف القانون  خبر

ابها من النصوص العاطفية  الدستوري لذا اتسمت النصوص الدستورية بابتعادها عن الصياغة الدستورية والقانونية واقب 

 والسياسية . 

ي المجتمع 
 
ي بظالها عىل مستقبل الدولة العراقية والعاقات   اشكاليات أماملقد وضع الدستور العراف

ة تلف  كبب 

ي  شكالياتهذه اال  أبرز ومن  ،لسياسيةوالقوى ا طيافبي   مختلف األ  هي هوية العراق، فالدستور يتجاهل االنتماء العرنر

ي المقام 
 
ي طياته عزل العراق عن محيطه األاألولللعراق بوصفها دولة عربية ف

 
، قليمي ، وهذا التجاهل يحمل ف ي  والعرنر

مذهب معي   دون ان يتحدث عن المذاهب وكأنه يقترص عىل  وبالنسبة لعاقة الدولة بالدين تحدث الدستور عن الدين

 الدستور الشكل الفيدراىلي للدولة ، و بالنسبة للفيدراليةخرىاأل 
 تكريس الطائفية أدى إىلو هو الشكل الذي  فقد تبت 

 (. 16-15، ص2013،)سليم

ي ثنيوظلت مواد الدستور تركز عىل تعدد االختافات المذهبية واأل
 
من موضع ودعمها متغافلة  أكبر ة وتشجيعها ف

 من 
ا
ي المادة أبانها تكون عىل حساب العراقيي   ووحدتهم بدل

 
ن تركز عىل الوحدة الوطنية والهوية الوطنية للعراق كما ف

ي ،(43( والمادة )40)
 
ي كتابة الدستور بأنه ينتقد الدستور عىل رعايته للهويات الفرعية ف

 
ويعد القانوني   والمتخصصي   ف

ض ان يعمل عىل التقليل منالوقت الذي  ي النص الدستوري أو  ها عىل الدولة وهويتها الوطنيةآثار  من المفب 
 
ال يذكرها ف

 (.274، ص2009. )االبراهيم،

ي العراق منذ  
 
ي تفكيك الدولة والمجتمع ف

 
ويرى الدكتور "عبد االله بلقزيز" ان هناك ثاث محطات اسهمت ف

 (.128-127 ، ص2014) بلقزيز،  2003العام 

 :
ً
ي تدمب  العراق وليس  يكي األمر  حتالنجز األ أ: وفيها حتالالغزو واأل  أوال

 
النظام السياسي القائم آنذاك  إسقاطهدفه ف

ي وتفكيك المؤسسات السيادية و  بل،
السلطة من  أجهزةتركيب  إعادةية واالقتصادية و األمنتم حل الجيش الوطت 

ي الدستور المؤقت  ،مليشيات طائفية
 
( الذي وضعهوقد تم ف تكريس قاعدة  «بول بريمر»)قانون الدولة االنتقاىلي

ي الحكومة المؤقتة ليضع فيما بعد األ 
 
 مأنفسهالمادي النقسام العراقيي   عىل  ساسالمحاصصة الطائفية والعرقية ف

  .ومواجهة بعضهم البعض اآلخر
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 :
ً
ي هذه المرحلة تم تفكي ثانيا

 
تركيبها، مع تكريس  إعادةك البت  السياسية و تشكيل مؤسسات الدولة ونظامها السياسي وف

 
ً
نظام المحاصصة الطائفية والعرقية بالدستور وتقسيم المحافظات وتوزي    ع السلطة بي   الرئاسات الثاث مذهبيا

 
ً
ي حاكم مزدوج الوالء .  ،وعرقيا

 و تأسيس نظام طائف 

ي القائم من معارضة سياسية خرج معظمها من بيئة المقاومة الوطنية  ثالثا: 
هناك تحول طرأ عىل معارضة النظام الطائف 

ي وعمائه حتاللل  ي  إىل االجنتر
 بي   حدين عشائري وطائف 

ً
 وفكريا

ً
وكان نتيجة ذلك انتقال  ،معارضة تتحرك اجتماعيا

ي 
ي الرد إىل المعارضة من الموقع الوطت 

 و جر الباد الموقع الطائف 
ً
 ومذهبيا

ً
 طائفيا

ً
 يف لموقع قوى النظام الحاكم اصطفافا

 حرب أهلية.  إىل

ي براثن حرب طائفية، كادت  2008-2005 عواموكان العراق قد سق  ما بي   األ 
 
ي عىل الباد نتيجة أف

ن تقض 

ي لتدهور الوضع 
ي مطلع العام مام بعد حادث تفجب  األ األمت 

 
كان  إذ لعنف سمة يوميةا أصبح، و 2005ي   العسكريي   ف

، تقوم بها جماعات مسلحة متنوعة الهويات و لم تشتمل 500 - 400العراق يتعرض ما بي   
ً
العنف  اثأحد هجوم شهريا

ي وانخرط بأعمال العنف تنظيم القاعدة األ أخرىت لتشمل محافظات أمتدعىل العاصمة بغداد بل   عن رهانر
ا
، فضال

 (2020) نايتس،  حزابلل بعض الفصائل والميليشيات التابعة 

ي ضوء الطرح السابق نرى 
 
ي ن الوضع السياسي و أف

ي العراق بعد العام األمت 
 
ء و بالغ  أضج 2003 ف ي وضع سي

 
ف

بمفاهيم غريبة ودخيله عىل  حتالجاء األ  إذ التعقيد عىل مختلف المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،

ي مما جعل هناك 
 
ي النسيج االجتماعي عززتها  أمور عقلية المواطن العراف

 
 أساليبملتبسة مع حدوث تفرقة واضحة ف

 المحتل والقوى السياسية القائمة آنذاك. 
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ي العراق قبل العام 
 
: االحتجاجات الشعبية ف ي

 
 ها أسبابو  2019المبحث الثان

ي العراق من نوعي   من األ
ي النظام السياسي واستقراره، وباتت هذه األزمايعان 

 
ي تؤثر ف

ت زمات المزمنة والت 

ي اتجاه النظام.  متجذرة ي تعمل عىل زيادة حالة التذمر الشعتر
ي المجتمع وهي الت 

 
 ف

:) نعناع   (43،ص 2013،يمكننا تشخيص هذين النوعي  

 ق بتقاسم السلطة وبناء الدولة. النوع األول: سياسي بشكله العام، يتعل -

: خدمي بشكله العام، ويتعلق بخدمة الدولة ومؤسساتها للشعب.  - ي
 النوع الثان 

ي كيفية تقاسم السلطة بي   األ  األولفيما يتعلق بالنوع  
 
ممثىلي المكونات أو  السياسية طرافالذي يتمثل ف

عدم قدرة القوى السياسية وحت  المرجعيات الدينية ت زماوالمجموعات االجتماعية، ويتعلق هذا النوع من المشاكل واأل

ي نأت بنفسها عن مناقشة األ 
  مور الت 

ً
وع مقبول وطنيا السياسية التفصيلية مع السياسيي   لعدم قدرتهم عىل وضع مشر

 و 
ً
ي السياسية تطورت لتنعكس عىل كل جوانب المجتمع، وانعكس الموضوع عىل الوضع  األزمةوشعبيا

ي األمت 
 
 ف
ا
 وخلال

ي الجانب االقتصادي  األزمةنية االجتماعية ألنها حملت شعارات طائفية تحريضية، كما ان الب
 
السياسية سببت مشاكل ف

ي إذ و   ورفاهية تنتشلهم من المعاناة  كت الشعور الشعتر
ً
بأن هؤالء السياسيي   ال يمكن ان يقدموا لهم اقتصاد ناجحا

ي يرزحون تحتها، ونتيجة للوضاع السيئ
ي وعي المواطني   التاريخية الت 

 
، حدث تحول نوعي ف ي

 
ي مر بها الشعب العراف

ة الت 

، ي والسلمي
ي  األولحدث الحراك  إذ بقدرتهم عىل التغيب  من خال االحتجاج المدن 

 
اير، 25ف ،وقد جرى 2011شباط/فبر

 (.92،ص2013 ،بشكل مبكر عبر القمع المبارسر وعبر خطابات التشكيك.) الكبيشي  اجهاضه

ان العراقيي   انتظروا نحو ثمان سنوات قبل ان يفكروا باالحتجاج عبر  2011احتجاجات عام هم ما يمب   أو 

ي لعام  أحد  التظاهر بوصفه
 
ي الذي كفله الدستور العراف ولم تحقق هذه االحتجاجات  2005وسائل االحتجاجات الشعتر

ي 
 من النتائج، فالعملية السياسية الت 

ً
السياسية و العراقية بقيت كما هي بل  عىل المحاصصة 2003ت بعد العام أسسايا

 بعد ان باتت معظم القوى السياسية تمتلك المال والنفوذ.)مصطف  
ً
 (2019،تجاوزت تجذرا

ي المناطق السنية مثل األ  2013ار إذ ٣ إىل 2012 األولكانون   21تلتها احتجاجات 
 
ي انطلقت ف

وصاح  نبار والت 

ي من قبل الحكومة ساسي سببها األ  الدين ونينوى ودياىل وكركوك وكان
 شعور سكان هذه المحافظات بتهميش طائف 

هذه التظاهرات بشكل عنيف وتم فض  إنهاء« المالكي »عندما قررت حكومة  2013نيسان  إىل وتواصلت هذه الحركة

 االعتصام 
ً
ات المعتصمي   آنذاك .)الخطاب،  أيضا ي مدينة الحويجة بشكل دموي وتم قتل عشر
 
 (.3،ص2019ف

ي شباط 
 
ي بغداد، اقتحمت « مقتدى الصدر» نظم التيار الصدري التابع للسيد  2017 وف

 
ة ف مظاهرات كبب 

اء من دون تصٍد كبب  من قبل القوات  ية، وجاء االقتحام كرفض واضح للتشكيل الحكومي الذي األمنالمنطقة الخرص 

لمان حينها عىل رئيس الوزراء  وعدم قدرته  ،الفساد  ل عن مواجهةإذخوحكومته واتهمته بالت« حيدر العبادي»عرضه البر

اء إىل األمر وتلبية رغبات الشارع حت  وصل  مور عىل حسم األ  لمان و المنطقة الخرص   . اقتحام المتظاهرين البر

 (.3، ص2018،) احتجاجات العراق

ي 
 
اتها من المحافظات المحتجة  إىل لتقف 2018 أيلولثم جاءت احتجاجات البرصة السلمية ف جانب نظب 

ي أكدا إذوسميت بانتفاضة المياه 
 
ب وزيادة نسبة الملوحة ف ت تقارير صحية ارتفاع حاالت التسمم جراء تلوث مياة الشر

بحسب الموارد المائية العراقية، كما وصفت منظمة   ٧٥٠٠tds إىل ش  العرب مصدر تغذية مشاري    ع المياة لتصل

يالصحة العالمية  ، ومع احتمال انتشار وباء tdr 1200تجاوز نسبة االماح  إذ المياه بأنها غب  صالحة لاستهاك البشر

ضوا عىل استمرار الحكومة ب ا نزل المحتجون بقوه واعب  وعود بتحلية المياه ومعالجة التلوث وتوفب   إطاقالكولب 

ي عدد من األ الخدمات المدنية، كما قام المحتجون بحرق مبت  الحكومة المحل
والقوى السياسية، وكذلك  حزابية ومبان 

، واغاق المحتجون ميناء األمنمع قوات  ية عىل اثر سقوط عدد كبب  من الضحايا بعد مواجهاتيرانمقر القنصلية ال 

 من الشوارع وحارصوا مبت  القنصلية 
ً
 (.3-1،ص2018)انتفاضة المياه من البرصة، ةيكياألمر البرصة وعددا

محافظة ذي قار، ميسان، النجف، بابل، كرباء،  إىل تأتسعولم تشتمل المظاهرات عىل محافظة البرصة بل  

 (.4،ص 2018تجمع محافظات الجنوب للتظاهر واالحتجاج )احتجاجات العراق، أسبابالسماوة، الديوانية وثمة 

دي والمتمثل بوجود نخب سياسية متصارعة ومؤسس-١  ي ظل المحاصصة الواقع السياسي المب 
 
ات سياسية متهالكة ف

 والتحالفات السياسية ذات المصالح التكتيكية الخاصة. 
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ي باعتبار ان محافظتهم تنتج  -٢
 نف  العراق.  أغلبمطالبة سكان البرصة عىل وجه الخصوص بتحسي   وضعهم المعيشر

، انتخابات غب  نزي  هه 2018 مثلت انتخابات عام-٣  عمليات تزوير وشعور المواطن بعدم شابها  إذ بالنسبة للمحتجي  

ي الباد
 
ي تغيب  االوضاع العامة ف

 
  .جدوى االنتخابات ف

البرصة والنجف والنارصية والمناطق  إىل وعند الحديث عن المظاهرات واالحتجاجات السابقة من بغداد  

ي الغربية، ياحظ ان هذه االنتفاضات جاءت ضد الفساد و تردي الخدمات ونتائج المحاصصة ف
من احتجاج رفع  أكبر ف 

ي  إىل وحدوية تتجاوز الطائفية وترجع فشل الدولة العراقيون شعارات
 
ي السلطة وتغول الدين ف

 
تجربة المحاصصة ف

ي تزويد الطاقة الكهربائية، 
 
السياسة وحماية الفساد والمفسدين وقد ترافقت التظاهرات مع شحة المياه ونقص كبب  ف

ية ولكن هناك تراكمات تتمثل بتنامي الفساد االداري والماىلي وتباطؤ النمو ساسدمات األ ولم ينتفض العراقيون بسبب الخ

، وفشل خيار المصالحة الوطنية وتكلفة الحرب عىل داعش )األ ي
 
ي االقتصادي واختال هيكل االقتصاد العراف  (. رهانر

 ، ي
 (.253، ص 2016) الحلوان 

قيادة موحدة لكنها دعت بشكل عام عىل مستوى بغداد ن هذه التظاهرات لم يكن لها إوعىل الرغم من  

ي    ع فوري لقانون  إىل خرىوالمحافظات األ  مطالبة جميع المسؤولي   الحكوميي   بكشف جميع ملفات الفساد و بتشر

حزبية والغاء حصانات المسؤولي   أو  مصلحية شخصية سبابقضية فساد أل أو  يعاقب عىل كل من يتسب  عىل ملف

لمانيي   وسواهمالحكوميي     بقضية فساد ماىلي واداري وتطبيق الغاء الرواتب التقاعدية  والبر
ً
حي   يكون التحقق متعلقا

، و  طة و  إعادةلكبار المسؤولي   ي ملفات الفساد الخاصة بتسليح وبناء الجيش والشر
 
.  إصاحالتحقيق ف ي

 النظام القضانئ

ي التعرض لل لقد بينت هذه االحتجاجات ان هناك مطالب شعبية حقيقية و  
 
الحقيقية  سباباخذت تتعمق ف

ي العراق منذ األ 
 
، :وتلخصت 2003عام  يكي األمر  حتالوراء فشل الدولة والحكم ف ي

 (.254-253،ص 2016) الحلوان 

ي السلطة السياسية عىل -١ 
 
 وعرقية فرقت وحدة الوطن .  طائفية أسسنظام المحاصصة ف

ي الدولة -٢
 
 . تغول الدين ف

 الدولة.  دارةية ل أساسوالذي بات قاعدة  حماية الفاسدين-٣

 عن ذلك للفساد تراكمات طويلة جاءت مع األ  
ا
ي ضختها أ، فقد حتالفضال

فضت الموارد المالية الضخمة الت 

ي يقدمها المجتمع الدوىلي يكياألمر الواليات المتحدة 
 عن الموارد المالية الت 

ا
ي جهاز  إىل ة فضال

 
تزايد إمكانات الفساد ف

ي  الدولة
 بعد تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة داعش  ،ت غب  مركزية ومتشظيةأصبحالت 

ً
وكان العراق وتحديدا

ي )األ ي غب  مستقر عىل صعيد رهانر
ي ال  األمنالحدودي و  األمن( قد بف 

ي العراق متدهور   فقطاعانسان 
 
التعليم والصحة ف

،  عن نسبة البطالة المرتفعة ومغادرة الطبقة ا بشكل كبب 
ا
ة يكياألمر الدول الغربية والواليات المتحدة  إىل لوسىطن فضال

ي 
ة.) مارا والمراسر ية والكفاءات المتمب   وة البشر  (.190، ص2018،وبذلك حرمت الباد من اثمن مورد لها وهي البر

ي عهد رئيس الوزراء إ 
 
ي حدثت ف

ي العام « حيدر العبادي»ن االحتجاجات الت 
 
 وشمولية،  أكبر كانت   2٠18ف

ً
اتساعا

ي ف
 
ي ادتأزماالعراق غارق ف

، حيث استمر  إىل ت حكومية متعددة وخاصة بعد االنتخابات الت  فراغ حكومي وشلل سياسي

ي تشكيل الحكومة الجديدة آنذاك وايهما 
 
الجدل حول النتائج وتوزي    ع القوى السياسية وبالتاىلي حول صاحب الحق ف

ي محافظات الجنوب، بعد ان قررت  ترافق ،األكبر الكتلة 
 
ي ف وقف امداد العراق  إيرانذلك مع موجه من الغضب الشعتر

ي العام 
 
ي اشعال احتجاجات الجنوب ف

 
ي موسم الصيف الاهب ما ساهم ف

 
قد ادرك « العبادي»وكان  ،٢٠١٨بالكهرباء ف

ي قطع الدعم السي إيرانان قرار 
اسي عنه والعمل عىل دعم رئيس بقطع الكهرباء عن العراق هي رسالة واضحة تعت 

 (.2018حكومة جديد للعراق.) حرفوش،

 و  
ً
ا ي ضوء ما سبق نرى ان االحتجاجات السلمية ليست وليدة اليوم و  أخب 
 
ي العام إف

 
نما جاءت وبشكلها الواضح ف

اكمات واأل 2011 ي قادت حداث، بعد سني   من الب 
ت السياسية زماعدم االستقرار السياسي وتفاقم األ إىل المؤلمة الت 

ي قادت
ي مناطق مختلفة من العراق باختاف مسمياتها  إىل واالقتصادية واالجتماعية والت 

 
ي بدأ يتبلور ف غضب شعتر

ي تغيب  مواد الدستور  األولوهويتها ولكن الهدف 
 
ي والخدمات والرغبة الجارفة ف

قادت  إىل هو تحسي   الواقع المعيشر

ة .  إىل العراق  فوض  كبب 
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لمانيةأسباب 2019: احتجاجات أكتوبر المبحث الثالث ي تمخضت عنها ونتائجها  ها ونتائج االنتخابات البر
الت 

 المستقبلية

ي العراق، علينا التعرف عىل مصطلح ال  2019 أكتوبراحتجاجات  أسباب إىل قبل التطرق
 
وهو مطلب  صاحف

ي العراق للمطالبة بتحقيقه عىل ارض الواقع. 
 
ي خرج المحتجون ف  جماهب 

ي العراق حالة فريدة بي   قضايا ال  صاحتظل قضية ال  إذ 
 
: ) عوض،  صاحالسياسي ف ي لسببي   ي الوطن العرنر

 
ف

 (.360، ص2006

ي العراق بيكياألمر نم  االدعاء المطروح من جانب الواليات المتحدة -١
 
 صاحال  إجراءة وحلفائها، والقوى الموالية لها ف

ي العراق بالقوة العسكرية م
 
 للبلدان  إسقاطن خال السياسي ف

ً
النظام السياسي وإقامة نظام ديمقراطي يكون إنموذجا

 .خرىالعربية األ 

ي بي   القوى السياسية واالجتماعية-٢
 .صاحصعوبة عملية ال  إىل مما يقود  غياب التوافق الوطت 

 و  أكبر السياسي بمفهومه العام هو بناء كيانات سياسية  صاحوال 
ً
قدرة عىل امتصاص صدماتها الداخلية  أكبر استقرارا

ي نسيجها المجتمعي و 
 
قدرة عىل تهذيب السلطة وترشيد  أكبر وحروب  ها األهلية ونزعات العنف السياسي المتنامية ف

الرشيدة للموارد واالمكانيات واىل التوزي    ع المتوازن  دارةسلوكها اتجاه المجتمع وحقوقه، كما هو التنمية العقانية وال 

وة و   (.47،ص2007حرمان.) بلقزيز،أو  الحقوق االجتماعية عىل الطبقات والمناطق دون حيفللبر

ي و  2019 أكتوبروعليه جاءت احتجاجات 
 
ما مب   أهم  لتجسد واقع الحرمان الذي يعيشه الشعب العراف

ي تظاهرات 
 
:) الهاشمي  2019 أكتوبراالحتجاجات وجود عدة قوى فاعلة ف  (.9، ص2019 ،وهي

. ية مغلباأل -١
ً
ة تتكون من العاطلي   والمهمشي   اجتماعيا  ن الفئات الكادحة والفقب 

ية والقدرة عىل االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي غلباأل  -٢ ية شبابية تمتاز بالحماس الثوري والفاعلية الجماهب 

. 90 وىلاألحيث يشكلون مع الفئه   % من مجموع المحتجي  

عة  أخرىفئات  -٣  مأدلجة. أو  الدينية الشكلية السلوكية غب  مسيسةيغلب عليها الب  

ة تنتمي  -٤ (. إسامشيعية  حزابأل  جماعات صغب   ية معارضة )تيار الحكمة و كتلة النرص والصدريي  

ة تنتمي أل  -٥ اىلي والقومي ترى انسجام شعاراتها مع عفوية الحراك  حزابمجموعات صغب  تقليدية منها اليساري والليبر

وة والسلطة من قبل األ  ي تقسيم البر
 
ي المناهضة لسياسات المحاصصة و انعدام العدالة االجتماعية ف  حزابالشبانر

 الساندة للحكومة. 

ي 
 
ين  األوللقد اندلعت االحتجاجات ف  ،ددة)تكليف عادل عبد المهديمتع سبابأل  2019 األولمن تشر

 (.2-1،ص2018

١- : ي ، السيما عند فئة الشباب،  إذ االستياء الشعتر ي
 
ي المجتمع العراف

 
ممارسات  إزاءتولد شعور بالغضب والسخ  ف

ي تواصل تبديد ثروة العراق منذ سنوات والمسؤولة عن تدهور الوضع االقتصادي والسياسي وانتشار 
النخبة الحاكمة الت 

 ختلف اشكاله. الفساد بم

لم تنجح حكومة "عادل عبد  إذ الحكومات العراقية المتعاقبة بالضعف والعجز أداء: اتسم الحكومي  داءضعف األ  -٢

ي التعامل مع ملفات مهمة ورثتها من سابقاتها و 
 
 أداءا ملف الفساد، ولم يكن أهمه المهدي" بعد عام من تشكيلها ف

دي االق ي معالجة الب 
 
 ف

ً
كم   عمار تصادي وانحدار مستوى الخدمات وتفاقم البطالة وتعبر جهود األ الحكومة مناسبا

ي شؤون الباد. 
 
 استمرت صيغ المحاصصة وازدادت التدخات الخارجية ف

ة، مثل  االقتصادية:  سباباأل  -٣ ي مشكات كثب 
 
ي االقتصاد العراف

ت قطاعي الصناعة والزراعة وانهيار البت  أزمايعان 

مليار دوالر،  23 إىل ية وارتفاع عجز الموازنةيرانالعراقية بالبضائع والسلع المستوردة ال سيما ال التحتية واغراق السوق 

% بحسب تقديرات الجهاز المركزي 30 إىل % و ارتفاع مستوى البطالة22 إىل وازدياد نسبة الفقر  2019خال العام 

ي ظل كون الدولة من الدول الغنية بالنف  وتمتلك 
 
ة. لإلحصاء وذلك ف  ثروات طبيعية كبب 
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اء الفساد  -٤ مليار دوالر جراء عمليات  450: افادت الكثب  من التقارير المالية الدولية بان العراق خش ما يقارب استشر

ف نحو  ي 25الفساد، وان الفساد الماىلي يستب  
 
، وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق ف

ً
% من المال العام سنويا

ي 
 
ة ف ي العالم.  كبر دولة األ  180من  169المرتبة  المرحلة األخب 

 
 ف
ً
 فسادا

 لتطوير وتقدم البلد، ومع فقدان الثقة بالوعود الحكومية -٥
ً
 مختلفة ألدائها وعودا

ً
: أعلنت الحكومة السابقة وعودا

 باالستجابة لمطالبها ولكن بقي
ً
ي السنوات السابقة اطلقت الحكومات العراقية المختلفة وعودا

 
 االحتجاجات ف

ً
ا ت حبر

ي الثقة بالقوى السياسية والحكومات المتعاقبة.  أدى إىلعىل الورق مما 
 
 فقدان الشارع العراف

ي النفوذ ال -٦
ي : يظهر التأثب  ال يران 

ي العراق من خال النفوذ السياسي و عاقة طهران بالقوى السياسية الرئيسية يران 
 
 ف

ي والنفوذ 
 إيرانالذي ولد قناعة لدى العراقيي   بأن  األمر لحة داخل الدولة،  من خال ارتباطها مع المليشيات المساألمت 

 جنوب العراق.  إىل المسؤولة عن قطع مياه االنهار و تهريب المخدرات

ي تموز 
 
ي  2018 أيلولوكما تحدثنا سابقا كانت احتجاجات البرصة ف

حيدر »قللت من فرص بقاء رئيس الوزراء  والت 

ي به من الدعم « العبادي
ي منصبه، عىل الرغم مما حض 

 
لتحالف سائرون  األولوالسعودي ومن كونه الخيار  -يكي األمر ف

ي توفب  الدولة للخدمات قابلتها ردود أ)التيار الصدري( فما كشفته احتجاجات البرصة 
 
 أفعالثبتت وجود فشل مزمن ف

، مما افقد العبادي  14ية اتجاه المحتجي   حيث اوقعوا ما يقارب األمنوى قوية من الق  عن المصابي  
ا
 فضال

ا
 قتيال

ً
شخصا

ي السلطة واىل تخىلي تحالف ))سائرون(( عنه، وقد بلغت ذروة الموقف من العبادي  إمكانية
 
 لاستمرار ف

ً
بقائه مرشحا

ي بيان رسمي داخل مجلس النواب ا
 
ستقالة العبادي وحكومته عىل خلفية قمع احتجاجات حي   طالب تحالف سائرون ف

 (.2،ص 2018) تكليف عادل عبد المهدي،  البرصة

 النتخابات 
ً
، ولم يتمكن تحالف سائرون من تقديم  كبر و بما انه لم يتم تحديد الكتلة النيابية األ  2018طبقا

ً
عددا

ي النجف عدم ترش
 
« عادل عبد المهدي»يح العبادي و ترشيح شخصية مقبولة بديلة عن العبادي، قررت المرجعية ف

 منه لتجاوز حالة االستقطاب السائدة والخروج من المأزق بعد مرور نحو خمسة اشهر عىل 
ا
االنتخابات وكان  إجراءبدل

ي من حصا إ لرئاسة الوزراء ال يمثل« عبد المهدي»اختيار  أسلوب
ي الذي يعان 

 
 للنظام السياسي العراف

ً
 ت بنيوية كانتأزماا

ي عمله) أحد 
 
ي واجهت عبد المهدي ف

ي المزيد من المشكات الت 
 
(.)تكليف ٢٨عوامل فشل الدولة فيه بقدر ما تسبب ف

 (.3، ص 2018،عادل عبد المهدي

الشعب ظهرت مطالبات عبر شعارات تظاهرات  إزاءبتأدية واجباتها  «عادل عبد المهدي»ونتيجة لتلكؤ حكومة 

، :) الهاشمي كب   عىل النظام السياسي
ين وخاصة بالب   (.14، ص2019تشر

ورة -١ حل المفوضية الخاصة باالنتخابات وتعديل قانون االنتخابات واالستفتاء عىل تعديل الدستور ورص 

ة بمحاكمات علنية لكبار الفاسدين.   المبارسر

ي العراق حت  لو اقتض  تعدي إجراءالمطالبة ب-٢
 
ه جذريا بحسب  األمر ات عىل النظام السياسي العام ف تغيب 

 الديمقراطية.  لياتاآل

اهة والدوائر ذات الصلة معها.  إعادة -٣  تنشي  ديوان الرقابة المالية ودمج الب  

اع الخاص جدولة سلم اولويات الموازنة العراقية وكيفية رصفها وتعديلها جذريا نحو دعم القط إعادة-٤

 والمشاري    ع االستثمارية واالسكان وخدمات الطرق والجسور والتدخل لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. 

 احتكار الساح بيد الدولة.  -٥

ت احتجاجات  ي جنوب ووس   2019 أكتوبروتمب  
 
ي بغداد وعدة محافظات ف

 
بديمومتها بعد االحتجاجات ف

ي المدة من 
 
ي 9 إىل 1العراق ف وتم استئناف المظاهرات عىل نطاق واسع ضد فساد الدولة والبطالة  2019 األولن تشر

ي ساسونقص الخدمات األ 
 
ين  25ية ف  إزاءكما اعرب المتظاهرون عن شعورهم باالحباط الشديد   ،2019 األولتشر

ي تعزى
عىل ايدي عنارص مسلحة والقتل العمد  األمناالستخدام المفرط للقوة من قبل قوات  إىل الضحايا واالصابات الت 

ي النظام  إجراء إىل كما دع المتظاهرون،خال التظاهرات السابقة والذين وصفوا بالطرف الثالث
 
ات جذرية ف تغيب 

ي االحتجاجات من فئة
 
الشباب والطبقة العاملة الكادحة البسيطة ونشطاء المجتمع  السياسي ويعد معظم المشاركي   ف

ة من النساء وكبار السن  ي ذلك اعداد كبب 
 
ايد من المتظاهرين من مناطق جغرافية متعددة بما ف , كما شارك عدد مب   ي

المدن 
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بغداد  والمهنيي   وطاب الجامعات والمعلمي   ,وشملت باالضافة للعاصمة وطاب المدارس االعدادية والثانوية

ي العراق
 
 (.2، ص2019،المحافظات الجنوبية.) المظاهرات ف

ي االحتجاجات سعت السلطات العراقية
محاولة امتصاص غضب المتظاهرين بتقديم ما  إىل وخال موجت 

" بأنها حزم ية تتعلق بالحالة حأصا  وصفته حكومة "عادل عبد المهدي" ورئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي

ي تقديم وعود بالمعيشية للسكا
 
ات جراءات سياسية وتشي    ع ال إصاحن وتوفب  فرص عمل ألعداد منهم، وكذلك ف

ات خارج الغطاء إجراءما تعده ،القضائية ضد االشخاص المتهمي   بالفساد, لكن هذه السلطات رفضت بشكل مستمر 

ي فراغ السلطة يمكن 
 
ي الباد  إىل ن يقود أالدستوري النها تسبب ف

 
ي مق،الفوض  ف

 
مطالب  أحد  دمة ذلك رفضوف

ي عدة خطابات القاها خال مدة االحتجاجات ،المتظاهرين المتمثل باستقالة الحكومة
 
وابدى "عادل عبد المهدي" ف

ي اي فراغ دستوري
 
ط توفر شخصية بديلة جاهزة لتوىلي المنصب بشكل فوري لتاف

الدخول أو  استعداده لاستقالة بشر

ي مرحلة ترصيف أعمال تطول و تسب
 
ي شلل الحكومة وعدم قدرتها عىل انجاز مهام ف

 
ية من بينها موازنة عام أساسب ف

ي وعدت بتقديمها.) االحتجاجات الشعبيةصاحتنفيذ الحزم ال أو  2020
 (.5-4، ص2019 ،ية الت 

ي حرج  
 
لقد وضعت االحتجاجات الشعبية الحكومة ممثله برئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والنواب ف

ية نسان، وقد تسبب ذلك بتحريك المنظمات الدولية ال الفاآل إىل صة بعد وصول اعداد القتىل والجرجوخا،كبب  

ي جنوب العراق  عاموالحقوقية وكذلك بعض وسائل ال 
 
ة من الضحايا ودخول مليشيات وبخاصة ف وسقوط اعداد كبب 

 ولعل من  أكبر عىل خ  المواجهة بي   الطرفي   وكان تعاملها 
ً
تمب   االحتجاجات عن سابقاتها انها  أسبابدموية وعنفا

ات حأصا  النظام بكامله وعدم القبول بأية إسقاط إىل تجاوزت محدودية التظاهرات حيث رفع المتظاهرون بشكل كبب  

 (.4-3، ص2019 ،ذات طبيعة جزئية.) الخطاب

ي نفس الوقت تعامل المحتجون بقدر وكانت حكومة "عبد المهدي" قد تعاملت بمستوى مرتفع من 
 
العنف، وف

اث بحجم العنف والتضحيات المقدمة، وبحسب رئيس المجموعة  عال من التصميم عىل استمرار التظاهر وعدم االكب 

ي 
ة اثبتت النظام الطائف  الحاىلي وبالتاىلي فان الدعم  المستقلة للبحاث بواشنطن ))فان قمع االنتفاضة الشعبية االخب 

ي ال 
ي القمع(( واتهم المتظاهرون العراقيون المتحدثة باسم مفوضية  يران 

 
الكبب  للحكومة خال االحتجاجات كان السبب ف

ي » نسانالمتحدة لحقوق ال  مماأل 
الها لكتل « رافينا شامداسان  هذه  أسبابالمغالطة وتحريف الحقائق بسبب اخب  

ي خرجوا للتظاهر بسبب
 
االحباط من قلة فرص العمل ونقص الخدمات والفساد  االحتجاجات بالقول" ان الشباب العراف

ي حي   ان المطلب 
 
ي رمز واضح بان وطنهم سلب  األولوفشل الحكومة" ف

 
الذي اعلن عنه شباب العراق "اريد وطن" ف

ي القائم 
تبة عىل هذه الهوية بسبب النظام المحاصضي والطائف  منهم وانهم فقدوا هويتهم الوطنية وكذلك الحقوق المب 

ي  مموكشف تقرير لبعثه األ ،2003العام  منذ 
 
ي الحياة بما ف

 
( عن انتهاكات للحق ف ي العراق )يونامي

 
المتحدة المساعدة ف

ها للتعامل مع  ي تم نشر
ذلك القتل العمد للمتظاهرين غب  المسلحي   واالستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات الت 

 (.4، ص 2019،متعلقة باالستخدام واسع النطاق للقوة.)الخطاباالحتجاجات كما سل  التقرير الضوء عىل المخاوف ال

ين  1المتحدة لمساعدة العراق بي    مموافادت بعثة األ  ي البعثة  2020ار إذ 21و 2019 األولتشر
 154عن تلف 

ي مجال حقوق يعتقد انهم اختطفوا واحتجزوا ومن بي   تلك االدعاءات البالغ 
 
ادعاء عن فقدان متظاهرين وناشطي   ف

ي العراق 123حالة تتعلق ب  99تحققت البعثة من  154ددها ع
 
 )التظاهرات ف

ً
 (.2، ص 2020 ،مفقودا

"  مموجاءت توصيات بعثة األ  المتحدة لمساعدة العراق والحكومة العراقية الجديدة للسيد "مصطف  الكاظمي

 :  بما يىلي

اماتها بموجب العهد الدوىلي الخاص بالحقوق -1 المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة بذل جهود فورية بالب  

التعذيب و االتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من االختفاء القشي يتضمن ذلك بذل جميع الجهود لتحديد 

 اماكن تواجد المتظاهرين والناشطي   الذين ال يزالون مفقودين. 

ي التظاهرات-2
 
 من االختطاف عىل  الذينأو  ضمان حماية المتظاهرين والنشطاء المشاركي   ف

ً
شاركوا فيها سابقا

 ايدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية يشار اليها عادة بالمليشيات . 

ي إجراء إذإتخ-3
 
ي جميع الحاالت ومزاعم االختطاف واالختفاء والتعذيب سوء المعاملة ف

 
ات فورية للتحقيق ف

 .  سياق التظاهرات ومحاسبة المسؤولي  
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ي منظومة  توضيح الهيكل القيادي واطار -4
 
ي وواليات كل األ  األمنالمساءلة ف

 
والكيانات والجهات  جهزةالعراف

ي لها سلطة رسمية للقيام باالعتقال واالحتجاز. األمن
 ية الت 

ادماج الجماعات المسلحة العاملة خارج هياكل القيادة والسيطرة  إعادةخطوات لحل ونزع ساح و  إذ إتخ-5

 الرسمية. 

ين  ي احرجت سياسي العراق وتركت بصماتها وعليه كان لتظاهرات تشر
ة عىل النظام السياسي الت  تداعيات كبب 

ي 
 
زوال النظام السياسي القائم  إمكانيةانه ساد شعور ب إذ المرحلة الماضية، عىل مجمل خطاباتهم وميوالتهم وتعاطيهم ف

، ومما يمكن ال  ق السياسي بي   التيار الصدري اليه وجود حالة من االنغا شارةعىل غرار النموذج المرصي والتونشي

ائح المتظاهرين و تطور   عىل توسع رسر
ً
اب  أساليبومنظمة بدر مما اثر سلبيا التظاهرات السلمية نحو االعتصام واالرص 

ي السلمي 
ي والعصيان المدن  النقانر

 (.14، ص2019 ،) الهاشمي  

ي اعقاب  كبر وبعد تقديم "عادل عبد المهدي" استقالته ظل العراق أل 
 
من خمسة اشهر دون حكومة جديدة ف

ي نيسان 
 
" الذي كان يتوىل رئاسة   2020استقالة حكومته اثر استمرار االحتجاجات، وف لف السيد " مصطف  الكاظمي

ُ
ك

" ومن قبله  ي
 
ي بعد اعتذار "عدنان الزرف

ي سقطت العام الماض 
ي حلت محل تلك الت 

المخابرات لتشكيل الحكومة الت 

ي الحصول عىل تأييد الكتل األ "محمد توفيق عا 
 
ي اول خطاب متلفز ساسوي" عن تشكيلها اثر فشلهما ف

 
لمان وف ي البر

 
ية ف

 
ً
ا ي ايدي الحكومة فحسب مشب 

 
 للحكومة قال الكاظمي "ان االسلحة يجب ان تكون ف

ً
ان  إىل له بعد تسميته رئيسا

ي محاربة الفساد و ساساالهداف األ 
 
انتخابات مبكرة و  إجراءديارهم، وتعهد ب إىل النازحي    إعادةية لحكومته تتمثل ف

.) مصطف  الكاظمي  ي
ي    ع قانون للموازنة العامة وصفه باالستثنانئ وس كورونا وتشر ي فب 

 (.2، ص2020 ،مكافحة تفشر

ي ظل 
 
، :وتواجه حكومة الكاظمي تحديات وظروف اقتصادية صعبة يعيشها العراق ف ) مصطف  الكاظمي

 (.4-3،ص 2020

 النف . انخفاض اسعار -1

 السياسية الحاكمة.  حزابتجدد االحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستبدال النخب واأل -2

 ارتفاع مديات الفساد. -3

ي    ع قانون موازنة عامة لمواجهة   ورة تشر " عىل رص  االقتصادية الحالية وتداعيات انهيار  األزمةوشدد "الكاظمي

ي العراق لكنه لم يوضح ساسالمطالب األ  أحد  الذي يمثل ر األمكما تعهد بمكافحة الفساد ،اسعار النف 
 
ية للمتظاهرين ف

ي ذلك، واكتف  بتعهد عام بتعزيز مؤسسات الدولة من لياتاآل
 
ي سيتبعها ف

القضاء عىل الفساد و ضمان استعادة أجل  الت 

 الخارج .  إىل المهربة موالاأل 

ي قام بها بإختيار الحكومة الجديدة  
ي خدمة الشعب بيد ان الطريقة الت 

 
" ان حكومته ستكون ف ووعد "الكاظمي

ي سماتها الطائفية من خال نفس األ 
 
ي تتداول السلطة منذ العام  حزابتتشابه ف

، بالمقابل وجد الشعب بأن 2003الت 

" يصعب تحقيقها  العاقة بي   طبيعة العملية السياسية والمقاييس المذهبية ا اخذنا بنظر االعتبار إذامنيات "الكاظمي

ي المشاركة فيها، وبالتاىلي حرصها لصالح األ 
 
ي حددت بوضوح حدودها ومن له الحق ف

ي رسمت للعراق الت 
 حزابالت 

، و من هنا 
ً
نظام  من الصعوبة قيام اي أصبحالشيعية والسنية والكردية ولمن يدين بوالئه للخارج و يرتب  بها عقائديا

ي تنطبق عليه مواصفات الشارع الذي ارتبطت الموافقة عليه لشخصية رئيس الوزراء وتشكيلته 
ي وطت 

 
سياسي عراف

اهة والشفافية واالستقالية عن األ  وط الوالء للوطن والب   والكتل السياسية وعدم تسنمه اي منصب  حزابالوزارية بشر

يعي بعد العام أو  تنفيذي
ي   2003تشر  ( 2020 ،.) المفرجر

" ب  ات حقيقية تكون ثمرة حأصا  إجراءوالسؤال المطروح هل سينجح رئيس الوزراء "مصطف  الكاظمي

ين   ؟ 2019 األولاالحتجاجات تشر

" ل  ء لرئيس الوزراء "مصطف  الكاظمي ي الحقيقة ياحظ تحرك بىطي
 
ي النق حأصا  جراءف ته أفرز البلد مما  إذ تدريجر

تطبيق أجل  سلطة طيلة عقدين بعد سقوط النظام السابق ويحاول الكاظمي منالطبقة السياسية المتصارعة عىل ال

 بنوع من القبول 
ً
 من نجاح بعدما احاط نفسه نسبيا

ً
خطته الطامحة الرضاء الشارع المحتج االعتماد عىل ما حققه مؤخرا
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ي المرحلة القادمة، لكن الوضع السياسي المعقد يضع اقليمي الدوىلي واأل
 
  لقيادة العراق ف

ا
تحديات   أماملكاظمي مستقبال

ى سيواجه فيها  اتيجية الكاظمي عىل ) هل ينجح الكاظمي  صاحخطوه تتعلق بال أهم  كبر ي وتركز اسب   (2020 ،التدريجر

.  حأصا  ثقة الجمهور عىل استعادة-1 ي  النظام االنتخانر

 السياسية واالنتخابات المبكرة.  حزابقانون األ  إصاح-2

مرحلة معقدة مفادها تقديم الحلول الجذرية لازمة االقتصادية الخانقة، فضا اعن  أمام أصبحن الكاظمي إ 

ة  ي قسم منها موال ل  أماموجود عقدة كبب 
 
ي ف وكذلك الخروج  يرانسياسته متمثلة بكيفية احتواء وحدات الحشد الشعتر

ار والكلف وتأمي   البلد من عودة تهديدات داعش كما ا " ركزت عىل من ازمة كورونا بأخف االرص  اتيجية "الكاظمي ن اسب 

ة الكثب  من مصداقيتها،  ي السنوات االخب 
 
وجوب اقناع المتظاهرين بأنه يمثل صوتهم بعدما فقدت الحكومة العراقية ف

كان رئيس الوزراء  إذ الفريق "عبدالوهاب الساعدي" رهاببقائد قوات مكافحة األ ت رؤية الكاظمي بعدما اشادأكدوت

ي السابق "عادل ع
 
 إىل مما اخرج المتظاهرين يطالبوا باعادته 2019 أيلولبد المهدي" قد اقاله الساعدي من منصبه ف

 (.2020 ،منصبه.) هل ينجح الكاظمي 

 السيد الكاظمي بوعوده للمتظاهرين ب
 
ي  إجراءوقد وف

 
ين  10االنتخابات المبكرة ف وتم تغيب   2021 األولتشر

ة وس  االحتجاجات العراقية  ي بعد االنتخابات النيابية األخب   2018انتخابات عام  . وكانت2021-2019النظام االنتخانر

ي المحسوب باستخدامأجريقد  ي ظل  ت بموجب التمثيل النستر
 
سانت ليغو مع عد كل محافظة كدائرة انتخابية ف

شيح المستقل وقسم العراق 2021تصويت واحد غب  قابل للتحويل أما انتخابات   فاعتمدت نظام الدوائر المتعددة والب 

 لنظام  مع تخصيص،دائرة انتخابية متعددة 83 إىل
ً
ي مجلس النواب طبقا

 
رب  ع إجماىلي المقاعد تكون محجوزة للنساء ف

يديي   والشبك والصابئة المندا 5 قلياتالكوتا، بينما تسعة خصصت لل ئيي   واألكراد للمسيحيي   وواحد لكل من الب  

يعية العراقية   (.2، ص2021الفيليي   )االنتخابات التشر

ي 
 
ي تمت ف

لمانية الت  ين  10وكانت مفوضية االنتخابات قد اعلنت النتائج البر وكشفت عن تراجع  2021 األولتشر

لمانية حزاباخفقت بعض األ  ،إذ التقليدية حزابواضح لل  ي الحفاظ عىل مقاعدها البر
 
كتحالف الفتح   والقوى السياسية ف

الذي يرأسة السيد " هادي العامري" وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء االسبق " حيدر العبادي" وزعيم 

ي مقابل تقدم الكتلة الصدرية
 
ي  ،تيار الحكمة " السيد عمار الحكيم" ف

 
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات ف

 73بعد يوم واحد من إجرائها، وتصدرت الكتلة الصدرية هذه النتائج بحصولها عىل ما يقرب من  العراق نتائج االنتخابات

ي وهي 
 
لمان العراف  من إجماىلي عدد مقاعد البر

ً
، رئيس  329مقعدا ، وجاء تحالف تقدم الذي يقوده محمد الحلبوسي

ً
مقعدا

ي المرتبة الثانية ب  
 
لمان المنتهي واليته، ف ، ثم ائت 38البر

ً
، رئيس مجلس مقعدا أسه نوري المالكي

اف دولة القانون الذي يب 

، 37الوزراء األسبق، ب  
ً
ي  مقعدا

ي بزعامة مسعود بارزان 
، وتحالف   32فيما حصد الحزب الديمقراطي الكردستان 

ً
مقعدا

، وتحالف عزم  17كردستان 
ً
، وال  15مقعدا

ً
ي  تحاد مقعدا

ي الكردستان 
، وتحالف عزم  15الوطت 

ً
، مقعد 15مقعدا

ً
ا

، وكتلة الجيل الجديد  14وتحالف الفتح 
ً
اقة كانون )وهي من حركات الحراك أمتدمقاعد. وحصلت حركة  9مقعدا اد وإرسر

اوح بي   
( وعدد من المستقلي   عىل مقاعد تب  ي عمها ريان  38و 35الشعتر ي يب  

،بينما حصلت حركة بابليون، الت 
ً
مقعدا

، عىل  ي ي الحشد الشعتر
 
ي القيادي ف

مقاعد للقلية المسيحية، فيما كان المقعد الخامس من  5عد من بي   مقا 4الكلدان 

 (.3،ص2021نصيب شخصية مستقلة.)العبيدي،

ين  أسبابومايؤرسر فيما سبق ان  ي انتخابات تشر
 
لها  2021 األولسقوط بعض القوى السياسية التقليدية ف

ات ها بعد فشل تلك،مؤرسر ها عىل انها بمثابة عقوبة من جماهب  القوى من تثبيت ركائز الدولة وخدمة  وتم تفسب 

ي عن احتجاجه ورفضه لارادة األ ،المجتمع
 
 عن ذلك عبر الناخب العراف

ا
ية وهيمنتها السياسية عىل القرار قليمفضال

ي 
 
عية   ،السياسي العراف والقوى السياسية الحالية من خال  حزاباأل  أغلبكما اعطتنا هذه االنتخابات مؤرسر عىل تآكل رسر

 (.2، ص 2021،اركة المتدنية والمقاطعة )العيشنسب المش

تمن مما سبق  ) العبيدي، أرسر ي
 (.6-5،ص2021هذه االنتخابات العديد من الدالالت يمكن اجمالها بما يأن 

ين  10ما رافق انتخابات  أبرز تراجع نسبة مشاركة الناخبي   وهذا  -1 ، فحالة عزوف الناخبي   عن 2021 األولتشر

ي عموم الباد نحو 
 
ي االدالء بأصواتهم، حيث بلغت نسبة المشاركة ف

 
ي 41المشاركة ف

 
% وهي أقل من نسبة المشاركة ف

ي عام 
 
ي جرت ف

لمانية الماضية الت   %.44وبلغت حينها  2018االنتخابات البر
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تباينت نسب المشاركة بي   المحافظات  ،تائجتفاوت نسب المشاركة بي   المحافظات العراقية: فحسب الن -2

ي هذه االنتخابات، حيث حققت محافظة دهوك أعىل نسبة مشاركة تصويت لناخبيها بلغت ما 
 
العراقية المختلفة ف

ي العاصمة بغداد وبلغت 54يقرب من 
 
 لبيان المفوضية 31%، بينما كانت المشاركة األقل من بي   المحافظات ف

ً
%، وفقا

 لة لانتخابات. العليا المستق

ي إعان فوزهم غب  الرسمي فبعد انتهاء الوقت المحدد لانتخابات -3
 
وحظ أن  ،تسابق المرشحي   ف

ُ
 أغلبل

 األمر المرشحي   والقوى السياسية أعلنت فوزها حت  قبل إعان النتائج من ِقبل المفوضية العليا المستقلة لانتخابات، 

ر أن حالة إذحت   حداثالذي فش بأن هؤالء المرشحي   والقوى تستبق األ  ا لم تفز باالنتخابات تركن خسارتها عىل مبر

ي النتائج إمكانيةتزوير قد حصلت ألصواتها، مع 
 
ي أجل  خيارات من إىل قد تلجأ أو  الطعن ف

 
الحصول عىل مكاسب ف

ي هذه المواقع الحكومية عند تشكيل الحكومة الجديدة حت  ال 
 
ي المشهد السياسي بعد أن رفضها المصوتون ف

 
 تخش ف

 االنتخابات. 

لمان: ظهر من خال نتائج االنتخابات والعان عنها أن ثمة شخصيات سياسية  -4 تغب  خريطة غالبية نواب البر

ي منذ عدة دورات انتخابية مثل حاكم الزامىلي و 
 
لمان العراف ي البر

 
ي الحفاظ عىل مقاعدها ف

 
عالية نصيف ومحمد استمرت ف

هم، بينما خش   من  أعضاء أغلبتميم وغب 
ً
ي هذه االنتخابات، حيث خش عددا

 
ي الدورة المنتهية مقاعدهم ف

 
لمان ف البر

 .  الوزراء والنواب والمسؤولي  

ي الوقت الذي حققت فيه بعض الكتل السياسية مقاعد  -5
 
مما كانت  أكبر تباين نتائج الكتل السياسية الرئيسية: ف

ي الدورة المنتهية، فقد خشت قوى وكتل سياسية علي
 
ي كانت لها  أخرىه ف

ي الحصول أو  العديد من المقاعد الت 
 
تأمل ف

ي بغداد وعدد من المحافظات 
 
عليها خال هذه انتخابات. ومثال عىل ذلك، تقدم الكتلة الصدرية وتحالف تقدم ف

وتحالف النرص وتيار الحكمة بشكل كبب  عما كانت عليه  ية، بينما تراجع تحالف الفتحاألولالجنوبية، بحسب النتائج 

ي االنتخابات السابقة. 
 
 مقاعدهم ف

ي أعداد  -6
 
ي مقابل تراجع عدد من قوائم القوى والكتل السياسية، ظهر تقدم ف

 
: ف ظهور المرشحي   المستقلي  

 
ً
ي أن ثمة تراجعا

ي هذه االنتخابات، ما يعت 
 
ي شعبية هذه القوى السياسية، الفائزين من المستقلي   الذين ترشحوا ف

 
ف

ي الحكم منذ عام 
 
ي تشارك ف

ي  2003السيما تلك الت 
 
ي مسؤولية الفشل ف

 
الدولة وملف تقديم  إدارةوُيحّملها الشارع العراف

ي مختلف القطاعات واأل
 
ي ف . زماالخدمات ومعالجة قضايا الفساد المستشر

ً
 وأمنيا

ً
 واقتصاديا

ً
 ت المتكررة سياسيا

ين" لانتخابات الحالية تقدم مرشحي    -7 ين عىل الرغم من مقاطعة العديد من قوى "حراك تشر من حراك تشر

شيح ي هذا الحراك أو  وعدم المشاركة فيها عىل مستوى الب 
 
التصويت، فإن نتائجها أظهرت تقدم مرشحي   من الناشطي   ف

ي عدد من المحافظات. 
 
ي المرشحي   ف

 
ي الناش  المعروف عىل كل الفائزين  إذ وساحات االحتجاج عىل باف تقدم عاء الركانر

ي محافظة ذي قار وهو مرشح "حركة 
 
ي المرشحي   أثني   اد"، و أمتدف

 
 عىل باف

ً
 آخرين من مرشجي هذه الحركة حققوا تفوقا

 
ً
ي دوائرهم االنتخابية.  أيضا
 
 ف

ية لانتخابات العراقية هو تراجع األول: من ضمن ما كشفت عنه النتائج يرانتراجع القوى العراقية الموالية ل  -8

 من  إيرانمقاعد القوى السياسية الُمقربة من 
ا
ي العراق، مثل تحالف الفتح الذي يضم كال

 
ي لديها فصائل مسلحة ف

والت 

منظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق، وقد ظهرت ترصيحات من قادة التحالف برفض نتائج االنتخابات ووصفها 

 بالمزورة. 

ي ضوء الطرح 
 
ت باستمراريتها  إذ اختلفت عن سابقاتها 2019 أكتوبرالسابق ياحظ ان احتجاجات ف تمب  

ي أإال  وديمومتها و رغم استمرار القوة المفرطة اتجاه المحتجي   
 
ي ))نريد وطن((، ف

نها ظلت مستمرة ورفعت شعار وطت 

ي طريق ال  ن يسب  أ، وان العراق يجب إيرانن السيادة العراقية منقوصة لصالح إ إىل إشارة
 
من خال المطالبة  صاحف

ي  إصاحب
لمان  النظام الرئاسي مع تعديل قانون االنتخابات واالستفتاء  إىل النظام السياسي برمته والتحول من النظام البر

 محاكمات علنية لكبار الفاسدين.  إجراءعىل تعديل الدستور والعمل عىل 
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 الخاتمة

ي ضوء الدراسة السابقة نرى ان هناك   
 
ي احتجاجات  أسبابف

 
ي  2019 أكتوبرمعقدة ومتجذرة ف

 
ي العراق، ف

 
ف

ية وتحسي   البت  التحتية وتوفب  فرص العمل ساسبدايتها تمحورت مطالب الجماهب  المحتجة عىل توفب  الخدمات األ 

ي كل مفاصل الدولة، ولكن الخريجي   من حملة الشهادات الجامعية والعليا ومحاربة حي الفآل
 
ي ف تان الفساد المستشر

سقوط  إىل ذلك أدى،نتيجة مواجهة حكومة "عادل عبد المهدي" هذه االحتجاجات العنف المفرط والقوه القصوى

تغيب  الدستور وشكل النظام السياسي القائم  إىل ارتفاع سقف المطالب إىل مما قاد  الجرج آالفالمئات من الضحايا و 

ي وتحويله 
ي والعمل  إىل من نظام برلمان 

 
نظام رئاسي مع التأكيد عىل سيادة العراق ورفض تدخل دول الجوار بالشأن العراف

ي  أسسعىل بناء الدولة المدنية وفق 
ديمقراطية صحيحة بعيدة عن المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية والت 

ي نفق مظلم مما تمخض عن ذلك استغال األ أدخل
 
ية والدولية لظرف العراق الخاص قليمالخارجية األ فطرات البلد ف

 . ي
 واالستثنانئ

ي العراق 
 
ه عىل الواقع السياسي ف  :اأهمه وكان لهذه االحتجاجات تداعيات كبب 

ي الوضع  أصبح-1
ي من حاله الااستقرار والتخوف من استقال التنظيمات األاألمت 

ي العراق يعان 
 
ية لهذا رهاب ف

ي الباد .  اثأحد الوضع والعمل عىل
 
 خروقات امنيه ف

ئ  إىل ادت هذه االحتجاجات إذ الوضع االقتصادي المتدهور-2 ي الموان 
 
ه ف تكبد القطاع االقتصادي لخسائر كبب 

ي كان لها 
ي الحركة االقتصادية وصعوبة  األكبر  األثروالمصارف ومؤسسات القطاع الخاص العام وقطع الجسور الت 

 
ف

 التبادل التجاري بي   بغداد والمحافظات. 

كشفت هذه االحتجاجات عن بروز خافات حادة بي   الكتل السياسية  إذ الخافات السياسية الحادة -3

 الرئيسية والضغ  عىل حكومة عبد المهدي لاستقالة. 

ي موقف  15000قتيل و 800من  أكبر قلق دوىلي كبب  من جراء سقوط -4 
 
الف مصاب مما جعل الحكومة ف

بالقتل والتعذيب واالختطاف للناشطي   المدنيي   والمطالبي   بالحقوق  نسانمحرج نتيجة االنتهاكات الصارخة لحقوق ال 

وعة.   المشر

 نرى ان حكومة السيد الكاظمي  
ً
ي  إجراءقد نجحت ب وختاما

االنتخابات المبكرة رغم الصعوبات والتحديات الت 

ها التقنية والتنظيميةإجراءالمتحدة عىل نزاهة هذه االنتخابات و  ممت األ أكد ،إذواجهتها  وكان القائمي   عليها  ،ات سب 

ي ، وربما التشكيلة الحكو 2018عىل مستوى عال من المسؤولية الوطنية وجاءت نتائجها مغايرة النتخابات العام 
مية الت 

 ما عىل جذب الجماهب  حأصا  إجراء إىل تتمخض عن نتائج هذه االنتخابات قد تقود 
ً
ات نسبية وتكون قادرة نوعا

ة عىل وجه الخصوص ي تصحيح المسار الديمقراطي المتأرجح .  ،الكادحة والطبقة الفقب 
 
 وتشكل خطوة بسيطة ف
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Abstract: 

The research aims to study the cognitive foundations of environmental auditing 

and sustainable development, and it's clear, significant and increasing importance 

in highlighting the developmental role of environmental auditing as one of the 

most important mechanisms that contribute to achieving sustainable development, 

in addition to clarifying environmental audit procedures and their role in reducing 

environmental problems and environmental pollution and protecting the rights of 

future generations.  

As the health and environment sector is one of the main and important sectors 

in improving the public health of citizens, hence the importance of the research, 

as environmental audit procedures are an important tool for the state to correct 

audit procedures and stop at weaknesses and study them in depth to find out the 

causes of their weakness and address them, and the real problem is the weakness 

of audit procedures environmental audit in the directorate of Hilla municipality, 

and therefore the research problem can be formulated through the following 

question (can the procedures and mechanisms of environmental auditing reduce 

environmental problems and environmental pollution), and one hypothesis was put 

forward:  

The mechanisms and procedures of environmental auditing can limit the processes 

of encroachment on the environment in all its forms In a way that helps to 

further contribute to the promotion of sustainable development and the 

improvement of the general health of the community, In order to achieve the 

objectives of the research and test its hypothesis, the research relied on the 

descriptive analytical approach to track and examine its material, draw conclusions 

and indicate the impact of the mechanisms and procedures of environmental 

auditing on sustainable development. the research also concluded with a set of 

recommendations, the most important of which was that the mechanisms and 

procedures of environmental auditing should be strengthened in the institution, the 

research sample and the development of staff performance by engaging them in 

training courses inside and outside Iraq. 

Key words: Environmental Audit, Sustainable Development, Audit Mechanisms, 

Audit Procedures. 
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ي تحقيق التنمية المستدامة 
 
ي ف

  دور التدقيق البيئ 

ي مديرية بلدية الحلة / العراق()بحث  
 
ي ف

  تطبيق 

 

ي 
 
 3 محمد محيسن عبد الرضا الزرف

ي 
 
 4فراق عبد العال مهلهل الخيكان

 الملخص: 

  إىل  يهدف البحث
ايدة أهميتو  ،والتنمية المستدامة دراسة األسس المعرفية للتدقيق البيئ  ز ة والمي  ه الواضحة والكبير

  
ز
  كأحد  إبراز  ف

  تحقيق التنمية المستدامة أهم اآلليات الدور التنموي للتدقيق البيئ 
ز
  تساهم ف

بيان إىل  إضافة   ،الئ 

   ات إجراء
  الحد من مشاكل البيئة والتلوث البيئ 

ز
  ودورها ف

يعتير إذ  ،المستقبلية جيا وحماية حقوق األ  التدقيق البيئ 

ز الصحة والبيئة من القطاعات الرئيسية وا قطاع  ز الصحة العامة للمواطنير   تحسير
ز
ومن هنا جاءت أهمية  ،لمهمة ف

  أداة مهمة للدولة لتصحيح ال إجراء ن أإذ  البحث
ات التدقيقية والتوقف عند نقاط الضعف جراءات التدقيق البيئ 

  ضعف  ،لمعرفة أسباب ضعفها ومعالجتها  ودراستها بصورة معمقة 
ز
  ات التدقإجراءوتتمثل المشكلة الحقيقة ف

 يق البيئ 

  مديرية بلدية الحلة، 
ز
)هل يمكن ل  ف  وآلياتات جراءوبالتاىل  يمكن صياغة مشكلة البحث من خال  السؤا  التاىل 

  الحد من مشاكل 
   التدقيق البيئ 

) يمكن ألليات و  (،البيئة والتلوث البيئ  التدقيق  اتإجراءوتم طرح فرضية واحدة وه 

  أن تحد من عمليات 
  زيادة ال  هاأشكالالتجاوز عىل البيئة بكافة  البيئ 

ز
  تعزيز التنمية سها بطريقة تساعد ف

ز
 المستدامة ف

ز الصحة العامة    أجل  ومن (للمجتمع وتحسير
تحقيق أهداف البحث واختبار فرضيته، اعتمد البحث عىل المنهج الوصفز

  عىل التنمية المستدامةإجراءخالص النتائج وبيان أثر اليات و استو  مادته التحليىل  لتتبع وفحص 
 ،ات التدقيق البيئ 

  مديرية بلدية الحلةإجراءضعف  اأهمهكان  مجموعة من االستنتاجات، إىل  وتوصل البحث
ز
  ف
 ات التدقيق البيئ 

  البلدية وفقدانه للعنارص والمقومات 
ز
ا  ،الرئيسية ف

ً
ا يجب ان أهمهمجموعة من التوصيات كان إىل  وخلص البحث أيض

   ات إجراءيتم تعزيز اليات و 
  المؤسسة عينة البحث التدقيق البيئ 

ز
  دورات  أداءوتطوير  ف

ز
ز عن طريق زجهم ف الموظفير

 .العراق تدريبية داخل وخارج 

   :الكلمات المفتاحية
  .ات التدقيقإجراء ،اليات التدقيق ،التنمية المستدامة ،التدقيق البيئ 

 

 مقدمة

، والمساهمات اليجابية للصحة  ايدة عىل الصحة وتدهور النظا  اليكولوجر 
ز يتطلب الفهم الجديد للمخاطر المي 

فقد أنشأت األمم المتحدة للبيئة مؤخًرا  ،نهج جديد بشأن الروابط الصحية والبيئية إتباعمن خدمات النظم البيئية، 

ز البيئة والصحة داخل المنظمة ومع المنظمات  وحدة التلوث والصحة والبيئة لمعالجة القضايا المهمة والروابط بير

يكة و   .المصلحة أصحابالشر

به ،والهواء الذي نتنفسه ،من خال  الطعا  الذي نأكلهذ إ ا بالطبيعة ،والماء الذي نشر
ً
ا وثيق

ً
 ،نحن مرتبطون ارتباط

قدرت منظمة الصحة إذ  وبالتاىل  نتعرض لمزي    ج من المواد الكيميائية والمواد هذه لها مجموعة من اآلثار عىل صحتنا،

  عا  
ز
  جميع أنحاء العالم23كانت   ،2012العالمية أنه ف

ز
ناجمة  مليون شخص 12.6والبالغة  ٪ من جميع الوفيات ف

  البلدان ذات الدخل المنخفض 90مع حدوث  بيئيةعن أسباب 
ز
  المائة ف

ز
  نفس العا  المتوسطإىل  ف

ز
مع تزايد عدد و  ف

داد األعداد المطلقة للفئات الضعيفة المعرضة للملوثات ما لم يتم تنفيذ سياسات عاجلة للحد من  ،سكان العالم ز سي 

عىل الفقراء ث تأثير سلئر  وغير متناسب بشكل خاص يمكن أن يكون للتلو  ،ات عىل أرض الواقعإجراءالتلوث واتخاذ 

ز والضعفاء    ذلك النساء واألطفا والمحرومير
ز
ة أما  تحقيق الصحة والرفاهية إذ  ، بما ف يشكل التلوث عقبة كبير

  "عد  ترك أحد يتخلف عن الركب". 
ز
 واالزدهار وهدف التنمية المستدامة المتمثل ف

  تحقيق النمو  القطاعات الرئيسيةمن  يعتير قطاع الصحة والبيئةو 
ز
  الذي يسهم ف

 
واحد اعمدة االقتصاد العراف

  
ان ما ورثه هذا القطاع من تداعيات خلفتها السياسات السابقة  ،واالستقرار، يكاد يتفق المعنيون بالشأن الصح  والبيئ 

                                                           
Moh642935@gmail.com العراق، جامعة بابل،  

3
  

4
بية   firakalbaghdadi@gmail.com، العراق، المديرية العامة للي 
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، وفق االمكانيات أو  لم يكن من اليسير معالجتها  المتوفرة للدولة العراقية بعد رحيل التعامل معها بشكل رسي    ع ومبارسر

  وزيادة  ،الدكتاتورية
  شهدتها البالد فيما بعد كانت المعالجات غير متاحة، جراء الوضع األمئز

  ظل االرباكات الئ 
ز
وف

  وحاجة القطاعات الخدمية
  أغلبها تحتاجإىل  االنفاق عىل القطاع األمئز

ز
  ف
أموا  هائلة إىل  المزيد من األموا  الئ 

  .الكثير من الوقت تأخذوخطط 

، حيث سىع الباحثان   تحقيق إجراءو  تقص  طبيعةإىل  ومن هنا أتت فكرة البحث الحاىل 
ز
  ف
ات التدقيق البيئ 

  تحقيق النمو  ،التنمية المستدامة
ز
لذلك هناك حاجة للبحث لتحقيق ق األهداف االقتصادية وكذلك السىع  ف

 االقتصادي والتنمية المستدامة. 

 

 مشكلة البحث

  ضعف 
ز
  إجراءتتمثل المشكلة الحقيقة ف

  مديرية بلدية الحلة ات التدقيق البيئ 
ز
وال يمكن أن تستمر نفس  ،ف

ة الماضيةجراءالسياسة وال    سادت خال  الفي 
آثار سلبية تحد بشكل كبير من النتائج إىل  ألن ذلك يؤدي ،ات الئ 

: )هل يمكن ل وبالتاىل  يمكن صياغة مشكلة البحث من خ ،اليجابية المرجوة   جراءال  السؤا  التاىل 
ات التدقيق البيئ 

  الحد من عمليات التلوث والتجاوز عىل البيئة
ز
 تساعد عىل تحقيق النمو والتنمية االقتصادية وبالتاىل   المساهمة ف

 (المستدامة

 

 أهداف البحث

  والتنمية المستدامإىل  يهدف البحث الحاىل  
توضيح دور إىل  بالضافة ،ةدراسة األسس المعرفية للتدقيق البيئ 

  قطاع الصحة والبيئة وآلياتات إجراء
ز
  الحد من التدهور الحاصل ف

ز
  ف
بما يحقق األهداف االقتصادية  التدقيق البيئ 

 والتنمية المستدامة. 

 

 أهمية البحث

  
ات جراءلتصحيح ال أداة مهمة للدولة  يعد هذا النوع من التدقيقإذ  ،تنبع أهمية البحث من أهمية التدقيق البيئ 

  هذا المجا  ودراستها بصورة معمقة لمعرفة أسباب ضعفها ومعالجة  ،الرقابية
ز
وبالتاىل  التوقف عند نقاط الضعف ف

  يمكن أن يستخدمها أجل  هذه األسباب، فه  قضية مهمة للغاية من
ز  أصحابإيجاد السبل الفعالة الئ    تحسير

ز
القرار ف

  والصح  وبالتاىل  ي
 نعكس بصورة ايجابية عىل التنمية المستدامة. الواقع البيئ 

 

 فرضية البحث

  البحث عىل فرضية أساسية مفادها: )
  أن تحد من عمليات التجاوز  اتإجراءيمكن ألليات و ُبئز

التدقيق البيئ 

  زيادة ال  هاأشكالعىل البيئة بكافة 
ز
  تعزيز التنمية سها بطريقة تساعد ف

ز
ز الصحة العامة  المستدامة ف  (.للمجتمعوتحسير

 

 طرق البحث والعينات

  تتبع وتدقيق مادته، إضافة
ز
  التحليىل  ف

  القائم عىل إىل  اعتمد البحث عىل المنهج الوصفز
المنهج الحصائ 

ة الزمنية )  .استخالص النتائجأجل  بعض الطرق الحصائية عليه من إجراء(، و 2016تحليل الفي 
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ي 
 
 النظري للبحث اإلطار  :المبحث الثان

ي و 
 ه أهميتمفهوم التدقيق البيئ 

  هو 
كات والمؤسسات تمتثل للسياسات البيئية إجراءالتدقيق البيئ  إنه إذ  تقييم مستقل للتأكد من أن الشر

ر   (SBEAP ،2 ) .خطر الصابة الذي قد تسببهأو  يفحص مقدار الضز

  من قبل منظمة
الموثقة ليتم الحصو  عىل دليل  ( بانه عملية التحقيق النظاميةISO) تم تعريف التدقبق البيئ 

مة، ُيطابق معيار تدقيق نظا  الدارة 
ّ
للتدقيق وتقييمه بطريقة موضوعية؛ ليتم تحديد إذا كان نظا  الدارة البيئية للمنظ

 البيئية وأن يتم إخبار الزبائن بالنتائج. 

قلة ذات سلطة قانونية، بواسطة جهة مستأو  عبارة عن عملية تحقق موثقة ونظامية بواسطة منظمة األعما 

اقات بيئية أجل  تتم بشكل موضوع  من خال  الحصو  عىل أدلة، والقيا  بتقييمها من التحقق مما إذا كانت هناك اخي 

  البيئة. فحص انتقادي، دوري، منظم، وموثق، وموضوع  لعمليات النتاجية، وما يرتبط 
ز
  تؤثر ف

متعمقة بالنشاطات الئ 

اتها. بها من أنشطة فرعية لتح ها عىل البيئة ومتغير  (.18، 2020،عسو ) ديد تأثير

 

ي أ
 :همية التدقيق البيئ 

ات سلبية  ورة وتنام  االهتما  المتعمق بالبيئة، وما تتعرض لو من تأثير
  من خال  رصز

  أهمية التدقيق البيئ 
تأئ 

 عن الضغوطات بسبب قيا  بعض المؤسسات بمزاولة نشاطاتها دون أن تتحمل أي مقابل يذكر نتيجة ذلك، 
ً
فضال

  سبيل قيامها بدور إيجائر  وأن تتحمل بعض التكاليف مقابل 
ز
  تتعرض لها هذه المؤسسات ف

االجتماعية والقانونية الئ 

ورة قيا  المؤسسات بالعمل عىل اتخاذ ال    تحصل عليها من البيئة المحيطة. ونظرا لضز
  جراءالمنافع الئ 

ز
ات المناسبة ف

  معالجةسبيل تحديد وقياس الفصا 
ز
ات أو  ح عن ما يمكن أن تتحمله من تكاليف وأعباء للمساهمة ف تقليل التأثير

فروع المحاسبة المالية وهو ما إىل  السلبية عىل البيئة والناتجة عن قيامها بنشاطاتها المختلفة، فقد نشأ فرع آخر أضيف

  أ
ز
 إبداءية مؤسسة البد لها من فحص وتدقيق و أطلق عليه" المحاسبة البيئية"، وبما أن أية عمليات محاسبية تنشأ ف

".  
  بشأنها، فالبد من أن ينشأ فرعا آخر يقع ضمن فروع التدقيق وهو ما أطلق عليه" التدقيق البيئ 

 رأي محاسئر  قانوئز

 

ي أ
 هداف التدقيق البيئ 

  
 ( Ingole،2012،153) إىل:  يهدف التدقيق البيئ 

  الذي تم تصميمه 1
.  داءوتنفيذه بشكل صحيح يمكن أن يعزز الصناعة واأل . برنامج التدقيق البيئ   

 البيئ 

2 .   والدوىل 
كة عىل المستوى الوطئز  . مراقبة حجم االستخدا  األمثل للموارد وتقييم الشر

اح استخدا  الطاقة البديلة للمحافظة عىل مصادر الطاقة. 3  . اقي 

ها عىل نظا  المعيشة.  . تقييم جودة مياه الضف الصح  وتحديد خصائص مياه الضف الصح  4  وتأثير

 . تصنيف فئات النفايات الصلبة الخطرة مصادرها وكمياتها وخصائصها. 5

  النتاج. 6
ز
 . إدخا  وتطبيق تقنيات توفير الوقت ف

 . يحافظ عىل العمل / الصحة المهنية والطب. 7

8 .  
 . التوثيق الصحيح لحالة االمتثا  البيئ 

  تقليل النفايات من 9
ز
 خال  تقنيات أنظف حديثة. . المساعدة ف

  إنتاج متعلم بيئًيا وسليًما من الناحية الفنية10
ز
  السنة ف

ز
 . سوف تساعد المراجعة البيئية المنتظمة مرة واحدة ف

ي أ
 :نواع التدقيق البيئ 

  من حيث القائم بعملية التدقيق سواء كان
، أي أن التدقيق يتم بواسطة  يتم تصنيف التدقيق البيئ  تدقيق خارجر 

  المؤسسة لديهم شخ
ز
 عن إدارتها، وتدقيق داخىل  يقو  به أشخاص معينون ف

ً
ص من خارج المؤسسة يكون مستقال
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  فإن عملية 
  مجا  الرقابة. وأيا كان من يقو  بالتدقيق البيئ 

ز
دراية بعلم الدارة والتسيير لخدمة أهداف المؤسسة ف

  تنطوي عىل ما يىل  
 .(2020،28)عسو ،  :التدقيق البيئ 

ام.تد1   ضوء التعليمات والضوابط القانونية :قيق االلت  
ز
  تفرضها  وهو تحديد ما إذا كانت األنشطة والعمليات تتم ف

الئ 

يعات  وه  تتضمن عىل تقييم مفصل للعمليات الماضية والحالية والمستقبلية.  ،الخاصة بكل دولة التشر

اء الموجودات..2 اء :تدقيق شر امات البيئية المحتملة المرتبطة بعملية رسر ز   قد أو  وتركز عىل تقييم االلي 
الحيازة والئ 

 .تزيد عن القيمة السوقية لموجود بسبب تلويثه للبيئة هناك

  تؤثر عىل الصحة  والنفايات ورم  المخلفات تقليل عمليات التلوثإىل  وه  عمليات تهدف :تدقيق منع التلوث..3
الئ 

 .وتتم عن طريق منع التلوث من البداية ،جتمعالعامة للم

من لحظة نشأتها حئ  التخلص  وه  تتضمن تعقب المواد الضارة :تدقيق مستودعات المعالجة وسهولة التخلص..4

 منها وكل مالك لهذه المواد مسئو  عنها كما أن المسؤولية تحمل أيضا للمالك والمستأجر والمدير والمقرض. 

 تنطوي عىل تقييم عملية النتاج وذلك بهدف توفير قدر من التأكد بأن المنتج متوافق مع القيود وه   :تدقيق المنتج..5

 المحددة ومع االهتمامات البيئية الحساسة. 

 

 :التنمية المستدامة

ف       ت رَّ
َ
التنمي       ة المس       تدامة بأنه       ا "إدارة قاع       دة الم       وارد   (FAO)األغذي       ة العالمي       ةو  م       ؤتمر منظم       ة الزراع       ة ع

 جي         ا وتوجي         ه عملي         ة التغ         ير البيول         وجر  والمؤسة           ع         ىل نح         و يض         من إش         باع الحاج         ات النس         انية ل  وص         ونها 

ة   ك         ل القطاع         ات االقتص         ادية الح         ارصز
ز
ت         دهور البيئ         ة وتتس         م بالفني         ة إىل  وال ت         ؤدي ،والمقبل         ة بص         فة مس         تمرة ف

،."والقبو   
 (2012)الشعبائز

  الع          ا  ال          ذي  الم          ؤتمر ال          دوىل  للتنم           ة المس          تدامة فيم          ا عرفه          ا
ز
  جوهانس          بور  ف

ز
بأنه          ا:  2002انعق          د ف

ورة كفال        ة الكرام        ة النس        ان ة للمجتم        ع ا  بتقام        ة مجتم        ع ع        ال   منص        ف ع        درك رصز
ز ح         ث عمث        ل الس        ال   ،"االل        ي 

  التنم               ةو  واألم              ن واالس              تقرار 
ز
ا  النس              ان والحري              ات األساس               ة بم              ا ف ه              ا الح              ق ف ا  التن              وع و  اح              ي  اح              ي 

  
ز
 (2014)الصقا ،."الثقاف

ي أهميت
 (2016)مبارك، :ها البيئ 

  ي ورفاهية األ  المستقبلية جيا تشي    ع الجهود للحفاظ عىل الجنس البشر

 والحضاري الذي تم تحقيقه حئ  اآلن  
 المحافظة عىل التقد  النسائز

   
 الحد من التدهور البيئ 

 التقليل من تأثير تغير المناخ 

   المحافظة عىل التنوع البيولوجر 

  الموارد الطبيعيةتعزيز إعادة توليد 

 الحد من جميع أنواع التلوث 

 التصدي للتحديات االجتماعية مثل الفقر واألمية 

 تسخير االبتكار والبداع لخدمة النسان والطبيعة 

 (Dyllick، T.; Hockerts،K:2012) فوائد االستدامة

   
 .تخفيض التكلفة المالية واالقتصادية طويلة األجل للتدهور البيئ 

  اء وي    ج للقط        اع الخ        اص إجب        ار خ        ير ز األولوي        ات االجتماعي        ة عن        د ال        ي  الس        وق وص        انىع  السياس        ات ع        ىل تض        مير

كات  .والشر

 كات  بالمجتمعإىل  تغيير دور الشر
ً
ز بيئيا مير ز

 .أعضاء ملي 

 التأكيد عىل استدامة النمو االقتصادي. 

 وحقوق العما  وخلق فرص العمل ، ز ز الجنسير  .تعزيز المساواة بير

  للمعيشة والتغذيةتشجيع أنماط صحية. 

  دعم ظهور اقتصاد دائري يعتمد عىل إعادة التدوير وإعادة االستخدا. 
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   ي من خال  االستهالك الواع
 .استهداف ممارسات أفضل للسلوك البشر

 إيجاد فرص عمل وأسواق جديدة كإعادة التدوير والطاقة النظيفة. 

 تقديم ممارسات مسئولة لالستثمار واألعما  التجارية. 

  :مفهوم التنمية المستدامة تطور 

  ع      ا  
ز
ع      ىل الس      احة العالمي      ة، إال أن       ه  1972وع      ىل ال      رغم م      ن أن ه      ذا المفه      و  ق      د ت       م تقديم      ه ألو  م      رة ف

  ع        ا  
ز
 فق        ط ف

ً
كمفه        و  واض        ح للم        رة األوىل عن        دما ق        دمت اللجن        ة العالمي        ة المعني        ة بالبيئ        ة   1982ق        د  رس        ميا

 WCEDوالتنمي            ة )
ً
ك". عرف            ت في            ه التنمي            ة  (، برئاس            ة برونتالن            د، تقري            را تح            ت عن            وان "مس            تقبلنا المش            ي 

  تل      ئر  احتياج      ات الح      ارصز دون المس      اس بق      درة األ 
: "التنمي      ة ال      ئ  القادم      ة ع      ىل  جي      ا المس      تدامة ع      ىل النح      و الت      اىل 

 تلبية احتياجاتها الخاصة". 

 يوج              ه مس              تقبل األم              م االقتص              ادي 
ً
 عالمي              ا

ً
 سياس              يا

ً
أص              بح مفه              و  "التنمي              ة المس              تدامة" محرك              ا

ات ض      ارة بالبيئ      ة، وه      و  ، فم      ن خ      ال  أنم      اط االس      تهالك والنت      اج غ      ير المس      ئو ، أص      بح ل نس      ان ت      أثير اتيحر 
واالس      ي 

ض األرض واأل   المستقبلية للخطر.  جيا ما عرَّ

  ال        دو  ه  التنمي        ة العلمي        ة واالقتص        ادية، غاب        ت فيه        ا 
ز
ة للتنمي        ة واالزده        ار ف ز ، كان        ت الس        مة المم        ير

ً
ق        ديما

ز مم       ا أدىالمس       اءلة البيئي       ة ل تف       اقم األزم       ات إىل  لسياس       ات والتص       نيع واالس       تهالك الي       وم  ل نس       ان لمئ       ات الس       نير

  تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجر  والتلوث وفقدان الموارد الطبيعية. 
ز
  تتجىل ف

 الئ 

ع           ىل ص           عيد آخ           ر، ل           م تحق           ق جه           ود التنمي           ة االقتص           ادية والعلمي           ة تل           ك تطلع           ات النظ           ا  الع           ال   

  تعص       ف بالع       الم والحكوم       ات و 
علم       اء االجتم       اع عن       دما يتعل       ق األم       ر بمعالج       ة المش       اكل االجتماعي       ة المزمن       ة ال       ئ 

  
ز
  العدي       د م       ن البل       دان ف

ز
 ف
ً
  مس       تويات ال       دخل س       ائدا

ز
ال       ذي نع       يز في       ه. حي       ث ال ي       زا  الفق       ر واألمي       ة والتف       اوت ف

 جميع أنحاء العالم. 

 
ً
  ه       ذا النط       اق، ظه       ر مفه       و  "التنمي       ة المس       تدامة" ت       دريجيا

ز
  الوق       ت الح       ارصز اله       دف والغاي       ة  وف

ز
ليص       بح ف

 ب       أن الوض       ع الح       اىل  
ً
ا . حي       ث أق       رت ال       دو  وص       انىع  السياس       ات أخ       ير  

ز ل م       م المتح       دة والمجتم       ع الم       دئز الرئيس       يير

ية.    يهدد بشكل خطير بقاء البشر
 للتدهور البيئ 

دية م             ع مفه             و  مواءم             ة التنمي             ة االجتماعي             ة واالقتص             اإىل  وع             ىل ه             ذا، تس             تند التنمي             ة المس             تدامة

  الح     اىل  وتغ     ير المن     اخ م     ع الحف     اظ ع     ىل الم     وارد الطبيعي     ة ق     در أج     ل  األولوي     ات البيئي     ة م     ن
الح     د م     ن الت     دهور البي     ئ 

  ) القادمة جيا مستقبل األ أجل  المكان بما ال يتعدى قدرتها عىل التجدد من
 (2014،منائ 

 

 :أبعاد التنمية المستدامة

  و  االجتم                      اع  و  تتعل                      ق بالجان                      ب االقتص                      اديللتنمي                      ة المس                      تدامة ث                      الث أبع                      اد أساس                      ية 
 :البي                      ئ 

(Dyllick،T.;Hockerts،K:2012) 

ة زمني      ة مكن      ة م      ن خ      ال   :. البع      د االقتص      ادي1   االس      تدامة اس      تمرارية وتعظ      يم الرف      اه االقتص      ادي ألط      و  ف      ي 
تع      ئز

  بأفضل نوعية، مثل: الطعا ، النقل، المسكن والصحة
 .توفير مقومات الرفاه النسائز

2 .  
  ح      دود  :البع     د البي     ئ 

  للتنمي     ة المس     تدامة ع     ىل مراع     اة الح     دود البيئي     ة بحي     ث ل      ل نظ     ا  بي     ئ 
يرك     ز البع     د البي     ئ 

  حال        ة تج        اوز تل        ك الح        دود فإن        ه ي        ؤدي
ز
اف، أم        ا ف ز ت        دهور إىل  معين        ة ال يمك        ن تجاوزه        ا م        ن االس        تهالك واالس        تيز

، وع         ىل ه         ذا األس         اس يج         ب وض         ع الح         دود أم         ا  االس         تهالك  
  والتل         وث وأنم         اط  النظ         ا  البي         ئ 

والنم         و والس         كائز

بة اف المياه وقطع الغابات وانجراف الي  ز  .النتاج السيئة واستيز

  من  :. البعد االجتماع  3
يركز البعد االجتماع  للتنمية المستدامة عىل أن النسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائ 

ز لها بالضافةإىل  الخدمات االجتماعية خال  االهتما  بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير  إىل  جميع المحتاجير

  اتخاذ القرار بكل شفافية
ز
 .ضمان الديمقراطية من خال  مشاركة الشعوب ف

 :بادئ التنمية المستدامةم



Full Text Book of Rimar Congress 4 

    
  218 

ز األ    تكمن وراء التنمية المستدامة تشمل مفاهيم واسعة مثل، المساواة بير
ز  جيا المثل والمبادئ الئ  العدالة بير

، السال ، التسامح، الحد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ عىل الموارد الطبيعية، العدالة االجتماعية، ز  الجنسير

 (James،2018 Paul. ) :اأهمهمبدأ نذكر  27عىل  ريو يحتوي بيانو 

 وظائف مستدا  ويعزز المساواة القضاء عىل الفقر ال بد من أن يكون النمو االقتصادي شامال للجميع بحيث يتيح 

  جهود القضاء  
ز
القضاء التا  عىل الجوع يتيح قطاع الغذاء والزراعة حلوال رئيسية للتنمية، وهما قطاعان محوريان ف

 عىل الجوع والفقر

  وريان لتحقيق التنمية الصحة الجيدة والرفاه ضمان أنماط العيز السليم وتعزيز الرفاه للجميع هما أمران رصز

 .دامةالمست

 ز معايز الناس وتحقيق التنمية المستدامة   تحسير
ز
 .التعليم الجيد الحصو  عىل التعليم الجيد هو األساس ف

  ورة من ز ليست حقا أصيال من حقوق النسان وحسب، وأنما كذلك رصز ز الجنسير ز المساواة بير ز الجنسير المساواة بير

وريات وجود عالم مستدا  ينعم بالزدهار والسال   رصز

  النظيفة والنظافة الصحية إمكانية حصو  الجميع عىل المياه النظيفة ه  مكون أساس  من مكونات العالم المياة

 الذي نبتغيه

 كل التحديات الماثلة والفرص المتاحة  
ز
 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة الطاقة ه  مسألة مركزية ف

 األفكار السائ  
ز
  اقتصادنا وأدواته والسياسات االجتماعية الراميةالعمل الالئق ونمو االقتصاد علينا أن نعيد النظر ف

ز
 دة ف

 القضاء عىل الفقرإىل 

 تحقيق التنمية المستدامة  
ز
  الهياكل األساسية هو شأن حاسم ف

ز
 الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية االستثمار ف

 ما بينها  
ز
 .الحد من أوجه عد  المساواة الحد من التفاوت داخل البلدان وف

  تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة  ومجتمعات محلية مستدامة التغلب عىل مدن  
التحديات الئ 

 االنتعاش والنمو

  إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة ”االستهالك والنتاج المسؤوالن تستهدف أنماط االستهالك والنتاج المستدامة

 أقل

 يضمن التوصل  
بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات  المناخ عد  تعير التقد  المحرز حلو  لتغير إىل  العمل المناجز

 التكيف البلدان بالصحة والقدرة عىل

  تقف وراء  
 لسكئز  الحياة تحت الماء إن محيطات العالم ه  الئ 

ً
  تجعل كوكب األرض صالحا

النظم العالمية الئ 

ية  البشر

 الير تشكل إزالة الغابات والتصحر  
ز
ز  الحياة ف   إدارة تحديير

ز
بذ  حثيثة ف

ُ
ز الناس. وت   معايز ماليير

ز
ز يؤثران ف رئيسيير

 رالغابات ومكافحة التصح

 إىل  السال  والعد  والمؤسسات القوية تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وتوفير إمكانية اللجوء

 القضاء، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة

  اكات لتحقيق األهداف ز الحكومات والقطاع عقد الشر اكات ناجعة بير يتطلب تحقيق التنمية المستدامة تكوين رسر

كة بئز عىل أهداف ورؤى مشي 
ُ
  ت
 الخاص والمجتمع المدئز

 وضع و  هذه المبادئ يمكن أن توجه جهود الحكومات والمجتمعات والمنظمات لتحديد أهداف التنمية المستدامة

  تحقيق تلك األهداف
ز
 .برامج للمساعدة ف

 

 :المستدامة أهداف التنمية

اتيجية ش املة لتلب  ة احتياجات التنم  ة ف ي الدول ة المعن  ة أهم  إن   وضع اسي 
ز
أهداف التنمية المستدامة تكمن ف

ويمك ن  والب د أن تك ون مخطط ة ومدروس ة بش كل ج  د، م ن خ ال  تحدع د أه داف قابل ة للق  اس ومؤش رات مح ددة،

  بل ورة أهدافها 
 )مبارك، مصدر سابق( :باآلئ 

  وخلق بیئة ابتكارية .1
ات ج ات جدعدة تركز اعتماد اآلل ات القابلة لالستدامة وإعداد س اسات وطن ة لتبئز  اعتماد اسي 

 أهم 
ً
  تعد عنضا

 عىل تعزيز وتطوير البحث العل   والمعارف وتكنولوج ا المعلومات ة واالتصاالت، الئ 
ز كير
جوانبها الي 

 .ح التنم ة المستدامةأساس ا لنجا 
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ز  .2 س خ التنافس ة وزيادة النمو االقتصادي وتحسير
تنم ة القدرات العلم ة والتكنولوج ة وتشج ع ودعم االبتكار لي 

  من خال  استخدا  التكنولوج ا الحدیثة داءاأل 
 .المؤسسائ 

 .تنظ م استخدا  الموارد الطب ع ة والعمل عىل اكتشاف البدائل ذات ال لف الواطئة .3

  إىل  ع الخطط الالزمة لتحو عل المجتمعوض .4
  خطط و  المجتمع المعلومائ 

ز
إدماج التكنولوج ات الجدعدة ف

اتيجيات التنم ة  .االجتماع ة واالقتصادعة واسي 

امج الوطن ة لحفظ الطاقة .5  تطوير الير

 

 متطلبات تحقيق التنمية المستدامة: 

  واقع الحياة النسانية أبرزها إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مجموعة من األنظمة 
ز
  يجب أن تتجسد ف

الثابتة الئ 

  
  ) األئ 

 مصدر سابق(،الشعبائز

  حات الممكنة لديمومة وتصعيد فعاليات المشاركة نظا  اجتماع  يقد  الحلو  للتنمية غير المتناغمة ويقد  المقي 

 .  للنوع االجتماع 

 عملية  
ز
  مختلف مستويات الحياة والفعاليات الدارية نظا  سياس  ُيؤّمن المشاركة الفعالة للمواطن ف

ز
 صنع القرار وف

 االجتماعية. و 

  .واالستدامة  
 نظا  اقتصادي يستطيع من خال  مقدرته عىل إحداث فوائض إنتاجية عىل أساس االعتماد الذائ 

  .نظا  إنتاجر  وأداري ودوىل  يراع فيها األنماط المستدامة للتجارة والتمويل 

 منذ منتصف تو  من خال  ما تقد 
ً
 واسعا

ً
 دوليا

ً
 واستخداما

ً
  قبوال

صلنا إىل  أن مفهو  التنمية المستدامة قد لف 

، وتعددت تعريفاتها، كما توجد مبادئ وأهداف عديدة للتنمية المستدامة، ويتطلب تحقيقها   
ثمانينات القرن الماضز

ة، فالتنمية المستدامة وجود إرادة سياسية للدو  وكذلك استعداد لدى المجتمعات واألفراد لتحقيقه ا ومتطلبات كثير

عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، وال يجوز اعتمادها عىل فئة 

 قليلة، ومورد واحد. 

 

ي تحقيق التنمية المستدامة
 
 دور تقنية المعلومات ف

  
ز
  الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات هذا العض ف

ز
 ف
ً
 مهما

ً
التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورا

  توفرها تقنية المعلومات منإذ  التنمية المستدامة،
إحال  تنمية مستدامة أجل  يمكن تسخير المكانات الال متناهية الئ 

الصقا ، مصدر ) :ىل  التنمية المستدامة كما يأجل  اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خال  تعزيز التكنولوجيا من

 (سابق

تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتكنولوجيات  .1

 .القابلة لالستدامة اآللياتالحيوية، واعتماد 

ز  .2  عن التكنولوجيات الحديثة، فإىل  المؤسسات الخاصة من خال  مدخالت معينة مستندة أداءتحسير
ً
ضال

 .استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا

  االقتصاد القائم عىل  .3
ز
  العلو  والتكنولوجيا واالبتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ف

ز
تعزيز بناء القدرات ف

مو االقتصادي وتوليد فرص عمل المعرفة، والسّيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة الن

 .جديدة وتقليص الفقر

  تهدف .4
امج الئ  .. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات إىل  تحويل المجتمعإىل  وضع الخطط والير  

مجتمع معلومائ 

اتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية، مع العمل عىل تحقيق أهداف عالمية كاألهداف    خطط واسي 
ز
الجديدة ف

 .ل لفيةالنمائية 

ز عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .5 كير
اتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع الي   .إعداد سياسات وطنية لالبتكار واسي 
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ي من البحث :المبحث الثالث 
 الجانب التطبيق 

 التنظيفات ورفع االنقاض

: أ
ً
ز ال ميات المرفوعة من النفايات واالنقاض ضمن حدود أ وال  (2016بلدية الحلة خال  سنة )دناه جدو  يبير

  (1جدو  رقم )

 
 كميات النفايات المرفوعة ونسب التنفيذ

 

 التفاصيل
 النفايات القياسية الواجب

 رفعها / طن

 ال ميات المخطط

 رفعها / طن

ال مية 

 المنفذة

 1طن/ 

 نسبة التنفيذ

 207،648 4،002،145 النفايات
188،5

59 
91% 

 - - االنقاض
114،3

47 
- 

 - 1،504 - - الشوارع تنظيف

 عىل تقرير ديون الرقابة المالية
ً
 المصدر: اعداد الباحث اعتمادا

 :  
ز ما يأئ   من الجدو  اعاله تبير

 ( من ال مية المخططة. %91بلغت نسبة كمية النفايات المرفوعة ) .1

 . عد  التخطيط لرفع االنقاض وتنظيف الشوارع. 2

 القياسية لرفع النفايات خال  السنة. . عد  االخذ بنظر االعتبار ال ميات 3

 :
ً
ك داخل 2016) لم تقم البلدية بوضع خطة لسنة ثانيا المدينة ولم ينفذ اي عمل خال   أحياء( لرد  المستنقعات والير

 العا . 

 :
ً
اخذت ورش التصليح ومعارض السيارات والمحالت  ،بالرغم من وجود مواقع للمنطقة الصناعية خارج المدينة ثالثا

مواقعها إىل  ات البيئية بأعاده كافة المحالت الصناعيةجراءولم تتخذ ال  ،المتخصصة للتجارة بالعودة داخل المدينة

 عىل السالمة المهنية للمجتمع. 
ً
 عىل البيئة وحرصا

ً
 االصلية حفاظا

 :
ً
 ( االمر الذي B.R.C) ان الموقع مسيج بسياج ترائر  دون استخدا إذ  عد  تخصيص موقع للطمر الصح  نظام   رابعا

 .الشارع العا  وبمحاذاة النهرإىل  دى وصو  النفاياتأ
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 كياس النفاياتأ و الحاويات 

: الجدو أ
ً
ز عدد حاويات النظافة سعة )أ وال  .2016( لي  الموزعة خال  سنة 1000دناه يبير

اة والموزعةعداد أ (2جدو  رقم )   الحاويات المشي 

 

 

 

 

 عىل تقرير ديون الرقابة المالية
ً
 المصدر: اعداد الباحث اعتمادا

 :  مايىل 
ز  ومن الجدو  اعاله تبير

  المحافظة. 1
ز
اه خال  السنة مقارنة بعدد الوحدات السكنية ف  . قلة عدد الحاويات المشي 

  نسبة اعداد الحاويات الموزعة2
 (%29بلغت )إذ  . تدئز

  المخازن البالغة )3
ز
. 711. وجود كمية من الحاويات ف ز  ( حاوية لم يتم توزيعها عىل الوحدات السكنية للمواطنير

هات  الحدائق والمتت  

: أ
ً
اء المنفذة وغير المنفذة خال  السنة أ وال مقارنة بالمساحات  2016دناه جدو  يتضمن مساحات المناطق الخضز

اء الواردة حسب التصميم االساس  لمدينة الحلة
 .الخضز

اء المنفذة وغير المنفذة (3جدو  رقم )   المساحات الخضز

المساحة الخضراء الكلية حسب 
 التصميم االساسي / دونم

(1) 

 المنفذة / دونم
 
(2) 

 / دونم غير المنفذة
(3) 

 النسبة %

1/2 1/3 

800 496 304 62 38 

 عىل تقرير ديون الرقابة المالية
ً
 المصدر: اعداد الباحث اعتمادا

: م  
ز االئ   ن خال  الجدو  اعاله تبير

اء المنفذة مقارنة مع مساحتها حسب التصميم 1   نسبة اجماىل  المناطق الخضز
 (.62بلغت )إذ  االساس  . تدئز

اء غير المنفذة )2 اء. 38%. بلغت نسبة المناطق الخضز  ( من اصل المساحات ال لية للمناطق الخضز

 :
ً
هات -ثانيا ز   اغلب المواقع الثابتة لشعبة الحدائق والمتيز

ز
 .عد  توفر شبكات الماء الخا  ف

 :
ً
 حيث تعمل وفق االمكانيات المتوفرة لديها. عد  وجود اي خطة سنوية للشعبة لغرض القيا  بأعمالها  -ثالثا

 :
ً
الدراسات الفنية إىل  وافتقار الشعبة (كينو كاربس) واالقتصار عىل شجرة اهما  زراعة بعض االشجار المهمة -رابعا

 .لزراعة االشجار

 :
ً
عائد ماىل   تحقيق( دونم اال ان البلدية لم تقم باالستفادة منه ل5) بالرغم من امتالك البلدية مشتل مساحته -خامسا

 بموافقات اصولية (الدوائر الحكومية ،المدارس) العديد من الجهات ومنهاإىل  وتوزي    ع بعض الشتالت
ً
 .مجانا

نوع 
 الحاوية

 

 عدد الوحدات
 السكنية

عدد 
 الحاويات
 المشتراه

 عدد الحاويات
 الموزعة

 النسبة % العدد المتبقي

 29 711 289 1000 73،299 بالستيكية
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 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 ستنتاجاتاال 

  مديرية بلدية الحلةإجراءضعف  .1
ز
  ف
  البلدية وفقدانه للعنارص والمقومات الرئيسية ات التدقيق البيئ 

ز
 .ف

وط الصحية.  .2   ل افة الشر
ز
 عد  تخصيص موقع للطمر الصح  نظام  مستوف

  المدينة.  .3
ز
اء ف   نسبة اجماىل  مساحة المناطق الخضز

 تدئز

ك داخل األ  .4  المنخفضة وغير الصحية.  ماكنواأل  حياءلم تقم البلدية برد  المستنقعات والير

  حدوث .5
ز
   عد  وجود معمل لمعالجة وتدوير النفايات لتالف

 .التلوث البيئ 

 التوصيات: 

   وآلياتات إجراءتعزيز  .1
  مديرية بلدية الحلة وتطوير كوادر التدقيق عن طريق التدريب المهئز

ز
  ف
التدقيق البيئ 

 .  والعمىل 

2.  . وط الصحية للطمر الصح 
 تخصيص مناطق نظامية تتوفر فيها جميع الشر

  المدينة ونصب خطوط الماء  .3
ز
اء ف . زيادة اجماىل  المناطق الخضز  

 الخابط لغرض السف 

ك داخل األ  .4  والمناطق المنخفضة.  حياءوضع خطة للقيا  برد  المستنقعات والير

وط الصحية والبيئية.  .5  انشاء معمل لتدوير النفايات ومعالجتها وفق الشر

 

 المصادر: 

  العراق: دور إدارة
ز
  تحقيق التنمية المستدامة. "مجلة   أحمد هاشم الصقا ، متطلبات التنمية المستدامة ف

ز
الموارد ف

ك  .2014،كل ة بغداد للعلو  االقتصادعة الجامعة" العدد الخاص بالمؤتمر العل   المشي 

  تحقيق التنمية المستدامة، رسالة  ،رميساء عسو 
ز
  تعزيز مساهمة المؤسسات االقتصادية ف

ز
  ف
دور التدقيق البيئ 

 .2020 ،الجزائر  ،ماجستير 

ونية"، العدد و  مبارك، التنمية المستدامة: أصلها فاطمة   .2016، 13نشأتها. "مجلة بيئة المدن االلكي 

ز التحديات عدنان   االقتصاد النام  بير
ز
، التنمية المستدامة ف  

المتطلبات. "مجلة كلية بغداد للعلو  و  صالح منائ 

 .2014االقتصادية الجامعة"، 

، دور الفص  
  دعم التنمية المستدامة. "مجلة الدارةصالح إبراهيم يونس الشعبائز

ز
  ف
، 93االقتصاد"، العدد و  اح البيئ 

2012. 

 

 " Beauty, Humanism, Continuity between Past and Future". Traditional 

Architecture Group.2018. 

Sangeeta Pradeep Ingul, Environmental auditing: its benefits and opposition، 

International Journal of Science Innovations and Discoveries,2012. 

SBEAP، NEW JERSEY SMALL BUSINESS ENVIRONMENTAL ASSISTANCE PROGRAM. 
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THE ROLE OF MUSEUMS IN PRESERVING ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE AHMED ZABANA MUSEUM AS A MODEL 

 

HayatMEKKI 
1 

 

Abstract:  

Algeria is one of the countries that is rich in a rich and diverse heritage, and an 

ancient civilization. This heritage is found in museums or archaeological sites, and 

all of it reflects the image of the social, historical and artistic life of Algerian society, 

where it is considered the source of its identity and originality. All these dimensions 

that the museum holds make it an important subject and material. It is a study and 

the focus of attention for scholars and antiquities lovers, as it is no less important 

than the role of culture, schools and universities, as it is a living memory for the 

individual and society. Where is the role of the Ahmed Zabana Museum 

in preserving the archaeological heritage? What are its most important 

archaeological holdings.  

Key words: Heritage, Collectibles, Museum, Collectibles, Roman Antiquities, Coins, 

Prehistory, Coins, Pottery.  
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اث األدور  ي الحفاظ عىل التر
 
رثي المتاحف ف  

 زبانة انموذجاأحمد  متحف

 

 2مكي حياة

 

 : الملخص

ي ومتنوع
اث غت  ي تزخر بتر

ي ، وحضاري عريق، الجزائر من البلدان التر
 
عبارة عن مواقع أو  المتاحف يتواجد هذا اإلرث ف

، حيث يعتتر مصدر هويته وأصالته، للمجتمع الجزائري يعكس صورة الحياة االجتماعية والتاريخية والفنية وكله ، ةأثري

ي يحملها المتحف  عبعا  فكل هذه ال 
ي ال  التر  ومحتر

فهو ، ثار جعل منه موضوعا مهما وما ة  راسية ومحور اهتمام الدارسي  

من بي    زبانة أحمد  ويعتتر متحف، ذاكرة حية للفر  والمجتمع فهو ، عن  ور الثقافة والمدارس والجامعات اليقل أهمية 

ومن هذا المنطلق ، التاريخية مختلف الحقب إل  تعو  مقتنياته، المتاحف الي يحتوي عىل إرث حضاري ال يستهان عبه

ي المحافظة عىل أحمد  أين يكمن  ور متحف: نتساءل
 
اث ال زبانة ف   .  ةثريمقتنياته الأهم  وماهي  ثريالتر

 . فخار ، عمالت، ماقبل التاري    خ، قطع نقدية، رومانية آثار ، المقتنيات، المتحف، المقتنيات، اإلرث: الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ي سبقتها إ
ي والحضاري لألمم التر

 
، ن زيارة المتاح ف ومشاهدة مقتنياتها تمكن الجيال من التعرف عىل اإلرث الثقاف

ي عاشها أولئك القدماء أنماط أو  عىل نمط لطالعواإل 
ي كانوا يزاولونها وال وات ، الحياة الحقيقية التر

ولطبيعة العمال التر

ي حياتهم اليومية
 
ي كانوا يصنعونها ويستخدمونها ف

ات ، التر ي الفتر
 
ي مارسوها ف

ي شيدوها والفنون التر
والمنشآت والعمائر التر

ي عاشوا فيها 
ي تتبع مراحل الحياة ،  الزمنية التر

 
المختلفة وكلما خلفه اإلنسان خالل العصور التاريخية كما تساعد ف

ي شتر المجاالت 
 
ة ومعالم ومنشآت أثريو راسة ما وصل إلينا من مخلفاته الما ية من تحف وقطع وأ وات ، المختلفة ف

ي منالطق العالم المختلفة، معمارية ومائية ومواقع قديمة
 
ي صنعها اإلنسان ف

منذ  للتعرف عىل الحضارات المتعاقبة التر

ي حياة الفر  والمجتمع. آالف السني   وحتر عرصنا الحاض  
 
ي تبيان أهمية المتحف ف

 
، ولقد جاءت هذه الورقة البحثية ف

اث الأحمد  أين يكمن  ور متحف: ومن هذا المنطلق نتساءل ي المحافظة عىل التر
 
مقتنياته أهم  وماهي  ثريزبانة ف

 . ةثريال

ميم تعتتر متاحف الجزائر ، وعىل هذا النحو . والبحث والعرض والتعليم فالمتاحف هي مؤسسات الحفظ والتر

ا لالهتمام وتستحق عبحثا مستفيضا  معالجة وإلقاء عبعض الضوء عىل إل  وبالتالي يهدف هذا البحث، موضوعا مثت 

ي تبي   أن المتاحف يمأحمد  متحف
اث والهوية والتر ي الحفاظ عىل التر

 
کت   عىل  وره ف

كن أن تكون زبانة بوهران مع التر

ي الجزائر 
 
وكذلك تعزيز الرواعبط مع ، أ وات ثقافية لتعزيز وحدتنا الولطنية وتعزيز التفاهم والوعي عبالثقافات القديمة ف

ي أفريقيا وخارجها ، المؤسسات الدولية الموازية
 
ي لفت ، مثل المتاحف الخرى ف

 
وتتمثل الهداف الرئيسية للدراسة ف

هامتاحف الجزائر و و إل  االنتباه ي التعليم والدراسات االجتماعية والمجتمع والبحوث وغت 
 
 . رها الهام ف

 

ي مايىلي 
 
 : وتتمثل أهمية هذه الورقة البحثية ف

ي -
 
 اعتبار المتحف أحد أفضل الماكن للمحافظة عىل الموروث الثقاف

ي يؤ يها متحف-
 زبانةأحمد  القاء الضوء عىل الوظائف التر

ي التنمية االقتصا يةالقاء الضوء عىل الدور الذي -
 
 يلعبه المتحف ف

ي حياة الفر  والمجتمع-
 
 ابراز  ور المتحف ف

 

 

 

                                                           
cham.hayet@gmail.com ، الجزائر ، ور زيان عاشجامعة 

2
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 : ومن أسباب اختيار هذه الورقة البحثية مايىلي 

ي االستقطاب السياحي  -
 
ي ماهية وكيفية جعلها ف

 
ي تبحث ف

 . التزال المتاحف من الدراسات والبحوث التر

 تسليط الضوء عىل مقتنيات المتحف -

ا وجب البحث فيها تستقطب -  . المتاحف اهتماما واقباال عالميا كبت 

 

 :مفهومه

تعمل عىل خدمة المجتمع من خالل قيامها ، غت  ربحية، المتح ف مؤسسة تربوية تعليمية ثقافية وترفيهية  ائمة

ي والطبيعي 
ي اإلنسان 

اث الحضاري والتاريخ  ي تقوم عبجمع ،  عبجمع وحفظ وعرض وصيانة التر
وصيانة تراث كونه الجهة التر

 ICOM- The وتعتتر منظمة المتاحف العالمية. اإلنسانية وتحافظ عليه وتعرضه عبأساليب شيقة وممتعة

International Council of Museums)) ، ية المتاحف عبأنواعها المختلفة المكان المي   الذي يحفظ فيه تراث البشر

ي عىل مر ا
ي والصناعي والطبيعي والتاريخ 

، 2008، )عزت زكي محمد قا وس. لعصور التاريخية المختلفةالحضاري والفت 

 . (7الصفحة ، 1984، )عيا  موىس العوامي ، (287الصفحة 

وعرض ، ويقوم عبجمع وحفظ وتخزين، مفتوح للعامة، فالمتحف مقر  ائم من أجل خدمة المجتمع وتطويره

ي الما ي
اث اإلنسان  فيه للمجتمع، عبغرض التعليم الدراسة، التر  . (737الصفحة ، 2021، )محمد جمال راشد . والتر

 

 :وظائف المتحف

وعلمية واجتماعية وأخالقية ، وفنية، تتعد  وظائف المتاحف وتؤ ي رسالة تربوية وتعليمة وثقافية وسياحية

 وولطنية وقومية

كز وظيفة المتحف بشكل : وظيفة الحفظ والصيانة - ي حفظ وصيانة وعرض نماذ  من مخلفات أساىسي تتر
 
 ف

 . الحضارات القديمة

ي مكان واحد )قطع  لطالعحيث تتيح للباحثي   اإل : وظيفة علمية وتثقيفية -
 
ي يعز وجو ها ف

أحافت   ةأثريعىل النماذ  التر

إلخ( وإتاحة الفرصة إلجراء  راسات تاريخية واجتماعية . . حىلي ومجوهرات آالت وأ وات لوحات فنية جيولوجية

 . ة حولهاأ بيوعلمية وفنية و 

ح الموضوعات : وسيلة تعليمية - إذ تعتتر معروضاتها وسائل تعليمية لطالب المدارس والجامعات يستعان بها عىل شر

ي المنها  الدراىسي 
 
 . المقررة ف

ي : وظيفة تربوية -
اث والتاري    خ الولطت  از عبالتر ي نفوس الناشئة االعتر 

 
ي وجدانهم، حيث تغرس ف

 
 . وتعزز الهوية الولطنية ف

 لتمت   معروضاتها عبالطرافة وجمال العرض وندرة المعروضات فإنها تعتتر وسيلة ترفيه للجمهور : وظيفة تيفيهية -
ً
نظرا

ي أوقات الفراغ
 
 . ف

اث الحضاري للدولةإل  إذ تستقطب المتاحف أفوا  السياح من مختلف أنحاء العالم للتعرف: وظيفة سياحية - ، التر

 لصناعة السياحةوبالتالي فإنها تعتتر عامل جذب اقتصا ي ومنش
ً
 . طا

 

 :زبانةأحمد  متحف

 : زبانةأحمد  المجاهد 

ي مدينة وهران ، ببلدية زهانة والية معسكر  1926زبانة سنة أحمد  ولد الشهيد 
 
ين حصل عىل شها ة أترعرع ف

ي 
ي صفوف الكشافة اإلسالمية االبتدان 

 
ي المنظمة الشية، ناضل ف

 
الثورة وكان من منظمي اندالع ، وفيما عبعد كعضو ف

ف عليها ، الجزائرية للجبهة الغربية ي كان يشر
ي عملية ، وقد تمكن من تكوين خاليا للمنظمة عبالنواحي التر

 
وقد شارك زبانة ف

ي ، 1950بريد وهران 
 
ي القبض عليه وسجن ف

ي جوان ، 1954نوفمتر 8القر
 
 . 1956وحكم عليه عباالعدام ف
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، زبانة يفصل مابي   المدينة الجديدة وبي   سيدي البشت  أحمد  يقع هذا المتحف بوهران غرب الجزائر بشارع

 آثار واإلسالمية والرومانية و  القديمة ثار يحتوي عىل أرشيف كبت  لتاري    خ الجزائر القديم والحديث والمعاض وعىل ال 

 . (omgh louis,anne1932,page1-2). ماقبل التاري    خ

ي متعد  االختصاصات يحتل المرتبة 
متحف ، ثار متحف ال ، السا سة عبعد متحف البار و وهو متحف ولطت 

تا عبقسنطينة، متحف المجاهد عبالعاصمة، الفنون  . متحف ست 

مؤسسة علمية مشهورة آنذاك هي مؤسسة  1885أنشأته سنة ، زبانة الواقع وسط مدينة وهرانأحمد  متحف

وقد حمل ، والنقوش( ثار )المهتم عبال  Demaeghtالقائد إل  فكرة إنشاءهوتعو  . لمقالطعة وهران ثار الجغرافيا وال 

ي عام ، المتحف اسمه
 
رومانية  آثار و ، قطعة( 13عمالت ): ثالثة أقسام إل  أشياء مختلفة مقسمة 1882والذي جمع ف

ي فسيفساء رومانية رائعتي   من أعمال ، و تاري    خ الطبيعة، قطعة( 16وإفريقية )
أضيفت إليها عند افتتاح المتحف قطعتر

وأقسام ، ومنها قسم لعصور ما قبل التاري    خ واالثنوغرافيا ، تم إضافة أقسام أخرى للمتحف الحقا . بورتوس ماغنوس

ي ذلك الوقت موضوعة عبدار عبلدية. والرسوم والنقوش الصلية، الرسم والنحت
 
منها  وهران وكانت التحف الموجو ة ف

ة ما قبل التاري    خ  . doumergue fracois,anne1924,page669) (الطيور والثدييات لفتر

ي المقر الحالي الواقع ب، تجلت الحاجة لمبت  مناسب
ي عام  19فبت 

 
 11وافتتح رسميا ، 1933شارع زبانة ف

ي مبت  قرص الفنون الجميلة 1935نوفمتر 
 
ي ، وعند االستقالل. ومدرسة للفنون الجميلة، ومكتبة، يضم القرصمتحفا . ف

عبقر

اف وزارة الثقافة، 1986مجلس الشعب البلدي لمدينة وهران حتر عام إل  المتحف موكال  ويغت  ، لينتقل تحت إشر

ي 
 . زبانة المعروفأحمد  زبانة" تكريما للشهيد أحمد  اسمه ليصبح اسم "المتحف الولطت 

ي عتر عليها عبمنطقة عبطيوة وقد القت إل  ة عبالمتحفثريالمجموعات اليعو  أصل عد  كبت  من 
العهد الرومان 

ي علم ال 
 
وقد قام حينها ، لينشر  لها مؤسسة تحميها من الضياع ثار المجموعات الحماية من '' يمايت'' المختص ف

ي هذه المؤسسة وهران بتوجيه نداء لهل
 
ي البداية عبضيق ، الذين يملكون التحف كي يضعوها ف

 
وتمت   هذا المتحف ف

عىل انشاء متحف  فتمت المصا قة، ثار وعىل اثر اجتماع اللجنة اإل ارية لجمعية الجغرافيا وال ، مساحته وقلة محتوياته

ي القديم، 1884بوهران سنة
ي عمارة المستشق  المدن 

 
وقسم ، 1985وتم فتحه للجمهور سنة ، فأقيم هذا المتحف ف

 منها:  ألف تحفة 250ة وأزيد من أثريمجموعة  166ويحوي المتحف ، ستة اقسامإل  المتحف آنذاك

 ثارعلم ال  -

 المسكوكات -

 ماقبل التاري    خ واثنوغرافيا -

 الجزائر -

 فن الرسم والنحت -

 تاري    خ لطبيعي  -

 : ويضم المتحف حاليا األقسام التالية

 ماقبل التاري    خ ثار قسم علم ال -1

 وعلم النباتات، والالفقارية، يحتوي هذا القسم عىل علم الحيوانات الفقارية: قسم التاري    خ الطبيعي -2

 قسم العصور اإلسالمية-3

 قسم الفنون الجميلة-4

 الكالسيكي  ثار ال قسم علم -5

 قسم وهران القديمة-6

 قسم المسكوكات-7

 علم خصائص الشعوب-8

ي كبت  ، عبعد االستقالل تكلفت البلدية بتسيت  المتحف 
 
ة ركو  ثقاف كان ناتجا عن عده ،  فقد عرف المتحف فتر

ي  ثرياهتمام البلدية عبالجانب ال
 
ي ، والثقاف

 
 26ليصبح المتحف فيما عبعد تحت وصاية وزارة الثقافة والسياحة ف

https://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ي  68-135عبمرسوم 1986ماي
 
ي ، 1986-05-25المؤرخ ف

 وبداية من هذا العهد أصبح المتحف يعرف عبالمتحف الولطت 

 . زبانةأحمد 

 :الوصف الداخىلي للمتحف

ي توافدت عىل ( 01نظر الصورة رقمايشعر الزائر لهذا المتحف الواقع بوسط المدينة )
أنه يقرأ تاري    خ الشعوب التر

ي  عرضت فيه تف ، جناحا  14زبانة عىل أحمد  ويحتوي متحف، المدينةن وعىل كل البال  وعىل منطقة المغرب العرنر

از ي كويليار ، ألف قطعة 150إل  نا رة وصل عد ها   بروائع التحف، ولقد إندهش المي   السبق لألمم المتحدة )بت 

ي رسمها فنانون مشارقة والذين زارو الجزائر ، 1994سنة حي   زار المتحف 
وخصوصا تلك اللوحات الفنية التشكيلية التر

" ي
ار ي" و"فورمونتان"، أمثال" يت  ي العرص الجري السفل والمعروف عالميا  ثار كما شاهد عبقايا ل ،  و"جت 

 
أقدم إنسان ف

 . (40الصفحة ، 2008-2007السنة ، )فالطمي عائشة. "بإنسان تغنيف"

 

 

 

 

 

 

 زبانةأحمد  متحف: 01الصورة رقم 

 

 :ويشمل التنظيم الداخىلي للمتحف األقسام األتية

والبحث عن جميع المصا ر والمراجع العلمية ، ومهمته الحفاظ عىل التحف والدراسة :قسم البحث والمحافظة -1

ي المتحف
 
 والفنية المتعلقة عبالتحف الموجو ة ف

 . وتنيم المعارض واإلشهار للمتحف، عبأعمال النشر ويتكفل : قسم التنشيط -2

ي للمتحف :قسم اإلدارة العامة -3
اث التاريخ  ي تست  وتطوير التر

 
 ويتمثل  وره ف

 

 :توزي    ع القاعات بالمتحف

 : المتحف عبارة عن بناية متكونة من ثالثة لطوابق موزعة عىل الشكل التالي 

 : الطابق السفىلي  -

ومكان لوضع امتعة الزوار وتوزي    ع ، وشاشة مراقبة، ومكتب استقبال، االستقباليحتوي هذا الطابق عىل قاعة 

ات موزعة عىل قاعات العرض،  عبطاقات الدخول ة بها شاشات المراقبة المتصلة عبكامت   . كما توجد قاعة صغت 

ي نفس الجهة نجد الباب المؤ ي
 
ي الجهة المقاعبلة للباب الرئيشي ، قاعة الفنون الجميلةإل  وف

 
 نجد سلم يؤ يوف

 . (42الصفحة، 2008-2007السنة ، قاعة المجاهد )فالطمي عائشةإل 

 :الطابق األول -

، مكتب المدير إل  وعىل يمي   هذه القاعة نجد الباب المؤ ي، يتم الصعو  إليه عن لطريق سلمي   من الجانبي   

ة  . السطحإل  وعىل يسار القاعة عباب يؤ ي، ومكتب المحاسبة، ومكتب السكريتت 

ة تؤ ي عن لطريق عباب آخر ، قاعة االثنوغرافيا إل  كما نجد هنا عباب يؤ ي عن لطريق سلم  قاعة إل  وهذه الخت 

 . وعىل اليمي   نجد مكاتب اإل اريي   ، ثم عىل اليسار نجد قاعة إفريقيا ، وهران القديمة

ي  -
 :الطابق األرض 

ول إليه عن لطريق سلميي   يؤ يان  
ل أيضا ، الرومانية القديمة ثار عباب قاعة ال إل  أي، نفس المكانإل  ويتم الت  ونت  

ي جوانبها فمن جهة اليمي   ، (2اإلسالمية)الصورة رقم ثار قاعة ال إل  عن لطريق سلم
 
ة تؤ ي بواسطة أبواب ف وهذه الخت 
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ة ومستطيلة الشكل، ماقبل التاري    خ آثار نجد قاعة  ي مدخل هذه القاعة من جهة اليش ، وهي قاعة كبت 
 
نجد مكتب وف

ي نهاية هذه القاعة نجد ممر يؤ ي، خاص عبالملحقيي   عبالحفظ التاعبعي   للقاعة
 
اما جهة اليمي   ، قاعة العظامإل  وف

 . (47-46الصفحة ، 2008-2007السنة ، )فالطمي عائشة. فنجد قاعة تاري    خ الطبيعة

 

 

 

 

 

 

ي فخارية اسالمية: 2الصورة رقم
 
 اوان

 

 :المجموعات المتحفية

ويضم مجموعة من المقتنيات ، ة وتاريخية وعلمية وجيولوجيةأثرييحتوي المتحف عىل مجموعات هامة 

 : المتحفية أهمها

 فرع المسكوكات -أ

عهو  زمنية مختلفة إل  حيث يتوفر عىل مجموعة من المسكوكات تعو  ، يمتاز هذا الفرع بتنوعه الكبت  

ية متعد ة ونز   وقد سكت عبموا  مختلفة، وحضارات بشر إل  وتعو  هذه القطع النقدية، كذهب والفضة والنحاس والتر

ات التاريخية  منها:  مختلف الفتر

ة العهد القديم -  . ويضم مجموعات وقال ات كل من الحضارة المرصية والبونية والموريطانية والرومانية :فتر

ة العهد الوسيط - ي ، الموحدي، المراعبطي ، العهد الفالطمي إل  ويضم قطع نقدية تعو   :فتر
ي ، الزيان 

 . والمريت 

ة العهد الحديث والمعارص - ي سكت عبكل من الجزائر إل  ويضم مجموعة تعو   :فتر
، تونس، الدولة العثمانية والتر

وكذا مجموعة من القطع لدولة المت  عبد القا ر ، وكذلك نقو  الدولة السعدية والعلوية عبالمغرب، مرص ، القسطنطنية

 . بتيارت

 القديمة رثار مجموعة ال  -ب

تي   البونية والرومانيةإل  ة هامة تعو  أثرييضم هذا الفرع مجموعة 
جلبت من مواقع مختلفة عبالجزائر ، الفتر

ات التاليةإل  تعو  ، ةأثريقطعة 2508ويقدر عد ها ، م20و 19خالل القرنيي     : الفتر

ة البونية - ي فخارية :الفتر
 . حجرية كشواهد القبور والنصب التذكاريةمصابيح ونقوش ، وقوامها أوان 

ة اليومانية - ي مزخرفة وتماثيل جلبت من موق "عبطيوة": الفتر كما تضم ،  تضم مجموعة من الفسيفساء الرومانية ومصانر

ونز  ي عتر عليها عبالمنطقة الغربية من البال ، تمثال مصنوع من المرمر وأخرى من التر
 . عىل جانب شواهد القبور والتر

 ماقبل التاري    خ آرثار مجموعة  -ج

 : وتضم مايىلي ، مختلف العصور الحجرية وقد جلبت معمها من الغرب الجزائريإل  تعو  مقتنيات هذه المجموعة

ي موقع "عي   الحنش" بسطيف و"تغنيف" عبمعسكر -
 
 . صناعات حجرية أهمها أ وات متعد ة الوجوه عتر عليها ف

 عليها عبموقع المويلح عبمغنيةعتر ، أ وات حجرية قزمية الهندسة -

ي اكتشفت عبمغارة جبل ، مجموعات صنعت من الفخار والجر وهي عبارة عن أوعية ورؤوس سهام-
وفؤوس مصقولة والتر

 . "مرجاجو" بوهران
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 قاعة العظام -د

ة من العظام والهياكل العظمية نسان ولشنبانزي وهيكل فيوجد هيكل إل ، تحتوي هذه القاعة عىل مجموعة كبت 

ة كال، لنعامة وهيكال عمية للدلفي   السو  عتر عليها ، وأنتر القر  ، رانب والقطط والدجا وهياكل اليوانات الصغت 

ي ، عام االعبقار ووحيد القرنإل  عباإلضافة، عبمنطقة وهران
ي ، و ب الكهوف، وعام الثور الوحشر

، وقرون الثور الوحشر

ها  . (51الصفحة، 200-2007السنة، )فالطمي عائشة. وقرون الغزالن والعبقار وغت 

 بإهتمام الدارسيي   والباحثي   ، ماقبل التاري    خ آثار هذه القاعة تاعبعة لقاعة إل  وتجدر اإلشارة
، إال أنها لم تحط 

 . قطعة عظمية 2000وتتوي هده القاعة عىل حوالي 

 مجموعة وهيان القديمة -ه

فشملت هذه القاعات مجموعات هامة ترجع ، التاريخيةلقد حيت مدينة وهران عبقاعة خاصة بيها نظرا لهميتها 

ي مرت بها المدينة )ماقبل التاري    خ
ات التاريخية التر ، العثمانية والفرنسية(، المرينية، االسبانية، الرومانية، لمختلف الفتر

وكذلك تحفا رمزية ، ة خاصة عبالعمران كالنقوش المكتوبة عبالالتنية واالسبانية والعربيةأثري( فنجد تحفا 3)الصورة رقم 

مجموعة من السلحة إل  عباإلضافة، 1865ناعبليون الثالث من قبل أعيان وهران سنة إل  مثل مفاتيح المدينة المهداة

 . النارية والبيضاء

 

 

 

 

 

 
 مقتنيات رومانية: 3الصورة رقم

 المجموعة االرثنوغيافية -و

ي وافريقيا وآسيا يشمل هذا الفرع تحفا تعكس الحياة اليومية لقبائل وشعوب  كما تظهر ،  عبال  المغرب العرنر

ويضم هذا الفرع تفا تعكس جميع الححرف والصناعات ، التطور االقتصا ي واالجتماعي الذي عرفته هذه المنالطق

ي نحاسية، وهي عبارة عن تحف من الخزف والخشب وأنواع الحىلي ، (4التقليدية)الصورة رقم
واسلحة بيضاء ، واوان 

 . (52الصفحة، 2008-2007السنة، )فالطمي عائشة. م18القرن إل ونارية تعو  

 

 البسة تقليدية: 4الصورة رقم

 مجموعة افريقيا -ز

كما نجد تحفا أخرى كالنعال واللبسة والحىلي ،  تشمل هذه المجموعة أ وات الصيد كالرماح والنيبال والسهام

 . قطعة 647وتحتوي هذه المجموعة عىل، ومجموعة من القنعة والتعويذات
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 مجموعة الفنون الجميلة -ح

فمن خالله يمكننا ، قسم اول يمثل الف التشكيىلي الجزائري المعاض : وتتكون هذه المجموعة من قسمسن

ي فيخص الفن ، مشاهدة اعمال الفنانيي   الجزائريي   كالفنان "معمري" و"اسياخم" و"عباية" و"خدة"
اما القسم الثان 

ي عبمختلف مدارسه كالهولند  فن النحتإل  عباإلضافة، ية والمدرسة الفرنسيةالورنر

ومبدعي   جزائرين أمثال بوكرش ، فنجد مجموعة من التماثيل معظمها برونزية لمختلف النحاتي   أمثال رو ان

 . (53الصفحة ، 2008-2007السنة ، )فالطمي عائشة. وبوهدا 

 مجموعة تاري    خ الطبيعة -ط

ة نظرا  لقيمتها االيكولوجية والتاريخية حيث تضم عينات محنطة وعظمية تحتل هذه المجموعة مكانة معتتر

ومنها ماهي ، مثل أنواع السالحف البحرية النا رة من البحرالبيض المتوسط، منها ماانقرض تماما ، م19القرن إل  تعو  

أنواع إل  عباإلضافة، وبالتالي تم تصنيفها ضمن الحيوانات المحمية  وليا ونذكر منها الفقمة والفهد ، مهد ة عباالنقراض

ات والرخويات، أخرى من الزواحف والسماك  . وبعض الحشر

ة من الحيوانات والنباتات المتحجرة ويجب اإلشارة أن هذه المجموعة ، كما يضم هذا الفرع أيضا مجموعة معتتر

ات )الصورة رقم، موزعة عىل قاعتي    لزواحف وقاعة خاصة عبا، نوع 4974( وتحتوي عىل 5قاعة خاصة عبالحشر

 . (55الصفحة، 200-2007السنة، )فالطمي عائشة. صنف 2093والحيوانات والسماك وتحتوي عىل حوالي 

 

ات المحنطة: 5الصورة رقم  مجموعة من الحشر

 

 (6)الصورة رقم مجموعة فرع المجاهد - 

ي ، يضم هذا الفرع مجموعة خاصة عبالثورة التحريرية الجزائرية للوالية الخامسة
 
 : وثائق وأرشيف أهمهاتتثمل ف

 قائمة لعضاء المنظمة الشية الفرنسية-

ي اإلعدام-
 
 قائمة المحكوم عليهم ف

 عبعض قصاصات الجرائد الفرنسية الخاصة عبحرب التحرير-

 مجموعة من الصور لشهداء المنطقة-

ة واللبسة العسكرية مع عبقايا أسلحة  كما توجد عينات من الذخت 

  1956 قبيل إعدامه بالمقصلة سنةزبانة أحمد  لوحة للشهيد  

 

 

 

 

 

 فرع المجاهد: 6الصورة رقم
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اث األ ي حماية التر
 
 :رثي دور المتحف ف

اث  : تعريف التر

اث هو ارث ملموس تركه الجدا  واالسالف ي وال ، التر
ي والفكري والديت 

 
ي وهو الموروث الثقاف ي   نر

وهو أيضا ، والفت 

ي عبعمومه وبكل ماله من قيمة حضارية. ةأ بيعلمية وفنية و  آثار ماخلفه السلف من 
اث هو نتا  الماض  )صباح . فالتر

 . (74الصفحة ، 1986، )محمد عاعبد الجابري، (18الصفحة ، ن. ت.  ، فر ي

اث  :أنواع التر

اث  ثالثة أقسامإل  ينقسم التر

اث الماد  -1 ي ال :التر
، المنسوجات، الزجاجية، الفخاريةال وات ، ة المنقولة مثل المنحوتات والمسكوكاتثريكالمبان 

ي عبقايا المدن والحصون، آخر إل  وكل مايمكن نقله من مكان
 
المدن التاريخة والعمائر ، القالع، والغت  المنقولة تتمثل ف

ها، الدينية والتحصينات العسكرية الصفححات ، 2016-2015، )عباب العياط محمد . المنشآت المائية والمدافن وغت 

48-49) . 

اث الفكي  -2 وهو ماقدمه الساعبقون من علماء وكتاب ومفكرين وسياسيي   ححيث كانوا شهو  عىل عصورهم  :التر

ي العلوم والمعارف الطبيعية، ومبدعي   فيها 
 
 . ة والفنون الزخرفية بيالفنون ال ، ويتمثل ف

اث االجتماعي  -3 الموروثات  ويشمل، الجتماعيةومنظومة القيم ا، وهو عبارات عن التقاليد والعا ات واالمثال: التر

ها من التقاليد االجتماعية)عباب العياط محمد ، المثال، اللهجات، الحكايات، الشفهية -2015، وكذلك الزياء وغت 

 . (49-48الصفحات، 2016

ي 
 
اث الثقاف ي الحفاظ عىل التر

 
 :دور المتحف ف

ي أي  ولة من الدوليمكننا القول عبأن الحفظ هو الدور الرئيشي والهدف السامي لكل متحف 
 
وري ، ف وهو ض 

ي احسن صوره
 
وط نقل المقتنيات المتحفية ف ط من شر ولتحقيق هذه ، عليها  لطالعوحتر يتست  لألجيال القا مة اإل ، وشر

)محمد . . (16-15الصفحة ، 2017، )فالطمي عائشة. الغاية يجب تناسب وسط الحفظ مع تهيئة العمارة المتحفية

 . (54الصفحة ، ط. ت.  ، سيف أبو الفتوح

نا أهم  فالمتاحف تعتتر من ي نحاف من خاللها عىل ماضينا وحاض 
ي من ، الوسائل والطرق التر

وهي النافذة التر

ي الحفاظ عىل الهوية التاريخة ، خاللها نطل من خاللها أبناء العرص الحالي عىل ماانجزه اإلعباء والجدا  
 
فهي تساعدنا ف

 . والثقافية

ي  ورا مهم لعبت المتاحف
 
ي الحفاظ عىل الهوية الولطنية والثقافية من خالل ما تحتويه من تراث حضاري وثقاف

 
ا ف

ي الوحدة الولطنية وتعزيز الهوية، متنوع
 
الثقافية والحفاظ عىل المعلومات  ونجد ان متاحف الجزائر لها  ور محوري ف

ات غت  عا ية سياسيا واقتصا يا  ي عالم شهد تغت 
 
ها ف ي أفريقيا اليوم، واجتماعيا  المتعلقة عبالثقافة ونشر

تدرک البلدان ، فق 

ي وانهاء االنقسامات 
 
ي تعزيز التنوع الثقاف

 
ي وإمکاناته ف

 
اث الثقاف ي نشر المعرفة عن التر

 
الدور الهام الذي تؤ يه المتاحف ف

ي العالقات االجتماعية، اإلثنية
 
ي تشکيل الم، وبما أن المتاحف لها  ور مهم ف

 
شهد السياىسي فإنها تلعب  ورا رئيسيا ف

ي المستقبىلي لفريقيا ککل وللجزائر عىل وجه الخصوص
 
 . (1007-986الصفحات ، 2021، )احمد حسي   . والثقاف

ي زيا ة الوعي لدي الموالطن عبأهمية الحفاظ عىل تراثه
 
كشاهد  ويكمن  ور المتاحف عىل المستوى المجتمعي ف

ي عىل اصالة الشعب كما يمكن الجيال القا مة من 
اإلضطالع عىل تاريخها وتاري    خ أجدا ها وعىل تراث شعبها تاريخ 

ي 
 
 . الثقاف

ي 
ي تنشيط هذه الذاكرة كما يعتتر المتحف المكان الذي يربطنا عبالماض 

 
ويعتتر أيضا المتحف من المكنة المهمة ف

ي تحفظ عبه جميع ال  ثار من خالل ال 
ي التر

ي  ثار والممتلكات الثقافية فهو شها ة عىل الماض 
 .  خلفها الساعبقونالما ية التر

ي 
 
بية والتعليم يمكن القول عبأنه المساعد المثالي الذي يساهم ف

ي التر
 
ة وتنمية حب العلم آثار أما عن  ور المتحف ف

بية والتعليم من خالل المتحف عبأبرز مجموعاته من الممتلكات الثقافية أمام  والمعرفة لذا يتم التشديد عىل االهتمام عبالتر

لطفال والتالميذ إذ أن اتاحة الفرصة لهؤالء بزيارة المتحف والتجول فيه من شأنها أن تنمي لديهم زوار المتحف من اال 
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فقد أصبح المتحف يؤ ي  ور التعليم الجماهري والعمل االجتماعي ، حب العلم والمعرفة وتحثهم عىل العمل واالعبداع

ي 
 . (43الصفحة ، 2021-2020السنة، )بن كروم زواوي. والعمل الفت 

وذلك مع النمو العام للرواعبط الوثيقة بي   المتاحف والقطاعات المختلفة ، د عبدأ المتحف يتبوأ مكانة مرموقةولق

ة، خصوصا عبالمدارس، للمجتمع مجة عدة مشاري    ع إل  حيث سارعت هذه الخت  االهتمام عبالمتاححف وذلك بتر

نامجأحمد  عىل سبيل المثال متحف، تعليمية فهناك ، مدرسية خالل كل سنة  راسية زيارات زبانة بوهران وتطبيقه لتر

 (melki Noureddine,anne1197,page98). اتفاق بي   هذه المدارس والمتحف

اثنا العريق فهي تحسن ي اكتساب اإللهام من إنجازات أجدا نا، فهمنا لتر
 
فمن خالل زيارتنا . حيث تساعدنا ف

ي ونشتعل ، للمتاحف
 
اثنا الثقاف  لتر

ً
 لحمايته الهويةنز ا  تقديرا

ً
لهذا ، فالمتحف هو احد وسائل االتصال الهامة. حماسا

فالمتاحف ، هويتها وماضيها ، نجد ان معظم الدول تهتم عبانشاء المتاحف لكس تتعرف الجيال الجديدة عىل تاريخها 

ي ذ،  هو الحفاظ عىل تراث الشعوبساىسي هدفها ال 
 
ي عبصورة مرئية لكي تستقر ف

هن الزائر فهي تجسد ثقافة الماض 

 . والمشاهد

 

 :الخاتمة

هأ ي ونشر
 
اث الثقاف ي الحفا عىل التر

 
ة ، صبح المتحف اليوم مؤسسة متكاملة تلعب  ورا هاما ف ي السنوات الخت 

فق 

ا من لطرف الجمهور  اب الجزائري، استحوض اهتماما كبت  تغطي ، ويوجد عبالجزائر الكثت  من المتاحف الموزعة عىل التر

ها  والفنون والصناعات التقليدية ثار المختلفة كال عد ا من المواضيع  اء الذي ، والتاري    خ وغت  وهي عبذلك تدل عىل التر

ي عمق التاري    خ والحضارة
 
فالجزائر عبارة عن متحف مفتوح يحمل بي   ثناياه مختلف الحقب ، تزخر عبه الجزائر الضارب ف

ي مرت بها 
ي لطرق عرضها إل  اال ان هذه المتاحف مازالت عبحاجة، التاريخية التر

 
خصوصا ، االهتمام وتجديد بنيتها وتغت  ف

ي تقنيات العرض وجذب الجمهور الزائر 
 
ة ف إل  ومع ذلك يبقر مجتمعا يفقتر ، ان الدول الخرى قطعت اشوالطا كبت 

 . الثقافة المتحفية

ي 
 
ي كما لها  ور ف

 
اث الثقاف ي توثيق ونشر الوعي عبأهمية الحفاظ عىل التر

 
تشجيع البحث العلمي للمتاحف  ور كبت  ف

ي 
 
اث الثقاف ي مجال حفظ وتوثيق التر

 
فيه والتسلية عبل أصبح عامل ، ف ي الحفا عىل أساىسي فلم يعو  المتحف مكان للتر

 
 ف

ي مختلف نواحي الحياة من خالل خروجه، الهوية والذاكرة االجتماعية
 
ي عن لطريق إل  فقد أصبح يشارك ف الفضاء الخارحر

ي شملت المؤسسات التعليمية عبمختلف الطوراهاعتر أو  تكوين ورشات فنية
، )بن كروم زواوي. الحقائب المتحفية التر

 . (49الصفحة، 2021-2020السنة 
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THE PROBLEM OF NATION-BUILDING IN IRAQ IN THE LIGHT OF 

POLITICAL CHANGE OF 2003 

 

Dina Hatif MAKI
1 

 

Abstract: 

Building of a nation is something not easy and takes a long time, the creating of 

trust between the citizen and the state and among the citizens themselves does not 

happen overnight, especially in  states that face civil war or there are acts of 

violence in it ,which means it has passed or passing through instability , and Iraq is 

one of these states which is passing through instability since 2003 which 

culminated in the occupation of part of its land by the so called ISIS and then its 

expulsion from it. The Iraqi government will face the problem of bringing its people 

together especially those from the liberated areas and this will take a long time and 

require a lot of effort by the state which we will discuss in this research. 

Key words: Nation-Building, Frequency of İnformation, School of Fusion, Agents of 

Change. 
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ي ضوء التغيير السياسي بعد  األمةمشكلة بناء 
 
ي العراق ف

 
 2003ف

 

 2دينا هاتف مكي 

 

 الملخص: 

  أمةبناء  إىل يعد الوصول
 
ن  ،ليس بالسهل و يستغرق وقتا  أمرا ن المواطني  ن المواطن و الدولة و بي  فعملية بناء الثقة بي 

ي واجهت حرب 
ي الدول الت 

ن
ن عشية و ضحاها و بالذات ف انها أي  عنف أعمالتحدث فيها أهلية أو انفسهم ال تحدث بي 

ي شأو  مرت
حالة عدم استقرار سياسي و عنف  2003هدت منذ تمر بحالة عدم استقرار و من هذه الدول العراق الت 

ه منها إخراجية و ما تاله من سالمه من قبل ما يسىم بتنظيم الدولة ال أرضواسعة من  أجزاءاحتالل  أخرها مستمر و كان  

تب عىل الحكومة من   و من هنا  من جديد، األمةلحمة  إىل جلب هؤالء الناس الذين وقعوا ضحية التنظيم إعادةوما يت 

ي فرضيتنا ان عملية 
ن
ي ظل واقع غت  مستقر وهو ما سنتناوله  إىل تحتاج األمةبناء  إعادةننطلق ف

ن
ة من الدولة ف جهود كبت 

 .من خالل منهج تحليىلي 

  .، تواتر المعلومات، مدرسة االندماج، وكالء التغيت  األمةبناء  :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

ي بداية نشوئها 
ن
ي نظامها السياسي العديد من المشاكل كي أو  تواجه الدول ف

ن
بعد حصول تغيت  سياسي كبت  ف

ي الحقيقة ان هذه  ،و المشاركة و التوزي    ع األمةتستطيع الحفاظ عىل وجودها و استمرارها و تتمثل ببناء الدولة و بناء 
ن
و ف

ي بدورها أسسالبد من ان يتم بناء مؤسسات الدولة و ترسيخ ى إذ اآلخر ا بإحداهالمشاكل مرتبطة 
ها بشكل جيد و الت 

الشعب  أبناءيحتاج الن يشارك  األمر هذا البلد و يحمل هويته وهذا  إىل شعب متجانس يشعر باالنتماء إىل تحتاج

ي عملية البناء و 
ن
ي صنع القرار إن يشعروا بأبمجمله ف

ن
ي نفس الوقت يحتاج  ،نهم يساهمون ف

ن
ن يشعروا أيضا أ األمروف

ان أي  ان توزع هذه العوائد بشكل متساوي    و لو نسبيا     عىل الجميع بحيث يتعزز انتماءهم، بعوائد نتيجة انتمائهم و 

ي أو  فئة بسبب انتماءها القومي أو  تكون هناك واجبات و حقوق عىل الجميع و للجميع وال يتم استثناء جماعة
أو  الديتن

 .حت  السياسي 

 أ أمةبناء  إىل عىل ان الوصول اشكالية البحثتقوم 
 
ن  مرا ليس بالسهل و يستغرق وقتا، فعملية بناء الثقة بي 

ي واجهت حرب 
ي الدول الت 

ن
ن عشية و ضحاها و بالذات ف ن انفسهم ال تحدث بي  ن المواطني  أهلية أو المواطن و الدولة و بي 

ي شهدت منذ أو  نها مرتأأي  عنف أعمالتحدث فيها 
حالة  2003تمر بحالة عدم استقرار و من هذه الدول العراق الت 

ه من قبل ما يسىم بتنظيم الدولة أرضواسعة من  أجزاءاحتالل  أخرها عدم استقرار سياسي و عنف مستمر و كان  

تب عىل الحكومة من إخراجية و ما تاله من سالمال   جلب هؤالء الناس الذين وقعوا ضحية التنظيم إعادةه منها و ما يت 

ي من جديد، و من هنا  األمةلحمة  إىل
 
ي  إىل تحتاج األمةبناء  إعادةن عملية أ فرضيتنا ننطلق ف

ن
ة من الدولة ف جهود كبت 

ي تدفق المعلومات  منهج ظل واقع غت  مستقر و هو ما سنتناوله من خالل 
ي باستخدام نظريت 

تحليىلي وآخر تاريخن

.  األمةواالندماج من أجل بناء  ي
 
 وتطبيقهما عىل الواقع العراف

 

 :األمةــ ماهية  األولالمطلب 

ي تواجهها بقية الدول عند نشاتها، و لكن الطابع  1921نشأ العراق كدولة حديث سنة 
و واجه المشاكل الت 

ي سالمي ال 
 
 إىل  الذي كان يغلب عىل الدولة نتيجة السيطرة السابقة للدولة العثمانية حاف  عىل وحدة الشعب العراف

ة ي هذا إذ  ،درجة كبت 
ن
نها لم تكن من القوة أ، إال أخرىو قوميات  أديانرغم وجود  ،األمر شكل الدين عامال موحدا مهما ف

ة األمةالعراقية الواحدة و لم تكن جهود بناء  مةبحيث تشكل تهديدا لل  صحيح ان الشعب وجد  ،تواجه مصاعب كبت 

ي السابق و ظل محتفظا بلحمته القوية
ن
ي ظل دولة جديدة لكنها لم تخرج عن الطابع الذي اعتاده ف

ن
ر البلد  و م ،نفسه ف

                                                           
dinahatif@gmail.com اتيجية و الدولية،جامعة بغداد،العراق ، مركز الدراسات االست   
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 عن الحصار االقتصادي والسياسات غت  المدروسة للنظم السابقة اسهمت 
ً
بكثت  من الحروب و المصاعب فضال

ي تشكيل ضغوط عىل 
ن
ن ف يومنا هذا، و قبل  إىل ان وصلنا  إىل العراقية الواحدة بحيث اضعفتها  األمةبمجملها وعتر السني 

 .األمةان نبدا ال بد ان نعرف ماهية 

ن هؤالء تواجد إذا  ي دولة معينة و يجمع بي 
ن
ي العيش سوية ف

ن
ن مجموعة البشر يرغبون ف ابط و االتحاد بي 

ت روح الت 

البشر مجموعة من العوامل مثل اللغة و التاري    خ و الدين و المصالح االقتصادية فضال عن العادات و التقاليد و التجارب 

كة يمكن لهذه المجموعة ان تشكل  ،  أمةالمشت  ي
و نتفق مع الراي  ،وقت إىل يحتاج األمر . و لكن هذا (1984)بسيونن

ي من فراغ و انما ال بد لها من ان "... تتشكل بواسطة عملية تطورية بطيئة يلتحم فيها مجموعة  األمةن أالذي يقول 
ال تان 

ة قرون " كة ضمن حدود جغرافية محددة عتر فت 
انها أي  ،(Mason, 2016, p. 68) من الناس حول هوية قومية مشت 

 .ناس يقبلون العيش سوية و يندمجون بالتاىلي  تمر بمراحل عديدة ينصهر فيها 

ي الحياة  فراد هو انها "حقيقة اجتماعية ناتجة من اجتماع عدد من األ مةبسط تعريف لل أ
ن
و قيام الرغبة بينهم ف

ي ظل  أصولقد يكونون من  فراد ، و لكن هؤالء األ(35، صفحة 1964)بدوي،  سوية  "
ن
متنوعة يؤدي  اجتماعهم ف

ي ظل  إىل سلطة سياسية واحدة
ن
واحدة و تقع هذه المهمة    مهمة الدمج    عىل عاتق السلطة السياسية  أمةان يندمجوا ف

 .(1964)بدوي، 

ة مندمجة عموديا و تتمتع بالحراك المحىلي و تظ  كة و و هناك من يرى بانها  "جماعة كبت  هر حقوق مواطنة مشت 

كة ن  أكت  أو  مشاعر جماعية فضال عن سمة مشت  أو  مجموعات مشابهة لها معهم صالت تحالف أفراد ها من أفرادتمت 

 . (32، صفحة 2002)الشويري، رصاع " 

ي تشد 
كة لما  األمةتمتلك إذ  ،بعضها عىل اللغة و الدين األمة إىلو التقترص الروابط الت  ك و ذاكرة مشت  تاري    خ مشت 

ك لل  ،ماساويةأو  ها سوية من احداث سعيدةأفرادمر به  ي المشت 
الذي يوحدها سوية.و  مةفهي بمجموعها تشكل الماضن

ك ارنست رينان مع هذه الفكرة ي  األمةفكرة  تأسيسيرى ان هناك راس مال اجتماعي يتم إذ  يشت 
ن
القومية عليه و يتمثل ف

ي البطوىلي لها ا
ي تشكل عامل ربط قوي نتيجة ما "تفرضه من واجبات " ،لماضن

)الشويري،  و بالذات االحداث الصعبة الت 

2002). 

ن للتنظيم  إىل ان يتحولوا أي  فيعرف عىل انه " عملية تحويل الناس سياسيا  األمةما بناء أ ن صالحي  مواطني 

ي المجتمع تستحق القتال من اجلها
ن
 ، (Atake  &Dodo, 2010, p. 20) ".السياسي و جعلهم يشعرون ان لهم حصة ف

ن  إىل ان المسالة تحتاجأي   .و يتمثل هذا بالسلطة السياسية أمة إىل من يقوم بتحويل المواطني 

 

ي ــ مكوناتالمطلب 
 
 :األمةعنارص بناء أو  الثان

و كذلك تنمية اقتصادية رسيعة فضال عن عدالة  ،تحقيق االستقرار السياسي طويل االمد  األمة إىليحتاج  بناء 

ن  .. و هذا كله ال بد له من دولة قوية تقوم بهذه االمور(Atake  &Dodo, 2010)اجتماعية واضحة   األمةو الفرق بي 

ةوالدولة هو وجود السلطة السياسية فاأل  ورية لوجود الدولة خت  ي قد تتواجد  مةنها ليست كذلك بالنسبة لل أإال  رصن
الت 

،  بنشوء سلطة سياسيةإال  دولة إىل معينة و تجمعها روابط مختلفة و لكنها ال تتحول أرضلمدة طويلة عىل  ي
)بسيونن

1984). 

، ليست كذلك فهي ظاهرة اجتماعية  األمةتعد الدولة ظاهرة قانونية سياسية و لكن  ي
، و من (1984)بسيونن

ي الحالة األ  أمةمن أو  مختلفة أممالممكن ان يتكون شعب الدولة من 
ن
ةواحدة و ف ن  أكتر يكون االنسجام و التوافق  خت  بي 

ي حالة االستقرار داخل الدولة أفراد 
ن
مختلفة ال تجمعهم روابط  أمممما يكون هناك  أكت  يتعزز إذ  الشعب مما يؤثر ف

ي ظل سلطة سياسية واحدة األقلعىل أو  معينة
ن
ك ف ي العيش المشت 

ن
ي بعض  ،تجمعهم الرغبة ف

ن
و هذه الرغبة قد تتحقق ف

ي البعض 
ن
ي سويشا مثال عىل اآلخر الدول و ف

ن
مختلفة و تتكلم  أجناسذلك فبالرغم من انها تتالف من ثالثة  ال، و لنا ف

ي ظل السطة السياسية السويشية دفعت هذه إال  ة وفرنسية و ايطاليةألمانيلغات مختلفة 
ن
ي العيش سوية ف

ن
ان الرغبة ف

ن  ،يومنا هذا دون ان تتهدد بالتفكك إىل الدولة للبقاء كة و مصالح  فأهداو  آمالهذه الدولة  أبناءفقد تواجدت بي  مشت 

كة دفعتهم لالستمرار بالتمسك بدولتهم اطورية النمسا المجر األ ،مشت  ي امتر
ن
ن لها  فراد و عىل العكس لم تجمع ف المكوني 

 .(1964)بدوي،  األوىلروابط العيش معا لذا انقسمت بعد انتهاء الحرب العالمية 
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ي 
ن ان  أصولمن  أمةمثل السيخ  ،لغويةأو  طائفيةأو  دينية أصولأو  ميةأقلي أصولمن  األمةقد تان  ي حي 

ن
دينية ف

ي   ألمانيافرنسا و 
ن
اكهما تقريبا ف ن إال  ة و االفرنجية و الكالو رومانيةلمانيهما السلتية و األأصولرغم اشت  انهما مختلفتي 

كمان و األ .ةمانيأل نفسها بانها فرنسية و الثانية األوىللذا تعرف  ثقافيا و لغويا  ك سالمي الدين ال  ،وزبكالت   هو المشت 

ن إال  % من سكانهما ذات اللغة90بينهما  و يتكلم   .(Mason, 2016)  أمةلذا نطلق عىل كل منهما  ،ا أثنيانهما مختلفتي 

ي  أمةن الشعب الذي يتكون من أو من بديهيات السياسة 
واحدة يكون عامل قوة للدولة عىل خالف الدولة الت 

ي تكون عرضة للتفكك أو  مميتكون شعبها من عدد من األ 
، االنفصال  ممما قررت هذه األ  إذا القوميات الت  ي

)بسيونن

ي ع(1984
ية مختلفة و غت  متجانسة لكن هذا ال ينفن انه يشكل ، إال نها صفة الدولة، قد تتالف الدولة من عنارص بشر

ن أالنظام السياسي يجب فإن  لذا  ،تحقيق الوحدة الوطنية أمامعائق  ن يسىع لتحقيق الوحدة الوطنية و االندماج بي 

ي تحقيق هذا 
ن
و لكن  .(1964)بدوي،  يهدد استقرار الدولة و ربما قد يؤدي النهيارها  األمر مكونات الشعب الن فشله ف

ي ظل دولة واحدة مثل الواليات المتحدة أو  ممهذا ال يمنع من اتجاه األ 
ن
ي شعب واحد و ف

ن
القوميات المختلفة لالندماج ف

،  يكيةاألمر  ي
 امريكية تم بناءها  أمةات و اللغات و لكن نستطيع القول ان هناك ثنيفهي بلد متعدد األ ،(1984)بسيونن

ي و ان كان البلد قد تشكل قبل زيادة التنوع األ ،خالل قرن
فقد كان معظم  ،و اللغوي بالشكل الذي هو عليه اليوم ثتن

ن و كان معظم من عمل  أصولالسكان البيض من  ية عدا القليل من االلمان و الهولنديي  ن انكلوسكسونية و يتحدثون االنكلت 

ن من ا  1776الواليات المتحدة سنة  تأسيسعىل  ن و عتر الزمن تم تشكيل  .النكلت  يكية ونمت األمر  األمةو منذ ذلك الحي 

ن (Mason, 2016)وتطورت ونضجت سياسيا  كة بي 
شعب  ال  أفراد .اذ تمكن البعض من اختالق تقاليد تاريخية مشت 

ان الدولة هي أي  ،هي من صنع السياسة مم. لذا يرى البعض ان األ (Jenkins) أمةالدين من اجل ان يكون أو  تربطه اللغة

ي تصنع 
ةو ال تصنع األ  األمةالت  ن عىل  ،الدولة خت  كت 

و االنتماء اليها كأحد اشكال صنع الدولة  األمة أهميةو احيانا يكون الت 

(Jenkins). 

ي عالم اليوم تستطيع ال و من البديهي ايضا انه ال 
ن
ه أفرادبنقاء شعبها و عدم تداخل  دعاءتوجد دول عديدة ف

ي عن الشعب صفته باالنتماء لدولة واحدة    و ان كان يضعفه و  أكت  فضال عن ان تكلم  ،سالليا 
من لغة واحدة ال ينفن

ي الدول الضعيفة
ن
ة    فهناك دول شعوب  ها تتحدث أو  بالذات ف ل الهند لكنها محافظة عىل تماسكها من لغة مث أكت  الفقت 

، الداخىلي   ي
 .(1984)بسيونن

ن كما حدث أل أمةحيانا و نتيجة ظروف معينة قد تنقسم أ ن دولتي  إذ  ،بعد الحرب العالمية الثانية لمانيا واحدة بي 

ة األمر عاش كل جزء ظروف خاصة به و ظل هذا  ،  مدة ليست بالقصت  ي
ي  سباب، و لكن مع زوال األ (1984)بسيونن

 الت 

ي  األمةاالنقسام قد تعود  إىل أدت
ن
اكي  ألمانيا لالندماج من جديد و هو ما حدث بالفعل ف

إذ  بعد انهيار المعسكر االشت 

ي دولة واحدة من جديدلمانيتوحدت األ
ن
 .تان ف

ن من يقول انه لم توجد  األمةوقد اختلف الباحثون حول مسالة  واحدة و انما مجموعات متنوعة  أمةالعراقية  بي 

ي 
 
ن من يؤكد ان العراق يشكل  ،مختلفة أمة إىل ان كل منها تعتقد بانتماءها إال  شكلت سوية الشعب العراف واحدة  أمةو بي 

ة األمةهذه  أجزاءى فهو جزء من العربية الكتر  األمة إىل ي ثالث يرى ان العراق ينتىمي أالعراقية و ر  األمةمتمايزة هي   ،الكبت 

ن وجهات النظر هذه عديدة  أجزاءلفكرة ان العراق مكون من  أكت  يخضع  2003انه اصبح بعد إال  و ظل الخالف قائما بي 

ي دستور سنة  األمر و قد تم تجسيد هذا  ،و متنوعة
ن
ي ديباجته  2005ف

ن
من مرة عىل كلمة المكونات فضال  أكت  الذي اكد ف

  9لمادة عن ا
ً
ي تقول انه:" تتكون القوات المسلحة واأل  أول

ي  منيةاأل  جهزةالت 
 
)دستور .."  .من مكونات الشعب العراف

ض به(2005جمهورية العراق لعام  ي  .يخل بتجانس و اندماج الشعب كوحدة واحدةإال  ، و لكن هذا التاكيد يفت 
وتان 

ة قومية    مثال و منذ نشاة الدولة أقلي   كراد فاأل  ،المختلفة ومصالحها  طرافاالختالفات انطالقا من وجهات نظر األ 

ن االنفصال واق ي و بي 
ن حكم ذان  اوح بي 

ضعف الدولة و أو  دولة مستقلة وفقا لقوة أمةالعراقية الحديثة  كانت مطالبهم تت 

ن      مةلل  هو ما يضعف من االندماج واللحمة ن ان المسيحيي  ي حي 
ن
ن عىل انتمائهم لل أقليف  مةة دينية    ظلوا محافظي 

ي اخذت تضعف بعد  ،العراقية
ورة  2003و الت  وبالذات بعد اجتياح تنظيم داعش  األمةبناء هذه  إعادةلذا هناك رصن

ي أل
 .ه منها بالقوةإخراجواسعة من وطنها ومن ثم  راضن

ي الوقت الحاىلي عن ذلك الذي حصل مع نشوء الدولة   األمةيختلف شكل و بناء 
ن
الذي يصاحب بناء الدولة ف

ي اوربا 
ن
ي السابق تزامن  ،القومية ف

ي الوقت الحاىلي نشهد ما بعد  ،مع بدء الحداثة و التصنيع و الراسمالية األمر ففن
ن
لكننا ف

ي بناء 
ن
 .(Jenkins) األمةالحداثة و ظاهرة العولمة و ما يرافقها من احداث تؤثر ف
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كظاهرة   األمةالمدرسة الحداثية وترى ان  ،وتطورها  األمةنتيجة لذلك ظهرت مدرستان فكريتان فيما يتعل باصل 

ي القدم، اما المدرسة الثانية فهي المدرسة األأي  مرتبطة بعملية الحداثة
ن
بط ثنيانها ظاهرة حديثة وليست موغلة ف ة فت 

 . (Hungwe  &Hungwe, 2010)ة ما قبل الحداثية ثنيلجذور األبا األمة

ي سميث ان إ
ات القديمة لكن تم ثنياأل إىل ها قديمة فهي ترجعأصولكظاهرة هي حديثة لكن   األمةذ يرى انتونن

ن  ن يعتقد كل من   ايروندو و اوباسي ان بناء  .(Hungwe  &Hungwe, 2010) أمة إىل تحويلها من قبل الحداثيي  ي حي 
ن
ف

"هو عملية تعبئة الموارد الموجودة االنسانية و المادية و المالية للتنمية السياسية و االقتصادية    االجتماعية لدولة  األمة

 .(Atake  &Dodo, 2010, p. 20) ...".قومية معينة

بواسطة فرض قوة محتلة و انما تحتاج مدة من الزمن أو  ال تبتن بواسطة عملية سياسية مموهناك من يرى ان األ 

ية ة يلتحم فيها الناس عتر االجيال البشر ن ليلة و ضحاها  ممال تظهر األ إذ  ليست بالقصت  بامر قوة خارجية  أو  بي 

 .Mason, 2016, p) األمة.."و هذا هو حكم .نما تلتحم عتر الزمنال تبتن و ا مملعلم السياسة ان األ  ساس"...المبدا األ 

68). 

 

 ومتطلبات البناء األمةالمطلب الثالث ــ  طرق بناء 

 :من مدرسة حول الموضوع ومنها مدرسة االندماج ومدرسة تواتر المعلومات وكما يىلي  أكت  هناك 

ي كل واحد جزاءو يتحقق عن طريق دمج األ  األمةو يعد االندماج من اهم طرق بناء  :مدرسة االندماج
ن
اذ .المختلفة ف

ي يتم خاللها تحويل الوالء واآل 
ي به العملية الت 

و النشاطات السياسية  ماليتحدث ايرنست هاس عن االندماج و الذي يعتن

ن الذي ينتمون لقوميات مختلفة نحو ج ن السياسيي   .(Atake  &Dodo, 2010)هة مركزية جديدة من قبل الفاعلي 

ن  ن الالعبي  ي عدد من العنارص بي 
ن
ي االندماج وجود تماثل ف

ن و  إىل التماثل قد يؤدي ،ال يعتن ن الالعبي  تفاعل بي 

ن األ  ورة طرافاستتباع بي  يمكن ان تشكل اللغة والدين عنارص مهمة لالندماج لكنها  .االندماج إىل لكنه اليؤدي بالرصن

ي الن المجتمع السياسي  .(1989)سالمة،  عنارص مساعدة وليست صانعة له
يونن ن ويحدث االندماج وفقا ل  اميتاي ايت 

ي يمتلك السيطرة عىل استخدام العنف و توجد لديه حكومة مركزية فعالة قادرة
عىل صنع القرار وتطبيقه ولدى  المعتن

 ,Atake  &Dodo)القصد وجود حكومة قوية فاعلة و متمكنة أي  ،هذه الحكومة القدرة ايضا عىل تحصيل العوائد 

2010). 

ي مسارات عدة سياسية و اقتصادية و ثقافية
ن
فقد يكون هناك اندماج ،االندماج لكي يحدث البد ان يحدث ف

ي بلد ما لكن االندماج االقتصادي غت  متحقق و كذلك اللغوي
ن
ي عملية بناء أو  سياسي ف

ن
ي و هنا يحصل عدم اتساق ف

ن
الثقاف

ي جميع األ (1989)سالمة،  األمة
ن
ي جل الحاالت  جزاء، فالبد من العمل عىل احداث االندماج ف

ن
.".....و ف

 
ال  مماأل فإن  سويا

ي دول و كنتاج لسياسات ارادية معينةإال  اجا حقيقيا تعرف اندم
ن
وقد  (806، صفحة 1989)سالمة، " .بعد تكونها ف

  .باستخدام القوة لفرضه احياناأو  يتحقق االندماج بصورة سلمية

بعدما مر البلد باحداث اضعفت من اللحمة  ،األمةبناء  إعادةردنا ان نتحدث عن العراق فالمسالة تتعلق بأ إذاو  

ن بانهم يشكلون كال واحدا و  بناء الدولة تصاحبها  عادةفهناك محاولة ل  ،واحدة أمةالداخلية و اضعفت شعور المواطني 

ي مرحلة ما بعد الحرب األمةعملية بناء 
ن
ي تحتاجأو  ف

اع و الت  ن دة تحقيق اندماج داخىلي يستلهم عوامل الوح إىل ما بعد التن

ن األ  كة بي 
المختلفة المكونة للدولة و  جزاءمن دين و لغة و ثقافة بل و حت  العوامل االقتصادية و خلق المصالح المشت 

ية ي بالتنمية بكل انواعها السياسية و البشر
و اشعار المواطن بانه هو صاحب  ،تحقيق التنمية ايضا بشكل متساوي و نعتن

اشعار الجميع بان الدولة ملك أي  ،فئوية ضيقةأو  ه و ليس لمصالح شخصيةالسلطة  و من يمثله انما يعمل لمصلحت

  .للجميع

تواليها و تعتمد فكرة ان أو  هي اعتماد نظرية تواتر المعلومات األمةلبناء  ىاآلخر و من الطرق  :مدرسة تواتر المعلومات

ي المكان و الزمان تزداد لديهم القدرة عىل جريدة    بذات اللغة و يأو  الناس الذين يقراون نفس المعلومات    رواية
ن
كون ف شت 

ي نفس المجال االجتماعي 
ن
كون معهم ف . و يزداد تاثت  (Hungwe  &Hungwe, 2010) ادراك وجود اناس اخرين يشت 

ي وسائل ال 
ن
 .و االتصال عالمهذه النظرية مع زيادة التطور ف

ي مسالة بناء  أهميةكيف يحدث تواتر المعلومات و ما 
ن
ض النظرية ان األ :األمةهذه النظرية ف يقومون  فراد تفت 

زاد  العامةو كلما زاد تواتر و تدفق المعلومات  ،المتواجدة لديهم العامةبخيارات معينة بناء عىل المعلومات الخاصة و 
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ي يمتلكونها ترصف ما وفق اتجأو  التخاذ فعل ما  فراد ميل األ
أي  ،اه هذه المعلومات و ليس وفق المعلومات الشخصية الت 

 ,COYNE)المتوافرة لهم  العامةالذين سبقوه باالختيار و يكون هذا وفقا للمعلومات  فراد ان خيار الفرد يتبع خيار األ

2005). 

 ،و الذي تبدا عن طريقه عملية تدفق المعلومات و تواتر الترصف األوليتعلق بمن يتخذ الخيار  األمر اي ان 

ي عملية أو  فالمترصفون االوائل
ن
المتحركون االوائل يمكن ان يحددوا توجه ست  االمور واليديولوجياتهم و اخالقهم دور ف

  .البناء هذه

ي من فكرة ان
ي نظرية تدفق المعلومات وتواترها، و يان 

ن
ي منأي  ويستخدم االنتشار ف

ن
ه ف تج جديد من اجل نشر

وي    ج له و هم عادة عدد قليل من األ إىل المجتمع    تسويقه    يحتاج ي البداية و يقوم بالت 
ن
يطلق عليهم  فراد من يتبناه ف

" ي المجتمع و لديهم قبول سواء من قبل جماعاتهم أشخاصال بد من ان يكونوا  "وكالء التغيير
ن
ن ف و  ،شبكاتهمأو  محوريي 

ي شبكتهم االجتماعية ب إعالمترصف يقومون بأو  تبنيهم فكرةأو  موقفأي  اذهممن ثم عند اتخ
ن
هذا  أهميةمن يتبعهم ف

 .(COYNE, 2005)الترصف 

ن إذ  فراد،بنوعية واحدة من األ األمر ال يتحدد  :من هم هؤالء الوكالء ن أو  قد يكونوا قادة سياسيي  أو  دينيي 

ن إعالم ي شبكاتهم االجتماعية كما انهم من الممكن ان يؤثروا خارج هذه أو  يي 
ن
هم و الذين بترصفهم يؤثرون ف ن و غت  مثقفي 

 جماعات جديدة و قد يوسعوا شبكاتهم ذاتها. أو  أفراد الشبكات عن طريق انشاء ارتباطات جديدة مع 

ي شبكاتهم االجتماعية    و اآلخر وكالء التغيت  من قبل  إىل يتم النظر 
ن
حت  خارجها     عىل انهم يمتلكون معلومات  ين ف

هم أفضل ي المبادرة لعدم امتالكهم اآلخر و بالتاىلي عند مبادرتهم للترصف سيتبعهم  ،من غت 
ن
ددون ف ون الذين يت 

و من هنا يبدا  ،المعلومات و من ثم يتبعون من سبقهم اعتقادا منهم انهم فعلوا ذلك النهم يدركون اين تكمن مصلحتهم

ن  التواىلي  ي الترصف بي 
ن
 الشبكة االجتماعية.  أفراد و التواتر ف

ي  ي من قبل المبادرين فمن الممكن ان يدعموا الأو  و الترصف قد يكون سلتر انه أي  التمرد أو  النهبأو  رهابايجانر

ي و  ،البناء  عادةالمضادة ل أو  يدعم الجهود السلبية ي تعاقتر
و من الممكن ان يقوموا بممارسات ايجابية تولد سلوك تعاونن

 .(COYNE, 2005)البناء  إعادةتواتري تدعم 

ي هذه النظرية    وكالء التغيت  و تعاقب وتواتر المعلومات    يتعلق بر 
ن
ي جزء مهم ف

س المال االجتماعي الذي أو بف 

ابط  :األمرو كيف يحدث  .المجتمع و تجست  الفجوات فيهيقوم بمهمة ترابط  ي المجتمع المت 
ن
ترصف وكيل تغيت   إذا ف

ن تزداد احتمالية ترصف األ عىل غرار ترصفه    سلبا كان ام ايجابا    نتيجة تواتر المعلومات بشكل واسع  فراد ترصف معي 

ابط عندما تكون الجماعات مشتتة األمر و يختلف  ،النطاق ي المجتمع غت  المت 
ن
من الممكن ان يقوم وكالء التغيت  إذ  .ف

ي ظل مجتمع مشتت 
ن
و ذلك نظرا لوجود ،مزيد من التشتيت و التفتت إىل الذي يؤدي األمر باتباع سياسات متضاربة ف

ن الجماعات المختلفة و من هنأو  عدد كبت  الوكالء ك بي 
ا يصعب بناء ايديولوجية واحدة و اخالق ال يوجد وكيل مشت 

 قد يكون هناك عدد من إذ  .واحدة
 
 أمةجهات معينة  يوجد رصاع بينها و نتيجة هذا الرصاع تنشا حالة عأو  ء الحربأمرا

ها هشة الن الثقة بينهم واطئة و يراقب أسسما نشات عالقة تكون  إذا و العالقات بينهم غت  وثيقة و  ،من عدم االستقرار 

ي حالة تجست  الخالفات بينهم من الصعوبة بمكان ان يقوموا  ،كش الوعود أو   خوفا من خيانة الثقة اآلخر حدهم ا
ن
و حت  ف

كة أو  بعملية بناء سوية سواء عىل صعيد الهوية  .(COYNE, 2005)االخالق المشت 

ابطة ي حالة وجود جماعات غت  مت 
ن
و ال يمكن ان تتواجد  ،سيتاثر بسعة الشبكات االجتماعيةالتواتر فإن  و ف

كة الن الجماعات ال تتفاعل مع بعضها  قد  اآلخر البناء و البعض  إعادةال بل ان البعض قد يدعم عملية  ،عملية بناء مشت 

 .يعمل بالضد منه

البناء ستكون  إعادةيحاول  فمن ،كان هناك عدد كبت  من وكالء التغيت  و كل له شبكته االجتماعية الخاصة به  إذا 

ي المجتمع و بالذات من يقف إذ  ،ه المهمة متعبةأمام
ن
ين ف البناء و  إعادة أمامال بد لهم من مراقبة هؤالء الوكالء المنتشر

ي نفس الوقت البد من اتخاذ ال  ،الحد من وقوفه بوجه العمل ان امكن
ن
ن الجماعات جراءو ف ي تعزز من الروابط بي 

ات الت 

ي مواقفها المختلفة 
ن
 .بحيث تتحد ف

ي يتم فيها  إعادةالبد من فهم متطلبات 
ورية لهذه المتطلبات و العملية الت  البناء و الظروف االجتماعية الرصن

قد إذ  وكالء التغيت  و عملية انتشار المعلومات و تواترها نفسها أو  طرافو البد من فهم توجهات األ  ،البناء  إعادةتحقيق 
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ي  إىل لتغيت  تؤدي توجهات وكالء ا ي من العمليةأو  تواتر ايجانر ي هذه العملية هو وكيل أي   ،تواتر سلتر
ن
ان الطرف المهم ف

 .التغيت  

ن أو  لم يكن الموجودون مع العملية إذا من الممكن ايجاد وكالء تغيت  جدد  إذ  ،غت  موجودين اصال أو  انهم غت  كافي 

ي اخالق و قيم الناس وقواعد 
ن
و تواجه هذه العملية صعوبة امكانية معرفة المجتمع  ،ترصفهم ان وكالء تغيت  يؤثرون ف

ي شبكاتهم االجتماعية و إذ  بعينهم ليكونوا وكالء أشخاصبشكل جيد بحيث يمكن اختيار 
ن
ن ف ال بد من ان يكونوا معروفي 

ي أ .ان يقبلوا باداء الدور كما البد ان يكون لهم قبول من قبل الناس
ن
ي ما الصعوبة الثانية فتتمثل ف

ن
راس المال االجتماعي ف

 وهناك جماعات عديدة موزعة ،حرب  و ال توجد فيه روابط اجتماعية واسعة االنتشار أو  رصاعأو  مجتمع عانن من نزاع

ي شبكاتهم االجتماعيةأو 
ن
ن و يؤثرون ف ة و هناك وكالء تغيت  قائمي  ي انشاء وكالء لهذه  ،منتشر

ن
تكون الصعوبة هنا ف

و من الصعب ان يكون هناك وكيل تغيت  واحد مركزي يجمعها  ،كما ان العملية ستكون مكلفةالجماعات  نتيجة توزعها  

ن الجماعات نفسها  ابط بي 
 .(COYNE, 2005)نظرا النعدام الت 

ي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
ن
استخدام وكيل التغيت  و  أهميةيكية األمر دركت الواليات المتحدة أمثال ف

ي يمثل  ،فضلت استخدام الموجود عىل انشاء اخرين جدد نظرا لصعوبة استحداث وكالء جدد 
اطور اليابانن و كان االمتر

مة  أفعالالنها لم تكن تعرف ردود  فضلالخيار األ اطور شخصية محت  ن تجاه سياساتهم و بما ان االمتر ن اليابانيي  المواطني 

ي و مطاعة من قبل الش
ن
 .(COYNE, 2005)البناء  إعادةعب لذلك من الممكن االستفادة منه ف

ي 
ن
ي تطرا عليها  األمةدراسة لبناء أي  ف

ات الت  البد من معرفة من هم  ،ال بد من االخذ بالحسبان النخبة و التغيت 

ي ي هدافما هو تكوينهم االجتماعي "، األ ،يونساس"الفاعلون األ 
و من يقف معهم و كذلك من يقف  ،سعون لتحقيقها الت 

فهناك حاجة لمعرفة وضع النخب و سماتها عىل صعيد كل منطقة و ايضا خالل المراحل  ،هذا الوقوف أسبابضدهم و 

 .(Kothari, 1971) التاريخية

ن المركز و األ  ي  طرافيختلف دور النخبة مثال ما بي 
ن
ي المركز غالبا ما لعبت دور استقالىلي و ذلك ف

ن
ي ف

فتلك الت 

ي األ  ،الدول الجديدة
ن
ي     طرافلكنها ف ي أقليدول اجنبية أي  كانت عىل عالقة مع مركز اخر خارجر

ن
مية كانت ام دولية    و ف

ي بناء  طرافعالقة المركز    األ 
ن
ي الحسبان مثل حجم  ،األمةف

ن
ماهي حدود الدولة و  ،مقلياألالبد من اخذ بعض االمور ف

 .طبيعة النظام السياسي  ،االستقالل االقتصادي ،األمةحدود 

ي البد من ان يكون هناك مركز قوي و لديه تواجد سياسي قلياألكان حجم   إذا 
ن
م كبت  وهناك عدم تجانس ثقاف

ي كان يكون حزب مهيمن
و هذا المركز المهيمن يقوم بانشاء عالقات مع المراكز الوسطية يتحقق من خاللها  ،ومؤسسان 

و طبعا البد من ان تكون  ،اء و يتحقق فيها استقالل المراكز الوسطية مع وجود اولوية للمركز السياسي رضالمساومة و األ

من  طرافو يتغت  مفهوم األ  ،سياسية فكرة إىل ميةأقليهنا سينتقل المركز من كونه فكرة  ساس. الديمقراطية هي األ 

 .الثقافةأو  من الدولة منه عن طريق اللغة أكتر ليصوغ نفسه بشكل  األمةو يتحول مفهوم  ،اجتماعي  إىل ىمي أقلي

 أرضلم يكن كذلك يصبح موقع المركز خارج  إذا البد للمركز ان يكون مستقل سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا النه 

ي عاصمة المحتلقلياألمركز ان يكون الأي  .الدولة
ن
ي مركز أو  ىمي متمايز عن المركز السياسي فاالخت  يمكن ان يكون ف

ن
ف

 .(Kothari, 1971) األمةقاري خارج 

ي أي  اما كيف يتم البناء فيكون بعملية التنشئة االجتماعية و يمر بها 
ن
جماعة ما  إىل مجتمع تجعله ينتىمي أي  فرد ف

ن أو  و  يحمل الجميع شعور ب  نحن تشملهم دون استثناء .فرادبتالقح الثقافات المختلفة لل و يعيش هؤالء ضمن  ،تميت 

ن بحدود واضحة و حكم دولة قومية تسىع من اجل خلق ثقافة وطنية واحدة تستلهم التاري    خ و الثقافة أقلي م معي 

كة  .(İnaç  &Ünal, 2013) المشت 

ي العراق تتضح قوتان متضادتان
ن
قوة بناء دولة العراق واصالحها و قوة  ،تان طبعتا البلد منذ نشاتهأرضمتعأو  ف

اطورية نتيجة تغطيتها مساحة واسعة .الجهود المضادة اطورية العثمانية و بالطبع تحوي االمتر كان العراق جزء من االمتر

ي من األ
اطورية كجزء من نتائج انهيارها بعد الحرب  ،مختلفة أممشعوب و  راضن و قد اقتطع العراق من هذه االمتر

ي ظل حكم جديد وعدهم ضمانات قلياألو وجد الناس انفسهم   عىل تنوعهم و بالذات  ،األوىلالعالمية 
ن
ات منهم    ف

ام هذه الضمانات و هم و لغاتهم و ثقافاتهم بحماية القانون لكن هذا االنتماء الجديد مقرون أديانتمتعهم ب إال  بمدى احت 

 .(Vrdoljak, 2009) فانهم سوف يدفعون نحو االنفصال
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ن عليها    من اجل  أمام قوى االنفصال تقف قوى الجذب متمثلة بالدور الذي تقوم به الدولة    متمثلة بالقائمي 

ي كل متماسك و يعتمد هذا
ن
ن ف اث  األمر  تحقيق دمج جميع المواطني  ن عىل الت  كت 

عىل استخدام ادوات مختلفة منها الت 

ك و قبله حماية حقوق  اث المشت  يعات لحماية هذا الت  ي التاري    خ و ايضا استخدام التشر
ن
كة ف ك والنقاط المشت  المشت 

 و قد مر العراق عتر حكوماته المختلفة بمراحل شد و جذب حول هذا الموضوع .ات الدينية و القوميةقلياأل

(Vrdoljak, 2009). 

ي العراق االن و هم ليسوا بقليل كما ان اتجاهاتهم مختلفة و عالقاتهم البينية ليست  إذا 
ن
بحثنا عن وكالء التغيت  ف

و يتمثل هؤالء برجال الدين و زعماء القبائل و رؤساء االحزاب و  ،هذه العالقة أساسمتينة ال بل ان التنافس و الرصاع هو 

ي عىل االندماج أفراد بعض  فهم و نتييجة لبحثهم عن  ،النخبة المثقفة  والذين مع استخدام الدولة لهم كان لهم اثر سلتر

ي 
ن
ي تبعتهم اعتقادا منها بان هذا الترصف هو ف

 الصالح العام و كانت مصالحهم الخاصة استغلوا شبكاتهم االجتماعية الت 

ي هذه  األمةبناء  إعادة أريدما  إذا و .النتيجة هي اضعاف اللحمة الوطنية
ن
فالبد من البحث عن وكالء جدد يعتمد عليهم ف

ن  إىل أدت فعملية تواتر المعلومات ،المهمة ي السابق و اضعفت اللحمة الوطنية ولم يحدث ربط بي 
ن
نتائج سلبية ف

ن ا ي  إىل لمناطق الجهوية المختلفة ال بل ان ترصف وكالء التغيت  ادىالشبكات االجتماعية بي 
ن
ي ف

س طائفن حدوث تمت 

 .حدوث رصاعات داخلية األمر إىلو وصل  ،بعض االحيان

ي درجة اندماج  أريد  إذا
ن
ات لها  أمةالتدخل للتاثت  ف ن من المتغت  ي مجتمعات ما بعد الرصاع     ما فهناك مجموعتي 

ن
   ف

ي هذا 
ن
 :(Dobbins, Jones ,Crane & ,DeGrasse , 2007) األمردور ف

ات الثابتة ها بشعةأو  المتغت  ه و حت  مستوى أو  اليمكن تغيت  تتاثر فور التدخل مثل حجم الشعب و درجة تحرصن

ة من الزمن لكي تتغت    .دخله فهذه تحتاج مدة ليست قصت 

ي تتعرض بسهولة للتغت  
ات الت  ي تتغت  عتر الزمنالمتغت 

ي المجتمع و  ، مثل الظروف المجتمعية الت 
ن
وجود الرصاع ف

 .انواعه و مدياته، و امكانية االصالح من عدمها 

ي مجتمعات ما بعد الحرب
ن
مع بعثات حف  السالم   باتفاق  األمةعمليات بناء  أوىل ما بعد الرصاع تبدا أو  ف

ي غالبا ما تقوده طرافاأل 
ي فتتم معالجته عن  األول،المتحدة وتتعلق بالمتغت   مما األ المتحاربة    و الت 

اما المتغت  الثانن

ي توجه نحو واحد 
أو  ميةأقليأو  الشعب و غالبا ما تقودها قوات دولية أجزاءمن  أكت  أو  طريق عمليات فرض السلم الت 

 .(Dobbins, Jones ,Crane & ,DeGrasse , 2007) تحالف من هذه القوات

ن عند تحليل المجتمعات نجد ان بعضها ال يمتلك موارد كافية و غت  قادر عىل تمويل ي كلتا الحالتي 
ن
نشاطات أي  ف

ن البعض  ،العامةلذا تتوىل القوى المتدخلة عملية تمويل الخدمات  ي حي 
ن
رفاهية يكون لديه قدرة عىل  كت  األ  اآلخر ف

ها تمويل جزء الباس به من العمل المفرو  ي كل األ  ،ض عىل الدولة القيام به من تقديم خدمات و غت 
ن
تقع اعباء  حوالو ف

ن و تكون  إعادة ن الخارجيي  ي الدول األ  أكتر البناء عىل المانحي 
ن
 العامةو الخدمات  أكت  رفاهة الن متطلبات الحياة  كت  ف

ي العراق تكون كلفته المادية  إعادةفإن  لذا  ،اغىل الن مستويات االجور اعىل
ن
اليون مثال أكتر البناء ف  ,Dobbins) من ست 

Jones ,Crane & ,DeGrasse , 2007). 

ي يقدم الخدمات    بضمنها   إذا ف ،األمةانشاء كل من الدولة و  إعادة األمةبناء  إعادةتتطلب 
كانت الدولة كيان قانونن

ي الدولة  األمةفإن  االمن    
ن
ي تقدم خدمات و حريات  .قد ال يقبلأو  كيان اجتماعي قد يقبل بها من يعيش ف

الدولة الت 

عية لدى سكانها  ، و لربما تتمكن (Townley, 2005)يضاف اليها ان تكون قوية و ذات اقتصاد جيد يمكن ان تمتلك رسر

 .األمةمن تحقيق بناء 

ي تحدد انتماءه  األمةبناء  إىل نظرنا  إذا 
ي   بناء الدولة    ال بد للفرد ان يشعر بمواطنته الت 

من المنظور مؤسسان 

ي  ،مةلل 
ن
ن متمايزين للمواطنة ف  تشوك مفهومي 

ن مشاركة قانونية وسياسية و األمة إذ و قد قسم بيت  تختلف مشاركته بي 

ن عىل األوىل .مشاركة سوسيولوجية سايكولوجية كت 
ن  اآلليات تتطلب الت  كت 

الرسمية مثل التصويت اما الثانية فتتطلب الت 

 االنفعالية مثل التعهد بالوالء.  اآللياتعىل 

ي  األمةالمشاركة السياسية و القانونية مهمة النشاء 
ن
و هنا يجب ان توفر الدولة للمواطن فرص المشاركة و ف

ام بهذه ا ن و لكن هذا  ، أمةيكون هناك كيان نسميه أمة أو بناء  أماملمشاركة عندئذ نكون المقابل يجب عىل المواطن االلت 

ي انتخابات 
ن
ي العراق لم يشارك الكثت  ف

ي بداياتها ففن
ن
ي المراحل االنتقالية و بالذات ف

ن
ال يمكن ان يتحقق بسهولة خصوصا ف
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ي مرحلة  ،2005
ن
 قانونياأو  ية بالمشاركة سياسيا قد يكون من الصعب اقناع الجماعات الفرع األمةبناء  إعادةو ف

(Townley, 2005). 

ي بناء  
ن
ي تتبعها الحكومة ان تؤثر ف

ي  إذا مثال  األمةيمكن للسياسة الت 
ن
ي الذي تتبعه الدولة ف اخذنا النظام االنتخانر

ي زيادة ارتباط األ ،البناء  إعادةمرحلة 
ن
ي ان االهتمام يكون لبناء أو  بالدولة فراد فمن الممكن ان يكون للنظام دوره ف

ان يعتن

ي  ،األمةالدولة عىل حساب بناء   يؤدي النظام النستر
ن ي حي 

ن
ء ف ي

ي ان الفائز ياخذ كل سر
تقسيم  إىل فنظام االغلبية يعتن

ي  ي كل منهما فحكومة االغلبية تكون قوية اما حكومة التمثيل النستر
ن
ن و يختلف شكل الحكومة ف ن المرشحي   االصوات بي 

 .(Townley, 2005)تكون ائتالفية 

ي العراق
ن
ي ف ي انتخابات  ،تم تطبيق نظام التمثيل النستر

من االصوات  1/275 إىل مثال كان الحزب يحتاج 2005ففن

ي االنتخابات
ن
ء فهو التاكيد عىل بناء الدولة عىل حس األمر كان هذا   إذا و  ،للحصول عىل مقعد ف ي

ي سر
و ذلك  األمةاب يعتن

ي كان يبحث عىل استمرارية االمور و  ن مهما كانت خلفيتهم و من وضع النظام االنتخانر ي ان وراءه ناخبي 
الن كل مقعد يعتن

 .(Townley, 2005)عدد ممكن  أكتر تمثيل 

منح حقوقها    كي تشعر باالنتماء    كما تحتاج إىل تحتاج الجماعات
ُ
ان تقدم الدولة لها المساعدات مثال  إىل ان ت

فهذه الحقوق تشجع عىل المشاركة كما انها توفر نوع من الشعور بالتسامح داخل المجتمع  ،جمع عوائد أو  تمويل مدارس

ي المطالبة بحقو 
ن
ن الجماعات ف ي نفس الوقت تزيد من المنافسة بي 

ن
ق و من ثم مزيد من المشاركة السياسية لضمان و ف

 .(Townley, 2005)تحصيل هذه الحقوق 

ي شعب اجتماعي ام شعب سياسي ؟ 
 
كان الشعب االجتماعي يتمثل بمجمل سكان الدولة   إذا هل الشعب العراف

الذي يتمتع بممارسة الحقوق السياسية والذي الشعب السياسي هو ذلك فإن  الذين يعيشون فيها ويحملون جنسيتها 

شيح يضيق بحسب من أو  مفهوم الشعب السياسي يمكن ان يتسعفإن  و من ثم.من ابرز وجوهه حق االنتخاب والت 

،  يشمله هذا الحق ي
ي ،(1984)بسيونن

ن
ض به ان يشمل الجميع و ان يشعر به الجميع و هو ما يتهدد ف لكن االجتماعي يفت 

 .عنف أهلية أو أعمالحالة وجود حرب 

 

ي حالة وجود حرب  األمةالمطلب الرابع ــ كيف يتم بناء 
 
  :تمردأهلية أو ف

ي نفس البلد  هليةالحرب األ
ن مواطتن ي تحدث بي 

ي حالة كون البلد  ،هي تلك الت 
ن
ة ستشن فإن  أمةو ف جماعة صغت 

ي النيبال أهليةحرب 
ن
و طبعا الحكومة  .الهندأو  لكنها من الممكن ان تستمر مدة طويلة و تكون دموية مثل ما حصل ف

،وهناك (Mason, 2016)متمردون أو  نهم رجال عصاباتأالثوار عىل  إىل تطلق عىل من خرج عليها عىل انه عصيان و 

ن انفسهم أل  أهليةحرب  ن المواطني   ة اودينية. أثنيأو  قومية سبابتحدث بي 

وبحصول الحرب تتاكد فرضية "ان الحروب يمكن ان ترب  ح من اقطار ليست ديمقراطية لكنها ال ترب  ح من اقطار 

ي تمتلك % من سكانه ان حكومته هي السلطة 90 إىل 85و يعتقد اقل من  أمة"و ما من بلد ليس ب أممليست 
الوحيدة الت 

ي مواجهة تمرد / حرب 
ن
عية تستطيع ان تنجح ف عيتها   إذا و  ،أهليةالشر كان غرض الحكومة من مواجهة التمرد هو زيادة رسر

عية إىل ذلك ان التاري    خ يقول ان مواجهة التمرد ال تؤدي ،فسوف تفشل ايضا  ال بل انه و نتيجة الكلف  ،زيادة الشر

ي ستقع عىل كاهل
عية الحكومة بدل ان  الباهضة الت  ف موارد الدولة و تضعف االقتصاد تضعف رسر ن ي تستتن

الشعب و الت 

 .(Mason, 2016)  تزداد 

عيتها و تضعف من  إىل مواجهة التمرد تؤدي بالتاىلي  أثناءو هناك ممارسات تقوم بها الحكومة  التقليل من رسر

ية مثل ساسنقص السلع و الخدمات و بالذات الخدمات األ  ،تراجع االمن ،الوالء للدولة مثل التضييق عىل الحريات

ة ائب كثت  ة من الشباب ،الكهرباء و الماء، فرض رصن ن    فاالثنان هما من  ،تجنيد اعداد كبت  ضحايا الحرب من كال الطرفي 

ي يحدث فيها القتال نفس شعب الدولة
ي هذه  ،   فضال عن الدمار الذي يحيق بالمنازل و المدن الت 

ن
بالتاكيد من يتواجد ف

ي كل األ أو  االجواء سيقل تاييده للحكومة و لن يرضيه حفر بت  
ن
يدل التاري    خ ان مواجهة حروب  حوالبناء مدرسة ,و ف

عية و الدولة ليست ما كانت الحكو  إذا و  ،العصابات غالبا ما كانت كلفتها عالية الخسارة غالبا ما فإن  أمةمة فاقدة للشر

عية  أمةتخش الحكومة و عندما يكون البلد  أمةفعندما ال يكون البلد  .تكون هي النتيجة و لكن الحكومة ليست رسر

 .(Mason, 2016) % فلن يكون هناك من يقاتل و يضخي بنفسه من اجلها فتخش الحكومة  90 إىل 85بنسبة 
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وعية الحكومة أمةكان البلد   إذا  تمرد أي  عندئذ يجب عىل الحكومة عند مواجهة ،و يعتقد غالبية الشعب بمشر

ي يتواجد أي  فصل الناس عن المتمردين
ي المناطق الت 

ن
محاولة عزلهم عنهم و حمايتهم منهم عن طريق وضع حاميات ف

 للوقوف بوجههم و حماية السكان. يهجموا عليها أو  فيها المتمردون

عية الحكومة ي و رسر  التاييد الشعتر
ن عية مسالة مهمة و يجب ان ال يحصل خلط بي  كان   إذا ف ،وتبف  الشر

ي بلد هو ليس 
ن
ن  أمةالمواطنون ف و لكن  ،و تحصل فيه انتخابات     و هي ممارسة ديمقراطية    و الناس تصوت لمرشح معي 

ها لصالحه و يستوىلي عىل السلطة مرشح اخر يقوم بعملية احتيال لن يمثل هذا  ،بحيث "يشق االنتخابات" و يجت 

عية عيته و  إىل موالقام باعطاء األ  إذا و حت    ،الشخص الحكومة الشر جزء من الناس ربما تزداد شعبيته و لكن ليس رسر

ي السلطة  القتال و الموت دفاعا عنه لكي يبف  أو  جيشه إىل سيظل الناس ال يرغبون باالنضمام
ن
 .(Mason, 2016)هو ف

ي سوى عن طريق الديمقراطية
عية ال تان  اض اخر ان الشر يمكن ان يصدق هذا عىل الدول الغربية  ،و هناك افت 

ي 
ن
عية الدينية أخرى أماكنلكنها ف ي الشر

ن
اطور  ،الوراثيةأو  ينطبق عليها تقسيمات ماكس فيتر ف ي اليابان كان لالمتر

ن
فمثال ف

عية مطلقة للحكم ي القتال و الموت من اجله إىل رسر
ن
دد الناس ف ن فيحكم  .الحرب العالمية الثانية و لم يت  ي الصي 

ن
اما ف

ي الجيش الذي من الممكن ان إال  الحزب الشيوعي و اليوجد 
ن
ن الذي يمكن ان يرفض القتال ف عدد قليل جدا من المواطني 

ي   .وتهم إىل يؤدي
ي الجيش اليابانن

ي من تاكل الجيشأو  كما ال يعانن
ي المعركة أو  الصيتن

ن
 .(Mason, 2016)التخىلي عنه ف

ي للحكومةا  ي كل األ  أثناءالبد من ادراك ان امكانية زيادة الدعم الشعتر
ن
ي  ،حوالمواجهة التمرد ال تصح ف

ن
مثال ف

ي تاييد الحكومة بعد بناء المدارس
ن
ي " لم تكن هناك زيادة ف

اتيجية "نظف و امسك و ابتن أو  افغانستان بعد استخدام است 

اتيجية كانت تغت  من ترتيب األ  ،حصل تاييد فهو قليل جدا و غت  مؤثر  إذا تعبيد الطرق و   حوالال بل ان هذه االست 

ي ال
ن
ي كانت موجودة ف

عية الحكومةالتقليدية الت   .(Mason, 2016) سابق و اعتاد الناس عليها مما يزيد من فقدان رسر

وط لذلك و هي  أهليةمت  ترب  ح الحكومة الحرب   :(Mason, 2016) ؟ هناك رسر

 .أمةكان البلد   إذا أ    

عية و تفرض% من السكان يعتقد ان ال90-85ب    ان  اتبعت  إذا تلهم الطاعة فيمكن ان ترب  ح فقط أو  تجتر أو  حكومة رسر

 :ما يىلي 

عيتهاجراءاتخذت ال  إذا  .1  .ات الصحيحة للحفاظ عىل رسر

ت الشعب عن العصابات إذا  .2 ن ن  أخطاءو هنا تتجنب اال ،فصلت و مت  أو  العسكرية كان تحصل مذابح للمدنيي 

ن   .منهم من مناطق سكناهمتهجر عدد كبت  أو  تدمر منازل المواطني 

ي غارة عىل أو  الحرب كان تمسك بزعيم مهم أثناءن تحصل عىل فرص جيدة و ناجحة أ .3
ن
ان تحقق نجاح ف

ي الحربإرهابموقع مهم لخلية 
ن
 .ية و تحصل عىل معلومات مهمة تعزز موقفها ف

طان أ و ب إذا  عية عندئذ ستفشل الحكومة  أمةلم يكن الشعب  إذا أي  لم يتحقق الشر و لم تمتلك الحكومة الشر

ي مواجهة الحرب
ن
ي تحقيق   إذا اما .ف

ن
ن و نجحت ف ات الصحيحة لتعزيز جراءاتخذت ال  إذا أي  2و1كان أ و ب متحققي 

ن  عيتها و حافظت عىل المواطني  ي أو  الحرب و هيأ لها الح  تحقيق النجاح مرة أثناءرسر
ن
ن فانها سوف تنجح ف مرتي 

اع و انهائهمواجهة  ن ي حرب  .التن
ن
و باستخدام تكتيكات مثل "نظف و  أهليةمع هذا تبف  فكرة "رب  ح القلوب و العقول " ف

ي " محل جدل و تختلف من حالة أل 
 .(Mason, 2016) خرىامسك و ابتن

ي العراق بعد  األمةبناء  إعادة أريد إذاو 
ن
ي  إخراجف

استوىل عليها البد من ان تعمل الحكومة داعش من المناطق الت 

ي خرج منها و 
فضال عن تعزيز الشعور  ،العراقية مةبناءها ضمن المجموع الكىلي لل  إعادةعىل ضمان والء المناطق الت 

 أدت ه منها إخراجهذه المناطق و من ثم  إىل و هي مسالة ليست بالسهلة ذلك ان دخول داعش .البلد أجزاءلبقية  األمةب

ة من السكان وصل عددها  إىل مليون انسان وفقا لتقديرات وزارة الهجرة و المهجرين و تمت  6و5 إىل تهجت  اعداد كبت 

ي المخيمات إىل عودة جزء منهم
ن
الحربية  عمالفضال عن تدمت  مناطق واسعة نتيجة األ  ،مناطقهم لكن اليزال عدد آخر ف

عية الحكومة وفقا لما ذكرناه سابقا معيشته أسبابفيها و بالتاىلي تدمت  منازل الناس و  كما ان   ،م و هو ما يضعف من رسر

ة من الناس سواء عىل يد داعش و حت  و ان .الحربية يضعف من الشعور باالنتماء ايضا عمالنتيجة األ أو  موت اعداد كبت 

ي مقاتلة تنظيم داعش
ن
وعيتها لدى غالبية اإال  بذلت الدولة جهودا ف ي زيادة مشر

ي هذه المناطق ان هذا ال يعتن
ن
ن ف لمواطني 

ي المخيمات و ستواجه الدولة مشكلة 
ن
ي ستاخذ وقتا طويال  إعادةبالذات الذين اليزالون ف

بناء هذه المناطق المحررة والت 
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البناء المادي و  إعادةعىل ست  عملية  األمةبناء  إعادةو من ثم ستستغرق هذه العملية وقتا طويلة و ستعتمد عملية 

ي هذه الدولة لهم حقوق و عليهم واجبات فراد لمجتمع باكمله و ان يشعر األا بناءالنفسي أل 
ن
ن ف ال بد من أي  بانهم مواطني 

ي هذه المناطق 
ن
تحقيق المواطنة السياسية و القانونية و المواطنة السيكولوجية و االجتماعية للشعب الذي يعيش ف

ي العيش معا ضمن من البلد بها من اجل تحقيق مصلح ىاآلخر  جزاءفضال عن ربط األ 
ن
كة ف  األمةواحدة هي  أمةة مشت 

 .العراقية

 

 :الخاتمة

ي البد لها ان  إعادةو  األمةبناء  إعادةباالحرى األمة أو رغبت الحكومة العراقية ببناء  إذا 
 
اللحمة للشعب العراف

ي  األمة إىل نظرا الن البلد مر بظروف صعبة جدا اضعفت الشعور باالنتماء ،تدرك ان المهمة ليست بالسهلة
ن
العراقية ف

ي االفصاح عن الرغبة ب ،مقابل زيادة الشعور باالنتماءات الفرعية
و انما البد من اخذ خطوات  األمةبناء  إعادةو ال يكفن

ي هذا المجال و اهم هذه الخطوات اشعار الفرد بانتمائه للدولة و بانه مواطن له حقوق كما عليه واجبات
ن
 .ايجابية ف

ي و كانت عملية ا  إذا 
ي بوتقة واحدة هي األ  أسلوبالندماج الوطتن

ن
ي دول أالذي  سلوبالصهر ف

ن
ي  أخرىتبع ف

ن
ف

كة من تاري    خ و لغة و  أثبتالسابق و  ي االعتماد عىل العوامل المشت 
ن
نجاحه فمن الممكن االعتماد عليه و اتباع الياته ف

ن  كة و خلق رغبة بالعيش سوية بي  كن استخدام نظرية تواتر المعلومات لتقوية كما يم  ،الشعب الواحد  أبناءمصالح مشت 

ي تعتمد عىل ما يسىم بوكالء التغيت  الذين يتولون عن طريق شبكاتهم االجتماعية نشر ثقافة 
االندماج و اللحمة و الت 

وري  ،ين يحذون حذوهماآلخر فكل خطوة يتخذونها نجد  ،االندماج و اتخاذ خطوات نحو هذا االتجاه لكن من الرصن

توجهات مصلحية شخصية أو  و ليس الذين لديهم نوايا انفصالية األمةالء التغيت  الذين يعملون باتجاه بناء استخدام وك

ي االختيارأي  ،حت  و ان كانت لهم مكانة مجتمعية
ن
ورة الدقة ف  .رصن

ي احتلها ما يسىم بتنظيم الدولة سهلة إعادةو لن تكون مهمة 
ي المناطق الت 

ن
ذلك انها كانت عرضة لتدمت   ،البناء ف

دمجهم بالمجتمع و الدولة معا و  إعادةفعىل الدولة بذل الجهد الكبت  من اجل  ،مادي و معنوي و شهدت عمليات قتالية

ي آن واحد من اجل 
ن
 .العراقية األمةصياغة  إعادةخلق المواطن السياسي و االجتماعي ف
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 قائمة المراجع

 2005العراق  دستور جمهورية

 1964 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،للنظم السياسية العامةالنظرية  1النظم السياسية ج .ثروت بدوي

ي عبد هللا
ي بسيونن

وت ،التنظيم السياسي  أسس .النظم السياسية.عبد الغتن  1984 ،الدار الجامعية ،بت 

ي كتاب  مةغسان سل 
ن
ي  األمةو اخرون )تحرير ( ف ي الوطن العرنر

ن
وت، 2ج ،و الدولة و االندماج ف مركز دراسات الوحدة  ،بت 

 1989 ،العربية

ي نظرة تاريخية األمةيوسف الشويري. القومية العربية  ي الوطن العرنر
ن
وت ،و الدولة ف  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بت 
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TURKISH-AMERICAN RELATIONS DURING THE ERA OF RONALD 

REAGAN 

1984–1981  

 

Liqaa Jummah Abdalhasan ALTAAI
1 

 

Abstract: 

The Turkish-American relations are one of the important issues on the Arab and 

international arena, as on the basis of which the nature of the relations between 

them is formed, and these two countries are working to establish political and 

economic relations to serve the interests of both parties and this happened during 

the era of US President Ronald Reagan, who wanted to return to the United States 

its prestige among countries by establishing equal and good relations with the 

countries of the Middle East, including Turkey. 

Key words: United States Of America, Turkey, Geostrategic Position, Political 

Relations, Economic Relations, Ronald Reagan, Turk Ozal. 
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كية  ي عهد رونالد ريغان ةاألمريكي –العالقات التر
 
ف  

  1981 – 1984  

 

ي 
 
 2 لقاء جمعه عبد الحسن الطائ

 

 الملخص: 

ًأ
ا
ًالبحث(ًأهمية)ً-ول

ً كية ًالعالقاتًالتر ًوالدوليةاألمريكيً–تعد ًالعربية ًالساحه ًعىل ًالمهمة ًالمواضيع ًمن ًًة ًإذ ًطبيعةًأساسعىل ًتكون ها

ًوهذاًالذيًعالقاتًسياسيةًواقتصاديةًبماًيخدمًمصلحًإنشاءوتعملًهاتانًالدولتانًعىلًً،العالقاتًبينهمًا ن ةًالطرفي 

ًعهدًالرئيسً ي
ن
ًحدثًف ًالذيًًاألمريكي ًالدولًمنًخاللًًأراًدرونالدًريغان، ن ًإنشاءانًيرجعًللوالياتًالمتحدةًهيبتهاًبي 

قًاأل تركيًاًوس عالقاتًمتكافئةًوجيدةًمعًدولًالشر ًً،ومنهًا

ًالبحث ًً:الهدفًمن ًهي ي
ًالتر ن ًالطرفي  ن ًالعالقاتًبي  ًطبيعة ًحدوثًبعضًاالمعرفة ًًمزماتًبينهمًاورغم ًعالقةًإال ان

ًكسبًودًتركياًللحدًمنًالنفوًذ ًبقيتًباحسنًحالًبسببًرغبةًالوالياتًالمتحدة ن ًالمنطقة،ًأوًًالطرفي  ي
ن
ًف المدًالشيوعي

ًعليهًا ي
ًسوفيتر ًمنًأيًتاثت  ًعليها ًبالنسبةًً،والمحافظه ًيطلًعىلًالبحارًالمهمة ًمهما ًجغرافيا ًتمتلكًموقعا إىلًًكونها

ًالمتحدةً. ًًالواليات كية ًالتر ًالعالقات ًطبيعة ي
ًبحت  ًًواألمريكيً–تناول ًريغان، ًرونالد ًعهد ي

ن
ًف ًتركيًاًأهميةة موقع

ًبالنسبةًللوالياتًالمتحدةًثمًتناولتًنبذةًتاريخيةًعنًتاري    خًالوالياتًالمتحدةًوالسياسةًالخارجيةًلكالً ي اتيج  الجيوستر

ًالبلدينً.

رجيةًوبداباتًتاري    خًالوالياتًالمتحدةًوكيفيةًنشؤهاًوتطورهاًوالًمعرفةًمفهومًالسياسهًالخاأعليناًً:ةًالبحثيلهيك

كيةً منًتطوراتًسياسيةًلعبتًفيهاًالوالياتًإليهًًةًوماًالتاألمريكيوامزدهارًاقتصادهاًثمًمعرقةًبداياتًالعالقاتًالتر

ًعهًدإىلًًالمتحدةًدوراًبارمزاًثمًتطرقنًا ي
ن
ًالبلدينًف ن رؤساءًالوالياتًالمتحدةًًطبيعةًالعالقاتًالسياسيةًواالقتصاديةًماًبي 

ًأًو ن ًلموضوعًالبحثً.أخصًبالذكرًمنهمًالرئيسًرونالدًريغانًثمًجاءتًالخاتمهًلتبي  ي
ًهمًاستنتاجاتر

ًهمًالتوجيهاتًكباحث:ًأ

ًتؤديًبالنفعًاليهًاأعىلًتركياًانًت ي
ًعالقاتهاًاالقليميةًوالدوليةًوانًتكونًمحورًاالهتمامًبالقضاياًالتر ي

ن
خذًدوراًفاعالًف

نًًاآلخًرطرفًواىلًال ًجميعًالمجاالتًوعليهاًانًً،وبماًيخدمًمصلحةًالطرفي  ي
ن
ضالًعنًذلكًفانًتركياًبدأتًتشهدًتقدماًف

ًحققتهاًوجعلتهاًضمنًالدولًالمتقدمةًاقتصادياًوثقافياًوعلمياًواجتماعيانجامًزتحافظًعىلًهذهًاًل ي
ً.اتًالتر

ًً:الكلمات المفتاحية ًالمتحدة ًتركيًااألمريكيالواليات ًالساسيةالموقً،ة، ًالعالقات ، ي تيج  ًالجيوستر ً،ع

  .االفتصادية،ًرونالدًريغان،ًتوركتًاومزالًالعالقاتً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
liqaa_altaai@yahoo.com ،العراق،ًًالجامعةًالمستنرصية  
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 مقدمة

  مفهوم السياسة الخارجية وطبيعتها: 

ًالسياسةًالخارجيةًالًيوجدًاتفاقًحولًالمفهومًمماًأدى ي
ن
نًإىلًًف ًهذًاًاختالفًالرؤىًبي  ي

ن
ًف ن المفكرينًوالباحثي 

ًالحاً،األمًر ًوألجل ًمن ًنذكرًنماذج ًالخارجية، ًبتعريفًالسياسة ًالسياسة،ًإسهامطة ًعلم ًدرسوا اتًونتاجاتًالذين

ً"منهجًللعمل واقعةًمعينةًأوًًكالهما،ًتمًاختيارهًللتعاملًمعًمشكلةأوًًًمجموعةًمنًالقواعًدأوًًفالسياسةًالخارجيةًهي

ً
ا
ًأًوًحدثتًفعل

 
ًالمستقبل"أوًًتحدثًحاليا ي

ن
ًً(3)يتوقعًحدوثهاًف

 
ًترسمًوكذلكًت ي

عرفًالسياسةًالخارجيةًبأنهاً"الخطةًالتر

هاًمنًالدول العالقاتًالخارجيةًمعًغت 
(4)ً

ًبهً ًالقيام ًعليها ًيتوجب ًما ًتختار ًأن ًوعليها ًللدولة، ًالوطنية ًالسياسة ًمن ًجزء ًهي ًالخارجية ًالسياسة أن

ًمفتاحً ًالشؤونًالدولية،ًوهي ي
ن
ًف
 
ًوخصوصا ًفأساسي جمةًالدولةًألهدافهاًومصالحها، ًًلتر السياسةًالخارجيةًللدولةًهي

ًإطارًقوتهًا ي
ن
ًأنًتقومًبهًفيماًيخصًالشؤونًالدولية،ًوف ي

"جزءًمنًسياستهاًالوطنية،ًوأنًعىلًكلًدولةًأنًتختارًماًينبغن

ًاألهدافً ًهذه ًلتحقيق ًالصحيح ًالفعل ي
ن
ًف ًالحيوية ًمصالحها ًيؤثرًعىل ًذلك ي

ن
ًف ًالفشل ًوأن ًالخارجية ًبيئتها وواقع

 (5)والحفاظًعىلًالمصالح"

ًكحقيقةًنظامية،ًأنًنشاطً ًولوًلمًتصدرًعنًالدولة ًحتر ي والبعضًيعرفها"ًبأنها:ً"جميعًصورًالنشاطًالخارج 

ًكوجودًحضاري ًالبابًالذيًأوًًالجماعة ًتنطويًوتندرجًتحتًهذا ًالخارجية ًللحركة ًكصورًفردية اتًالذاتية التعبت 

ً(6)نطلقًعليهًاسمًالسياسةًالخارجية"

ل"ًووصفهاًبأنهاً"ذلكًالجزءًمنًوهناكًمنًيرىًبأنًالسي ًكماًيوضحً"مارسيلًمت  اسةًالخارجيةًموجهةًللخارج

ًالذيًيهتمًعكسًالسياسةًالداخليةًبالمسائلًالواقعةًماًوراءًالحدود" ً(7)نشاطًالدولةًالموجهًللخارج،ًبمعتن

ًلمكانياً
 
ًتسغًإليهاًلتحقيقهاًوفقا ي

ًتستثمرهًافالسياسةًالخارجيةًأليًدولةًتعكسًاألهدافًالتر ي
تهاًووسائلهاًالتر

، ًواالقليمي ًمحيطهاًالدوىلي ي
ن
ًحركةًالدولةًالخارجيةًوتؤديإذًًف ي

ن
التفاعلًمعًإىلًًأنًهناكًعواملًداخليةًوخارجيةًتؤثرًف

ًكانتًالعوامل ًتريدًتحقيقًالغاياتًواألهدافًالمرجوةًمنًسياستهاًالخارجيةًتجاههاًسواء ي
اتًتنشًأأوًًالدولًالتر المتغت 

ًالبيئة ًللدولةًمن ًتطمحأوًًالداخلية ًما ًاجتمعتًتلكًاألهدافًمع ًفإذا ًلها، ًالعواملًالخارجية ًًمن ًالسلوكًإليه فإن

ًسيتصفًبسمةًالتعاون، ي ًالخارج  ًكلًدولة،ًفإنًذلكًيؤذيوأماًًالسياسي ًتسغًإليها ي
ًاألهدافًالتر ي

ن
ًإذاًأصبحًالتناقضًف

ًالدولً.إىلً ن ً(8)الرصاعًوالتنافسًبي 

ًتحقيقًأهدافًالدولًوفقًخطةًمدروسةًوبأدواتًووسائلًتملكهًاوعىلًايةًحالًفإنًال ًالخارجيةًهي سياسة

ً ي ًالخارج  ًعىلًالمستوى ًتصبوًإليها ًما ًتحقق ًتلكًاألدواتًأن ًتسمح ًوبالتاىلي ًذلك، ًسبيل ي
ن
ًف ًلها ًمصدرًقوة وتكون

ً
 
ًجديدا

 
ًتركيا

 
ًلذلك،ًومنًهذهًالمقدمةًينطلقًالحديثًعنًدورا

 
هاًتبعا ًوعالقاتهاًمعًغت  ي

ًظلًاألوضاعًواألحداثًالتر ي
ن
ف

ً.(9)شهدتهاًالمنطقة

ًتسغًالنخبًً ي
ّ ًإدراكًمصادرًالقّوة،ًوبيانًاألهدافًالتر تقومًالسياسةًالخارجّيةًعىلًمبدأًتحقيقًالمصالحًعت 

ًالبيئةًالدولية،ًوعليهًترتب ًالسياسةًالخارجّيةًبحجمًالمكانياتإىلًًالحاكمة ي
ن
ًف ًتحقيقهاًمنًخاللًسلوكهاًالسياسي

، ًإىلًًالذاتّيةًوحجمًالطموحًالسياسي عت ّ
 
اتًومصالح.ًوت جانبًتأثرًعواملًالبيئةًالخارجّيةًمنًقوىًومواقفًومتغت 

ًالدولً ًتجاه ًعنًمجملًتوجهاتًالدولة ًالخارجّية ًالسياسةًإذًًى،اآلخًرالسياسة ي
ن
ًف يمكنًأنًنلمسًأدوارًأيًدولة

ًالسياسةًالعال ي
ن
ًالعالمالخارجيةًمنًخاللًمواقفهاًوآرائهاًف ي

ن
إىلًًوكيفًتنظًرً،مّية،ًوماًيجريًمنًأحداثًوتطوراتًف

                                                           
 .7،ًص2ً،1998محمدًالسيدًسليم،ًتحليلًالسياسةًالخارجية،ًمكتبةًالنهضةًالمرصية،ًالقاهرة،ًطً(3)
ًالسياسةًالخارجيةاحمدًعا(4) ي

ن
ًعمليةًاتخاذًالقرارًف ي

ن
 .17ص2008ًمرص،ً،42مجلةًدراساتًدولية،ًالعددًًرفًالكفارنة،ًالعواملًالمؤثرةًف

ًتوفيق،ًمبادئًالعالقاتًالدولية،ًمكتبةًالسنهوري،ًبغداد،ً(5ً) ي
ً.15ص،2009ًسعدًحقر

ًمقدمةًللنظريةًوالتاري    خ،ًترجمًالمنامزعاتًالدولیةً:ًجومزيفًناي،ًمً. (6) ًكام ل،ًالطبع ةًاألوىل.ًالجمعیةًالمرصيةًلنشر ًالجم لًومج دي ن ة:ًأحم دًأم ي 

ً.25،ًص1997المعرفةًوالثقافةًالعالمیة،ًالقاھرة،ً

،ًالسياسةًالخارجيةً(7) ً.23،ًص2001ًبغداد،جامعةًبغداد،ً،ًمطبعةًاحمدًنوريًالنعيمي
ًعطاًهللاًمزايدًالزايد،ًالعالقاتًالسياسيةًالسعوديةًااليًر(8ً) ي ًلمنطقةًالخليجًالعرت  2003ً-1980انيةًواثرهاًعىلًاالمنًاالقليمي ،ًاالكاديميونًللنشر

ًً.5،ًص1ً،2015والتومزي    ع،ًاالردن،ًط
ين،ط9) ًوالعشر ًالتاسعًعشر ن ًالقرني  ي

ن
،ًمرص،1ً(ًمحمدًالسيدًسليم،ًتطورًالسياسهًالدوليهًف ًللنشر ن ً.12،ًص2002،ًدارًاالمي 
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ًمنًالصعبًعىلً ي
ًالتر ًخضمًالتفاعالتًالقليميةًوالدولية، ي

ن
ًكمًمنًاألحداثًالمتضاربةًف هاًومستقبلهاًوس  حاضن

ًمنًالقضاياًوالمواقف ًالكثت  ي
ن
ً.(10)أيًدولةًالنأيًبنفسهاًأمامهاًف

ً

 ةيكياألمر طبيعة السياسة الخارجية 

ًالمزمتهاًمنذًاالستقاللًووجهتًساسةًنرىًمجموعةًمنًالمبادئًاأًليكياألمًردراسةًالسياسةًالخارجّيةًًعنًد ي
يةًالتر

ً ي ًدراسةًتطورًالسياسةًالخارجيةًإالًًيومناًهذاً.إىلًًسلوكهاًالخارج 
ّ
اتًالسابقةًتكشفًبوجودًيكياألمًرأن ًالفتر ن ةًماًبي 

اتًمتقطعة ًأوًبمرحلةًاستعادةًالقوةًيكونًفيهاً،فتر ي
ن
اهمًف ًهذاًالمجال،ًفتن ي

ن
ًلمستهاًالخاصةًف

 
لشخصيةًالرئيسًعموما

ًمماًيكرسونهًلقضاياًاألمنًالدولّية،ً ًأكت  ن
َ
ةًيكّرسونًمعظمًاهتماماتهمًحولًقضاياًالقتصادًواألمنًالداخليي 

هذهًالفتر

باتًالداخلية،
ّ
ًإطارًخدمةًالمصالحًوالمتطل ي

ن
ًالهتمامًبالسياسةًالخارجيةًيكونًف

ّ
ونًأن ًعندًًوًفت  يتجىلًهذاًبشكٍلًأكت 

نً الساسةًالديمقراطيي 
(11).ً

ًغايةًالصعوبة،ًوذلكًلمًايكياألمًرولعّلًتحديدًمفهومًالسياسةًالخارجّيةًلدولةًمثلًالوالياتًالمتحدةً ي
ن
ة،ًأمٌرًف

ً ي
ًالتر ًواالجتماعية اتًالسياسية ًوكذلكًمنًحيثًالمتغت 

 
ًنسبيا ة ًالكبت  ًالجغرافية ًالمساحة ًمنًناحية ًبه ن رافقتًتتمت 

ًعامً ي
ن
ًصعوبةًتحديد1783ًًنشوءًالوالياتًالمتحدةًمنذًاستقاللهاًعنًالمملكةًالمتحدةًف ي

ن
ًيومناًهذا،ًوماًيزيدًف حتر

ًسلمًالقوىًيكياألمًرالطارًالعامًللسياسةًالخارجيةً ي
ن
هاًوفاعليتهاًعىلًالساحةًالدوليةًوكذلكًمكانتهاًف ة؛ًهوًحجمًتأثت 

 .ً(12)الدولية

ًوالعواملًيكياألمًرملًبخصوصًالسياسةًالخارجيةًتصورًشاإىلًًوللوصول ّ ي
ًلناًمنًالتطرقًللمسارًالتاريجن

ّ
ة،ًالبد

ًنستطيعًمنًخاللهاًرسمًنقاطً ي
ًالوالياتًالمتحدةًقبلًأنًنبدأًبرصدًأهمًالسلوكّياتًالتر ًرافقتًنشوء ي

ًالتر المتعددة

ًالسياسةًالخارجيةًأساس ي
ن
ًة.ًيكياألمًريةًف

ً

 ةيكياألمر تحدة عن الواليات الم لمحة تاريخية

ً ًعام ي
ن
1775ًف ّ ًالملكي ًاالستبدادي ًالطابع ًذو ي

يطاتن ًالت  ًاالستعمار ًتحت
ا
ًراضخة ًالمتحدة ًالواليات ًكانت م

ًاالستعمار،ً ًضدًهذا ًدفعًتلكًالوالياتًلالنتفاضًوالثورة ًوهوًما ًالشمالية، ًألمريكا ًالسواحلًالجنوبية ي
ن
المتمركزًف

ً ًالرابعأعلنحتر ي
ن
ًف ًاستقاللها ًًت ًتمومز ًفرنسا1776ًمن ًوبمساعدة ًسنوات، ًثمان ًواشنطن.وبعد ًجورج ًبقيادة م

فتًفيهاًبريطانياًباستقاللًالوالياتًالشماليةًعامًً،وإسبانياًوهولندًا يطانيةًوتمًإبرامًمعاهدةًاعتر زمتًالقواتًالت 
 
ه

ًوتمًوضعًأولًدستورًً،م1783 ًعامًًأمريكي ي
ن
ًعام1787ًف

 
ًجورجًواشنطن1789ًًً،ًالذيًأصبحًنافذا نَ ي 

 
كأولًرئيسًوع

ً.(13)للوالياتًالمتحدة

ًسياساتًيكياألمًربعدًاستقاللًالوالياتًالمتحدةً ًلهذهًالدولةًأنًتتبتن
ّ
ًكانًالبد ىًبها, افًالقوىًالكت  ةًواعتر

ًذلكً ًمنذ ًفتبنتًالوالياتًالمتحدة ًالمحيطة، ًبيئتها ي
ن
ًف ًوالملفاتًالمثارة ًالقضايا ًتجاه

 
ًوخصوصا ًمحددة خارجية

ًالتوج ًمن ًمجموعة ن ًمراحلًواكبتًتطورها،الحي  ة
ّ
ًعد ًعت  تهاًًوًهاتًالعامة ن ًالمراحلًمت  ًمنًهذه كانتًلكلًمرحلة

ًبناءًالسياسةًالخارجّيةً ي
ن
ًًأرب  عإىلًًة.ًوللتبسي ًواليجامزًسنقسمًالمراحليكياألمًروأثرهاًف  ً:(14)مراحلًوهي
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ًقيامًًةًباالنعزاليةيكياألمًرتسمتًالسياسةًالخارجيةًللوالياتًالمتحدةًأ ةًالممتدةًمنًالستقاللًحتر ًالفتر ي
ن
ف

َصًالقادةًاألوىلالحربًالعالميةً
ُ
ل
َ
ورةًمفادهاًوجوبًبناءًدولةًقويةًقادرةًإىلًًونًبعدًاالستقالليكياألمًر.ًفقدًخ ضن

ًهذاًالًيتّمًيكياألمًرعىلًحمايةًاستقاللهاًودرءًاألخطارًالخارجيةًعنها،ًواعتقدًالساسةً
ّ
ًالبناءًااًلإالًًونًأن ،ًعت  جتماعي

                                                           
ًكريمًجبار،ًالمؤسسةًالع (10) ،محمد ي ًالعرت  ،ًالمركزًالديمقراطي ي ًالخارج  ًعمليةًصنعًالقرارًالسياسي ي

ن
كيةًودورهاًف ؛21ًصً،2008العراق،سكريةًالتر

ً.32،صحمدًالسیدًسلیم،ًتطورًالسیاسةًالدولیةم
ًالسياسةًالخارجية (11) ي

ن
اتًف ً.24،ص2008،ًرًصمً،خالدًالمرصي،ًمحاضن

قًوالغ12) ًالشر ن محمدًالسیدًسلیم،ًتطورًالسیاسةً؛18ًنص1985رب،ًترجمةًمركزًالبحوثًوالمعلومات،بغداد،ً(ًفرانكًتاجو،ًسياسةًتركياًالخارجيةًبي 
ً.33الدولیة،ص

 .23خالدًالمرصيً,ًالمصدرًالسابق،ص(13ً)
J.C.Hurewitez, Diplomcy in the Near and Middle East, Adocumentary record(1914- 1956), Voll.11,Cnada, 1956,PP. 119 – 
120.ً

وت،2.محمودًشاكر ًتركيا،ط43المصدرًالسابق،ًصًجومزيفًناي،.ًمً(14) ً.69،ص1982،بت 
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ًكلًالملفاتًوالمشاكلًالخارجية.ًوهذاًماًيفشًعزوفً ،ًوالقتصاديًالموّجهًنحوًالداخل،ًوالنأيًبالنفسًعن ي
ن
والثقاف

ً
 
ًتلكًالحقبةًخوفا ي

ن
ًتشهدًنزاعاتًومشكالتًفيماًبينهاًف ي

ًبالدولًاألوربية،ًالتر الوالياتًالمتحدةًعنًاالرتباطًالسياسي

ًمًراأًلالداخلًإىلًًهًاآثاًرًمنًانتقال يكي
(15).ً

(ً ة ًالفتر ي
ن
ًف ًامريكا ًالسياسية1865ًً–1754ًشهدت ًوقواها ًمؤسساتها ًوبناء ًتكوين ًنحو ًخطواتها ًاوىل (م

ًوالعسكرية ًوعً،واالقتصادية ًالعزلة ًارساواخذتًتتبعًسياسة ي
ًالتر ًالسياسة ًالتدخلًوهي ًاالوائل،دم إذًًهاًرؤساءها

1797ًً–1789ًحذرًجورجًواشنطنً) ًالتحالفيكياألمًر( ًمن ن ًانذاكي  ًكانتًقائمة ي
ًبذلكًالتدخلً)16(اتًالتر ًوعتن ،

ً ًالرئيس ًمع ًالحال ًكذلك وريا. ًضن
 
ًامرا ًاالحالف ًسياسة ًمن ًجعل ًالذي ًاالوربية ًالدول ًاألمًربنظام توماسًًيكي

ًًًاألوىل(1809ًً–1801ًجيفرسون) ي
ن
ًعدمًالسماحًبالتدخلًف ي

ًالرصاعاتًاالوربية،ًوالثاتن ي
ن
ًعدمًالتورطًف ي

ن
كانتًرغبتهًف

ًالجانبًمنًاأًلًشؤونًهذًا ًأعلن،ًوكانًهذاًمقدمةًللمبدأًالذيًطليي ي
ًكانونًالثاتن ًمن ي

ًالثاتن ي
ن
هًالرئيسًجيمسًمونروًف

ً ًصلبًً،م1823عام ًليسًمن ًالنه ًفيها ًوالًيجبًالتدخل ًذاتها، ًتلكًالدول ي
ًتعتن ًاالوربية ًحروبًالدول ًان مبينا

ًم ًاليًدولة ًاالوضاعًالداخلية ي
ن
ًالتدخلًف ًتمثلتًبعدم ي

ًالتر ًبعدمًسياستهم ًاالوربية ًللدول نًتلكًالقوىًوتحذيره

امًبجانبًالحيادًيكياألمًرةًساحةًللتنافسًاالستعماريًبينهم.مماًجعلًالوالياتًالمتحدةًيكياألمًرجعلًالقارةً ن ةًااللتر

ً.(17)امزاءًالتطوراتًالعالمية

ًدرءًأيًخطرًهاًعليهاًمصلحتهاًالقوميةًمنًخاللًمخاًوأملتةًواقعيةًيكياألمًركانتًدوافعًتلكًالسياسةً ي
ن
فهاًف

بناءًقوتها.ً ًطوًر ي
ن
ًشؤونهاًالسيماًانهاًماًمزالتًف ي

ن
ًمحتملًف ي ًيتهددهاًمنًجراءًأيًتدخلًاورت 
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ًبادئً ي
ن
ًلهاًًاألوىلالحربًالعالميةًإىلًًاألمًرنظرتًالوالياتًالمتحدةًف

ا
ًأوربيةًالًشأنًوالًمصلحة

 
عىلًأنهاًحربا

ًكفلًل ًكونتًقاعدةًفيها،ًوهذاًما ي
ًمنًالناحيةًاالقتصاديةًالتر

 
ًكلًاألطرافًوخصوصا ةًالتعاملًمع ن ًةًثابتةأمريكيهاًمت 

ًعندًالساسةًإىلً
 
ًكونًحافزا ًاالقتصاديةًاألوربية،ًوهذاًبالضب ًما ًمقابلًهشاشةًالقاعدة جانبًاالستقرارًالداخىلي

نًيكياألمًر ًالحربي  ن ًللتوجهًنحوًاالنفتاحًللخارجًمابي  ن ً.ي 

ً ًعام ي
ن
ًالرئيس1916ًًوف ح ًاألمًراقتر ًًيكي ًآنذاكًوساطة ًتحتًأمريكيودروًويلسون ًالخالفاتًاألوربية ًلحل ة

ًدخلتًالوالياتً
ا
ًعىلًنيةًالوالياتًالمتحدةًباالنفتاحًعىلًالخارج،ًوفعل ًهذاًأولًمؤشر ت ر

 
شعارًسالمًبدونًنرص،ًوإعت

ً ي
ن
ًالحربًف ًإىل1917ًًالمتحدة ًالتغت  ًالسياسةًًجانبًدولًالوفاق،ًحيثًشكلًهذا ي

ن
ًلهزيمةًيكياألمًرف

 
ًرئيسيا

 
ةًسببا

ًاألمًردولًالمحورًوبرومزًالدورً ً.(18)عىلًالساحةًالخارجيةًيكي

ًالوالياتًالمتحدةً ًاآلخًرةًالخروجًمنًعزلتهاًوابداءًاهتمامهاًبدولًالعالمًيكياألمًركانًالدافعًاالقتصاديًاجت 

ًًو ًاالقتصادي ًبالنظام ًمرتبطة ًحقيقة ًوهي ًقاراته، ًمختلف ي
ن
ًانًف ًهو ًالرأي ًهذا ًيعزمز ًما ًولعل . ًالرأسماىلي التوسع

ًومزيادةًالراسماليةًالصناعية،ًيكياألمًرالوالياتًالمتحدةً ةًبعدًانًشهدتًنهضةًصناعيةًمعًبدايةًالقرنًالتاسعًعشر

ًاألمًرارتفعًاالنتاجً ًاالسواقًالمحليةًًيكي ي
ن
ًالمركزًااًلإىلًًقفزتإذًًة،يكياألمًرواصبحًفائضاًعجزتًعنًاستيعابهًف ي

ن
ولًف

ًكانتًتحتلً ًاالوربية،ًبعدًان ًالعامًضعفًانتاجًبريطانياًونصفًانتاجًالقارة ًوبلغًانتاجهاًالصناعي ، االنتاجًالصناعي

ًعامً ًاالنتاجًالصناعي ي
ن
ً.(19)م1840المركزًالخامسًف

ً ًالحربًالعالمية ًًاألوىلبعدًنهاية ًربعالرئيسًويلسونًالمبادئًاألًأعلنوبرومزًنجمًالوالياتًالمتحدة، ًة عشر

ًتناولتًمواضيعًحقوقًالنسانًوالحريةًوالديمقراطيةًوحريةًالتجارةًوفكرةً ي
ة،ًالتر .ًوعىلًًإنشاءالشهت  ّ تنظيمًدوىلي

ً ًالمتحدة ًالواليات ًالنحوًخرجت ًالحربًيكياألمًرهذا ًنهاية ًحتر ًاستقاللها ًمنذ ًاستمرت ي
ًالتر ًعزلتها ًمن ًبذكاٍء ة

ًمنًخاللًدوًراألوىلالعالميةً ًحجمًسياسي
ا
ًإنهاءًالحربًوحجمًإقتصاديًمنًخاللًالتقليلًمنًاآلثاًر،ًمحققة ي

ن
هاًف

ًعصفتًبالعالمًبعدًالحرب ي
ًً.)20(السلبيةًلألمزمةًالقتصاديةًالتر

                                                           
 Adam Watson, Diplomacy the dialogue between states , London, 1982, p.18.(15ً) 
 Peter Wales, World Affairs since 1919.London, 1967, P.64.(16) 

قًاالوس ،ًترجمة(ًتوماس.اي.ًبرايسون،ًالعالقاتًالدبلوماسيةًااًل17) جمة،دمشق،ً مريكيةًمعًالشر ًوالتومزي    عًوالتر -20ً،صًص1985دارًطالسًللنشر
25.ً
قًاالوس ،ًبغداد،18ً) ًالشر ي

ن
دوليةًف ًكمالًمظهرًاحمد،ًاضواءًعىلًقضايًا ً.22خالدًالمرصيً,ًالمصدرًالسابق،ًص؛40ً،ًص1978(

،ًمبدأًمونرواًحقيقتهًواهدافه،مجلةًالمؤرخًا19) ي
،ًالعددً.(ًنوريًالسامرات  ي  .140-137،صًص1989ً،بغداد،14ً،ًالسنةً.40لعرت 

 Stephen.H.Longrigg, The Middle East. A Social Geography , London, 1963, PP. 75.(20 )ً  
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ةًالحربًالعالميةً ًإىلًً،ًفإنهاًنأتًبنفسهًااألوىلعىلًغرارًالسلوكًالذيًاتبعتهًالوالياتًالمتحدةًفتر ًكبت  ًحٍد ي
ن
ف

ًالح ربًبش كلًمباش ًر ي
ن
ًف ل

ّ
ًتت دخ ًحيثًلم ًالثانية، ًالحربًالعالمية ًأيًًوًخضم ًتجاه ًعسكريٍّ ًس لوٍك ًتب ادرًب أّي لم

لًه اربر“أنًج اءتًحادث ةًإىلًًطرفًرغمًاستعدادهاًللح رب، ًب ت  ًضمنتًللوالياتً” ي
ًتأييدًالرأيًالعامًالتر المتحدة

ًاألمًر ًًيكي ًالرد ًليتوس ع ًالح رب، ي
ن
ًف ًذلكلل دخول ًبعد ًاليابان ًًعىل ًبريطاني ًاإىل ًالح ربًلص الح ًدف ة ًتحوي ل ًمستوى

ًالمرةًً.(21)ال دولًالمتحالفةًو ي
ن
ًوإقتصاديًهامًجعلً،األوىلوكماًهوًالحالًف ًالوالياتًالمتحدةًخرجتًبومزنًدوىلي

ّ
فإن

الوقتًبرمزًنجمًاالتحادًًاالنفتاح،ًلكنًوبذاتإىلًًمنهاًدولةًمتأهلةًلتوسيعًسياستهاًالخارجيةًواالنتقالًمنًالعزلة

ًكقاعدةً ي
اكيةًالعالميةًمقابلًالقاعدةًالرأسماليةًلاًلالسوفيتر ًالذيًيكياألمًرشتر ة،ًمماًشكلًبنيةًجديدةًللنظامًالدوىلي

ًً.(22)القطبيةًالثنائيةإىلًًانتقلًمنًالتعدديةًالقطبية

تًسياساتًالوالياتًالمتحدةًالرامية
ّ
ًعًوصولًالرئيسًهاريًترومانالهيمنةًالعالميةًبشكٍلًواضحًمإىلًًتجل

ًإىلً ًالخارجية ًالسياسة ي
ن
ًف ًاتخذها ي

اتًالتر ًالتغيت  ًمنًخالل ًالحاجةيكياألمًرالسلطة ًتناولتًفكرة ي
ًالتر حمايةًإىلًًة

ًللمساعداتً ي ًاأليديولوج  ًالعالم،ًوهوًالتفست  ي
ن
ًبدأتًبتقديمًيكياألمًرجميعًاألحرارًف ي

رفتًبمبدأًترومانًوالتر
 
ًع ي

ةًالتر

كي مبادئًترومانًفقدًنتجًماًاصطلحًعليهًبسياسةًاالحتواءًإىلًًفيماًبعدًوإضافةً.1947اًواليونانًعامًالمساعداتًلتر

ًواضح ًتجلتًبشكٍل ًوقد ، ًالشيوعي ًالمد ًوجه ي
ن
ًسعتًللوقوفًف ي

ًالقارةًًالتر ًبناء ًلعادة ًمارشال ًخطة ًخالل من

ًتوجهتًبحقيقتهًا ي
ًالحربًوالتر ًدمرته ًإعمارًما ي

ن
ًف ًوالمساعدة ًفإىلًًاألوربية ًاألمًررضًالنفوذ الغربيةًًأوربًاعىلًًيكي

ً.(23)ةيكياألمًروجعلهاًمناطقًنفوذًللوالياتًالمتحدةً

نً ةًالممتدةًبي 
ًالفتر ي

ن
قًعليهم؛ًإىلًًةًنتيجةًحربًفيتناميكياألمًرانقسمتًالسياسة1969ًًً-1963ًوف طلر

ُ
تيارينًأ

لًإىلًًالصقورًوالحمائم،ًحيثًيدعوًتيارًالصقوًر
ّ
ًاألمًرمواصلةًالتدخ ًًيكي ي

ن
ًف ي

ن
،ًف ّ ًواحتواءًالمدًالشيوعي الشأنًالدوىلي

ًيدعواًتيارًالحمائم ن ً.إىلًًحي  ن ًالعمالقي  ن معًوصولًريتشاردًنيكسونًمنًالحزبًوًالسالمًوإيجادًصيغًمنًالتوافقًبي 

ًبعًدإىلًًالجمهوري ًفيما ًوالوصول ن ًالقطبي  ن ًالوفاقًبي  ًإتباعًسياسة ًتم ًالرئاسة ًيمكنناًإىلًًسدة ه
ّ
ًأن ًمفادها؛ فكرٍة

ًماًلبثتًأنًانهارتًسالم،ًوعىلًهذاًالعيشًب ي
ًلظهارًحسنًالنّيةًالتر ن بدأتًسياسةًتخفيضًالتسليحًمنًقبلًالطرفي 

ًأفغانستان ي
ن
ًف ي

لًالسوفيتر
ّ
ً.(24)معًالتدخ

ًكارتًر ًجيمي ّ ًالديمقراطي ًًوعندًوصول ًإىل ًانتهجتًالسياسة هيبًمنًيكياألمًرالسلطة غيبًوالتر ًالتر ًفكرة ة

وي    جًللديمقراطيةًوحقًو ًيكياألمًروالتهديدًبعدمًقبولًالمساسًبأّيًمنًالمصالحًً،قًالنسانًمنًناحيةخاللًالتر ي
ن
ةًف

ًكارترًالذيًجاءًفيه:ً،العالمًمنًناحيةًأخرى ِرفًبمبدأ
 
ًالوالياتًالمتحدةً“وهناًظهرًماًع ت 

َ
ْعت
َ
ةًأيةًمحاولةًيكياألمًرت

ًالحيوية ًعىلًمصالحها ًاعتداء ًالخليج ًعىلًمنطقة ًتستهدفًالسيطرة ًًوً،سوفييتية ًبشتر ًالعدوان ًهذا ًبرد ستقوم

ًالمسلحة ًذلكًالقوة ي
ن
ًبماًف نًً”.الوسائلًلديها ًالجمهوريي  ًومعًعودة ًآخرًمراحلًالحربًالباردة ي

ن
الرئاسةًمعًإىلًًوف

ًالنموذجً ًبدأتًالسياسةًالخارجّيةًتؤس سًلرؤيةًعالميةًأحادّيةًقائمةًعىلًفكرةًنشر ًاألمًررونالدًريغ ان، بالجمعًًيكي

ًالعسك ًالقوة ن ًمبادئًالسالمًوًريةبي  ًًوًنشر ًوهذاًمعًوضعًالمصالحًالقومية ًالرأسمالية، ًف وقًًيكياألمًرالديمقراطية ة

ًكارتراأريدًإعادةًاالعتبارًألمريكاًبعدماً“ً:ك لًاعتبار،ًيقولًريغان ًً.(25)ً”نتقصًمنهاًجيمي

ً

ً

ً

                                                           
ًعىلًإدارةًجورجًبوش21ً) ن كت 

ًصايج،ًالسياسةًاألمريكيةًتجاهًالحركاتًالسالمية:ًالتر ًالعال2008ً–2000ً(ًمصطقن ي
ن
قاتًالدولية.ً،ًأطروحةًدكتوراهًف

 .35،ص2008جامعةًالجزائر،
ًكقوىًعظمًوحيدةًومتنافسةًعىلًقيادةًالعالم،ًبنشوءًً(22) ) ي

ً)الوالياتًالمتحدةًواالتحادًالسوفيتر ن ماًاصطلحًتسببتًالمصالحًالمتضاربةًوبرومزًالدولتي 
ًتسعيناتًالق ي

ن
ًف ي

ًانهيارًاالتحادًالسوفيتر ًاستمرتًحتر ي
ةًانفتحتًالوالياتًالمتحدةًعىلًالعالمًعليهًبمرحلةًالحربًالباردةًالتر ًتلكًالفتر ي

ن
،ًف ي

رنًالماضن
ً ّ ًالشيوعي

ّ
،ًحيثًرافقًهذاًاالنفتاحًوجودًمجموعةًمنًالمصالحًالمتشعبةًللسياسةًالخارجيةًاألمريكيةًعىلًرأسهاًإحتواءًالمد ًكبيت  ًللهيمنةًبشكل ّ والسغي

كيةًعىلًالمحك،عىلًالموقعانظرًمروانًمحمدًحجًمحمد،ًالوالياتًا؛ًًالعالميةًللتفاصيل  لمتحدة،ًالموسوعهًالسياسيةًاالمريكية،العالقاتًاالمريكيةًالتر
http//political.encyclopedia.org/tag.  

،ًجً-عبدًالوهابًبكرًواخرون،العالقاتًالعربية (23) ي كيةًمنًمنظورًعرت 
جومزيفً؛287ً،ًص1991،ًمعهدًالبحوثًوالدراساتًالعربية،القاهرة،1ًالتر

ً.45صًالمصدرًالسابقًناي،
،ًبغداد،ً (24)ً ي قًالعرت 

ًالشر ي
ن
اتيجيةًاالمريكيةًف ًمحمد،ًاالستر ًصايج،ً.19،ًص1968فاضلًمزكي ً.40المصدرًالسابق،ًصمصطقن

اتيجية،ًدراسةًرقمً)ً(25)  وت،12ًريشتارد.ف.غريميت،ًوالنًاليسون،ًتركياًصعوباتًوافاق،ًدراساتًاستر ًرمحمدًالسیدًسلیم،ًتطًو؛23،ص1980ً(،ًبت 
ً.33،ًصالسیاسةًالدولیة
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ي و  اتيج   ه أهميتموقع تركيا الجيوستر

ًًوً ًلكلًدولة ًمدةًهناكًمقوماتًوصفاتًومؤهالتًعدة ي
ن
ًف ًاالحداثًالعالمية ي

ن
ًف ًمؤثرة ًدولة صفتًعىلًانها

ًأوًًمزمنيةًطالت ي
ن
ًالجغراف ي اتيج  ًموقعًً،قرصت،ًومنًاهمًهذهًالمؤهالتًوالصفاتًهوًالموقعًاالستر ي

ن
لذلكًفانًتركياًف

،ًالًيختلفًعليهًاثنان
 
ًهامًجدا ي اتيج  ًاستر ي

ن
ًتقعًً،جغراف ي

ًالعالمًالتر ي
ن
ًالدولةًالوحيدةًف ًقارتأراضيفهي ي

ن
نًهاًف ًبوابةًً،ي  وهي

قًاألًأوربًا ًوالشر ي ًالعرت  ًلحلفًالناتوًمقابلًًوس عىلًالعالم قية ًكله،وكانتًالحدودًالشر ًالعالم الذيًهوًمركزًاهتمام

ً ًوتشكلًالممرًوالمعت  ي
كيةًالحديثةًبعدًتفككًاالتحادًالسوفيتر ًبوابةًلدولًالجمهورياتًالتر ،ًوهي

 
ًسابقا ي

االتحادًالسوفيتر

ولًهذهًالدولاالهمًانًلمًيكنًالوحي ًوبتر الطبيغي ً.(26)أورباإىلًًدًللغامًز

ًالنطالقهاًنحوًالعالمية ة ن ًركت 
 
ًتاريخيا ي

ن
ًالجغراف ًالقائمةًً،لطالماًشكلًموقعًتركيا والًتشذًالمعطياتًالجغرافية

ًتركياًالحديثةًعنًهذهًالقاعدة ي
ن
كيةًاستغاللًهذاًالموقعًلبناءًًرإذًً،اليومًف ًالدولةًالتر ي

ن
ًيحاولًصناعًالقرارًف صيدًاقليمي

ً ًمن ًالمنطقة ًنحوًالعالمية.وتعدًهذه ًللتحول ًبه ًواالرتقاء ًليسًبسببًمواردهًاًأكت  ًالعالم ي
ن
ًف اتيجية ًاالستر المناطق

ً ي
ن
ًالجغراف ًالنف ًبلًبفضلًموقعها ًلمصالحًالوالياتًالمتحدةًً،االقتصاديةًالًسيما ًبالنسبة ًمنطقةًحيوية ولهذاًفهي

ًً،والدولًالغربية اتيجية ًاهتماماًواولويةًلحمايةًتلكًالمصالحمريكيأوانًأيًاستر مماًيتطلبًاستقرارًالنظامًً،ةًتعطي

اتيجيةً ًبماًيخدمًمجملًاالهدافًاالستر كي
ًالتر قًاأليكياألمًرالسياسي ًالشر ي

ن
ً.(27)وس ةًف

ًسابقًا ي
ًاالتحادًالسوفيتر ي

ن
ًمناطقًقفقاسياًف ًالعالمًهي ي

ن
ًثالثًمناطقًنفطيةًف ًاغتن ن وتعدًتركياًحلقةًالوصلًبي 

قًاألوم ايدًمنًقبلًً،وس نطقةًنف ًرومانياًومنطقةًالشر ن ،ًوبداًهذاًاالهتمامًيتر ي والًسيماًحقولًنف ًالخليجًالعرت 

ً ًالمتحدة ًالناتًويكياألمًرالواليات ًحلف ًدول ًاقرب ًكونها ًسيما ًال كيا ًبتر ًًة ًًوإىل ي ًالعرت  ًالخليج ًنف  هًاأهميتمنابع

اتيجية ًواالستر ًً،االقتصادية ًالتر ًالموقع ًفانًهذا ًلذا ًذا ًوقدًحرصتًالوالياتًًأهميةكي . ًوسيبقر ًالعربية ًللدول حيوية

ًالمنطقةًالعربيةًواعطائهاً ي
ن
ًكممرًحيويًلتنفيذًمخططاتهاًف المتحدةًعىلًانًتجعلًمنًتركياًقويةًاقتصادياًوعسكريا

ًالمخططاتً ي
ن
قًاألإىلًًةًلتحويلهًايكياألمًردوراًرئيسياًف ًمنطقةًالشر ي

ن
28ً)وس راسًجشًللتدخلًف

اميةًاألطرافًوس ًإىلًًالنسبةبأماًً ًمتر
ا
ًموقعاًفريدا،ًفباعتبارهاًدولة فنجدًمنًالناحيةًالجغرافية؛ًانهاًتحتلُّ تركيًا

ً ي
ن
الهًف ن ًاختر ًذوًهوياتًإقليميةًمتعددةًالًيمكن  هاًعىلًأنهاًبلدًمركزيٌّ

 
ًتعريف ًأنًيتمَّ ًإفريقياًوأوراسياًيمكن  ن أرضًواسعةًبي 

ًوعىلًغرارًروس ًموحدة. ًواحدة ًجغرافيًاصفة ًتركيا ًتفست  ًومرصًالًيمكن ًوإيران ًوألمانيا ًبمنطقةًأوًًيا ًبربطها ثقافيا

ً ي
ن
ًف ًتتحكم ًفهي ًثم ًومن ًالمناطق، ًمن ًالعديد ي

ن
ًف ًعىلًالمناورة ًالقدرة ًيمنحها ًالمتعدد ًالقليمي كيبًتركيا ًفتر واحدة.

ً ًجوارهاًالمباشر ي
ن
ً.ً(29)منطقةًنفوذًف

ًالجغً ًتركيا ًفموقع ًخاصة. ًمكانة ًتركيا ًالمركزيةًتحتل ًالدول ًتختلفًعن ً)محورية(، ًمركزية ًدولة ًيجعلها ي
ن
راف

ًنظرنًااآلخًر ًواذا ًنظرًعالميةإىلًًى. ًدولةًً،الموضوعًمنًوجهة ًأنها ًبمعتن ًاألمثل، ًالموقع ًتحتل ًتركيا ًان ًسنجد فاننا

ًأ ي
ًفينبغن ًكبلدًآسيويةًوأوروبية،ًوعىلًمقربةًأيضاًمنًالقارةًاألفريقيةًعنًطريقًالبحرًاألبيضًالمتوس . نظرًإليها نًي 

ًوكدولةًحدودية ن ًنقطتي  ن ًكدولةًتقعًعىلًحافةًالعالمًاًلأوًًًجشًيرب ًبي  ً.ساليي ي ًوالغرت 
(30). 

ًكانتًتركيًاً ًأعقابًأحدًًعىلًمرًالتاري    خ ي
ن
ًعمليةًبناءًالدولةًف ي

ن
عتًتركياًف مراكزًالجذبًلهذاًالسبب،ًعندماًشر

ًكثافةً اطوريةًالعثمانية،ًفانهاًاكتسبت ًآثاًرًسكانيةًعنًطريقًالهجرةًمنًالمناطقًالمجاورة.ًوتظهرًبوضوحانهيارًالمت 

ًتركيًا ي
ن
ًف ي

ر
قًاألً،التنوعًالعرف ًوالشر ًوالبلقان، كمانًالعراقيونًوعناضًمنًً،وس فهناكًاعراقًمتنوعةًمنًالقوقامز، والتر

ة، ًكانتًهذهًاالعراقًعبارةًعنًمجموعاتًصغت  ًوان ًكلهًاًانهاًتمثلًعناضًثقافيةإالًًاألناضول،ًوحتر متنوعةًتجتمع

ًمنطقتها،ً ي
ن
كياًمركزًجذبًف ًفتر ًيوائمًهذهًاالعراقًوالعناض. ن ًالمتمت  ي

ن
كية.ًفموقعًتركياًالجغراف تحتًمظلةًالدولةًالتر

ً ًتمتد ًاسطنبول ًالثقافية ًأراضيفعاصمتها ق ًشر ًمدينة ًنفسًالوقتًفهي ي
ن
ًوف ، ن ًعىلًقارتي  ًالبحًرأوسطها ًعىل ًتقع ية

ً.ً(31)لمتوس األسود،ًوعىلًالبحرًاألبيضًا

                                                           
ًالجغرافيةًاالقليمية،ًدارًالمعرفةًالجامعية،ًاالسكندرية،26ً) ي

ن
دراسةًف  .617،ًص1982ً(ًمحمدًخميسًالزوكة،ًاسيًا

ًمنشورة،ًالجامعةًالمستنرصية،بغداد،27ً) اتهًعىلًالعراق،ًاطروحةًدكتوراهًغت  كياًوتأثت 
ًلتر ي اتيج  ،ًالموقعًالجيوستر ي  .21،ًص1986(ًنصيفًجاسمًالمطلت 

ًعىلًالمفاهيمًالجيوبوليتيكية،ًمطبعةًاسعد،ًبغداد،28ً) ن كت 
،ًالجغرافيةًالسياسيةًمعًالتر ن  .301،ص1976(ًعبدًالرمزاقًعباسًحسي 

تيباتًاالمنيةًا (29) ًالتر ي
ن
قًاالوس ،ًمجلةًقضاياًسياسية،ًجامعةًالنهرين،ًالعددنبيلًمحمدًسليم،ًدورًتركياًف -50،صًص2004ً،بغداد2ًالمريكيةًللشر

،ًًو؛ًاحمدًداودًاوغل51 ي
ن
ًالعالم،ًترجمةًفاطمةًابراهيمًالمنوف ي

ن
ةًوف ًمنطقةًمتغت  ي

ن
كيةًف  ..78,ص2015مرص،ً،ًرؤيةًتركية،معالمًالسياسةًالخارجيةًالتر

اتيجية،ًالعددً(ًسعدًعبيدًالسعيدي،ًالعربًوالعثمنة30)ً ًللبحوثًوالدراساتًاالستر ي اتيجية،ًمركزًحمورات 
ًكراسةًاستر ،ًص2013ًًبغداد،،13الجديدة،

ً.2،ًالمصدرًالسابق،صاحمدًداودًاوغلًو؛ًوانظر13ً-12صً
ً؛12سابق،ًص(ًاحمدًداودًاوغلو،ًالمصدرًال(31

http://rouyaturkiyyah.com/author/davudoglu/
http://rouyaturkiyyah.com/author/davudoglu/
http://rouyaturkiyyah.com/author/davudoglu/
http://rouyaturkiyyah.com/author/davudoglu/
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ًً هاًودائرةًنفوذها،ًفانًتركياًدولةًتنتمي قًاألإىلًًًومنًحيثًتاثت  وآسياًًوس كلًمنًمنطقةًالشر والبلقانًوالقوقامًز

ًيجبًعىلًتركياًأنً ًالصورة، ًوبناءاًعىلًهذه الوسطًوبحرًقزوينًوالبحرًاألبيضًالمتوس ًوالخليجًوالبحرًاألسود.

ًا ًمن ًجزء ًهامشية ًكدولة ًدورها ًمن ًفق ًحمايةًتجعل ًيجبًعليها ًال ًجديدة ًمكانة ًتخصصًلنفسها ًوان ، ي
لماضن

المناطقًالمجاورةًلها.ًوذلكًمنًخاللًلعبًدوًر ًاستقرارهاًوالحفاظًعىلًامنها،ًبلًوانماًالحفاظًعىلًامنًواستقراًر ًأكت 

ًنشاطاًًو ًمحيطهًأكت  ي
ن
واألمنًف ًالنظامًواالستقراًر فاعليةًلتوفت 

(32)ً.ً

 

كي  ةيكياألمر  -ة بواكتر العالقات التر

ًً ًالمرحلة قًاأليكياألمًرللعالقاتًًاألوىلخالل ًالشر ًبدولًمنطقة ًًوس ة ام ن ًمنًااللتر
 
ًاألمًروانطالقا بسياسةًًيكي

ًبالمنطقة ًالدولية ًالقوى ًضاعات ي
ن
ًف ًالتدخل ًالمتحدة ًالواليات ًمونروًرفضت ًلمبدأ ًوفقا ًوالعزلة وقرصتًً،الحياد

ي ًوالتبشت  ًعىلًالجوانبًالتجارية ًومطالبةاهتمامها ًاليونانية ًاعقابًالثورة ي
ًفقن ها ًدونًغت  ًباالنفصالًعنًًة ن اليونانيي 

ً ًعام ًالعثمانية اطورية ًسغًاليونانيون1821االمت  ًإىلًًم ًالحكومةًيكياألمًرالحصولًعىلًالمساندة ًان ًغت  ًلمطالبهم ة

ًكانتًخطًوإذًًًةًرفضتًالتدخلًحمايةًلمصالحهاًالتجاريةًمعًالدولةًالعثمانيةً)يكياألمًر ًميناءًامزمت  طهاًالتجاريةًتمرًعت 

) كي
ًانذاكًً.التر ًتسغ ًكانت ًًكما ًإىل ي

ًالعثماتن ًالسلطان ًمع ًتجارية ًاتفاقية ًالتجاريةً.عقد ًالمعامالت ًحجم ًتزايد ومع

ًيكياألمًر ًعام ًاستانبول ي
ن
ًف ًدبلوماسي ًتمثيل ًالمتحدة ًللواليات ًاصبح ًالمنطقة ًدول ًمع ًمرصًعام1831ًة ي

ن
ًوف م

ً.(33)م1832

ً ًاهتأوقد ًنصب ًبادئ ي
ن
ًف ًالمتحدة ًالواليات ًًاألمًرمام ًبها ًيقوم ًكان ي

ًالتر ية ًالتبشت  ًاالنشطة ونًيكياألمًرعىل

وتستانت ًأرسلإذًً،الت  ي
ن
يةًف يةًأوائلتًالبعثاتًالتبشت  ًبعثةًتبشت  ن ًستي  ًحواىلي

قًاألإىلًًالقرنًالتاسعًعشر ًوس دولًالشر

وتستانتإىلًًومنهًا ًلمسًالت  ًما ًانهًشعان ًغت  ًالعثمانية ًلدعوةًيكياألمًرًالدولة ًمتقبلة ًغت  ًالشعوبًالمسلمة ًان ون

ًانهمًلمًيصادفواًأيًنجاحًيذكرًومنًثمًبدأواًبتوجيهًنشاطهمً ًغت  ن قيي  ًالشر ن ينًفركزواًاهتمامهمًعىلًالمسيحيي  المبشر

ًتركياًعامً ي
ن
ًكليةًروبرتًف ًيكيمًراأًلوالجامعةًً.مًللتعليمًالثانويًللبنات1863تجاهًاالهتمامًبالتعليم،ًحيثًانشاوا ي

ن
ةًف

وتًعامً ًالقاهرةًعامًيكياألمًر،ًوالجامعة1866ًبت  ي
ن
ًشعانًماًادركًمدىًخطورةً(34)م1919ةًف ي

.االًانًالسلطانًالعثماتن

ًواذكاءًروحًالقوميةًلدىًالشعوبًالخاضعةًللدولةًيكياألمًرياتًرسالالدورًالذيًتقومًبهًمدارسًال ًتنميةًالوعي ي
ن
ةًف

كيةًًتوتًرإىلًًالذيًادىًاألمًرالعثمانيةً ًيكياألمًرالعالقاتًالتر ًنهايةًالقرنًالتاسعًعشر ي
ن
ً.)35(ةًف

ً ًعام صًوبعض1836ًًكذلكًرفضتًالوالياتًالمتحدة ًقت  ًببيعًبعضًالجزرً)منًبينهاًجزيرة عرضاًمنًتركيا

ًالمندبً ًباب ًالمتحدة ًللواليات ًتؤجر ًبأن ًتركيا ًمن احا ًاقتر ًكذلك ًرفضت ًكما ًالمتحدة. ًللواليات ًاليونانية( الجزر

ًكمحطةًالصالحًوتموينًالسفنًلتست ً.ةًبالفحميكياألمًرخدمه

ً ًعام ي
ن
ًبعثًالرئيس1911ًوف ًاألمًرم ًإىلًًتافتًيكي ًاألمًرالسفت  ًاالهتمامًًيكي ورة ًفيهاًبرصن ًيطالبه ًبرقية ًتركيا ي

ن
ف

ًعىلًالمصالحًالتجاريةًالحقيقيةًللوالياتًالمتحدةًبدالًمنًالمصالحًاالكاديمية ن كت 
ً.)36(والتر

ًكامأربعبعدً ًقرون ًة ًوجدًاالتراكًالعثمانيونًومنذًالعام ًصفحة1918ًلة ًلتبدأ ي ًالعرت  ًانفسهمًخارجًالوطن م

ًمنًتاري    خًالمنطقةًوالعالم ًمنطقةًً،جديدة ي
ن
ًمنهاًف ًماًتبقر فقدًانكبًاالتراكًبعدًاندثارًسلطنتهمًعىلًلملمةًاشالء

ً ي
ن
ًوكانًمنًنتيجةًذلكًوالدةًجمهوريةًتركياًف ينًاالول20ًًاالناضولًوتراقياًاالوربية. ًوالحقيقةًانًالدولة1923ًتشر ،

ً ي
ن
ًف ًلومزان ًمعاهدة ًرحم ًاشهرًمن ًثالثة ًقبل ًعمليا ًولدت ًكانتًقد ًمؤسسً(37)1923تمومز24ًًالجديدة ًرفع ًوقد .

ًاتاتوركًشعارً) ًكمال ًمصطقن ًوالخارج(الجمهورية ًالداخل ي
ن
ًف ًً،سالم ي

ن
ًًإشارةف ًمحيطهًاإىل ًخرجتًمن ًقد ًتركيا ان

إىلًًداخليةًوتنميةًمجتمعها،ًبعدًذلكًخشتًتركياًمعركتهاًالسياسيةًبضمًالموصلًوكركوكلتنشغلًبرعايةًشؤونهاًال

ًأراضي ي
ن
ًاتفاقيةًف فيماًنجحتًبضمًلواءًاالسكندرونةًمنًسوريًاً.معًالعراقًوبريطانيا1926ًحزيران5ًًهاًبعدًعقدها

                                                                                                                                                                                     
Cem Duna , Turkey's peace pipeline in the politics of scarcity: Water in the Middle East, West view Press, London, 1988, 
P.119.  

،ًمجلةًالجيش،ًالعددً (32) ي قًالعرت 
ًدولًالمشر ي

ن
ًدركوب،ًالمياهًوالرصاعاتًحولهاًف ينًاالول31ًً،ًدمشق،31ًعبدًاالمت  ًً.54ص،2011ًتشر

 .24-21توماسًبرايسون،ًالمصدرًالسابق،ًصًصًً(33)ً
مزًرايت،ًسياسةًالوالياتًالمتحدةًاالمريكيةًامزاءًمرص34ً)ً تشامت   .23،ًص1987،ًترجمةًفاطمةًعبدالواحد،ًالقاهرة،1914ً-1830(ًلينواًر

 Cecil.V.Crabb, American Foreign Policy in the Nuclear age, New York,1983,p.398.(35) 
 Lenczowski, The Middle East in world affairs , New York, 1966, P. 669.(36)ً

ًالبالدًالعربية،ًالقاهرة،37ً) ي
ن
،ًمؤتمرًلومزانًواثارهًف ن  .25ً–22ً،ًصًص1967ً(ًفاضلًحسي 
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ً ًعام 1939ًنهائيا ًسياسة ي
ن
ًف ًتحول ًكانتًمحطة ًالثانية ًالحربًالعالمية ًان ًغت  ًكمالً. ًمصطقن ًانتهجها ي

ًالتر الحياد

ً.(38)اتاتورك

ًخيارينًالًثالثًلهمًا ًامام ًالثانية ًالحربًالعالمية ًبعد ًنفسها ًًوجدتًتركيا ًأما ي ًًالمعسكرًالغرت  المعسكًروأما

ًعديدة ًولعوامل ا ًاخت  ًوانحامزت ، ًًالشيوعي ًذلكإىل ًثمن ًوكان ي ًالغرت  ًعامًً،المعسكر ًاشائيل ًبدولة افا اعتر

1949ً ي
ن
ًحلفًشمالًاأًلم،وعضويةًف ًالمؤسساتًاالوربية1952ًعامًطليي ي

ن
ً.(39)،ًوالمشاركةًف

ًحلفًشمالًاأًلإىلًًعندماًانضمتًتركيًا ًعامًطليي ي
ن
1952ًً"الناتو"ًف ن ًالتحالفًبي 

 
عملتًعىلًانًترسخًرسميا

نً ًسعتًلتقويةًعًأهميةلهذاًالحلفًبدتًًومنذًانضمامهاًالدولتي  ي
القاتهاًمعًتركياًبالنسبةًللغربًوالوالياتًالمتحدةًالتر

ًحيثًتنظر ،
 
ًوحضاريا

 
ًوسياسيا

 
ًومؤثرًجغرافيا ًمهم ي اتيج  كياًالوالياتًالمتحدةًحليفًإستر ًًباعتبارهًاًلتر المفاتيحًأحد

ًالمنطقةًالممتدةًمن ي
ن
اتيجيةًف قًاألًأوروباًالستر ًبالبلقانًوالشر

 
مرورا ًالقوقامًز ً.(40)ًس ًووحتر

نًً ًالدولتي  ن ًبي  ًالعالقات ي
ن
ًف

 
ًعميقا

 
ًذلكًجمودا نً،تبع ًالدولتي  ن ًبي  ًالدبلوماسية ًحدثتًبعضًاألمزمات كأمزمةًًاذ

صيةًعامً.ًم1962الصواري    خًالكوبيةًعامً كيةًًم1964واألمزمةًالقت  ًكانتًفيهًالعالقاتًالتر ًالوقتًالذي ي
اليونانيةًً-فقن

ًبعثً ص، ًاألمًرالرئيسًتتداعًبسببًمزاعمًمتضاربةًبشأنًقت  ًاللهجةًيكي ًشديدة رئيسًإىلًًليندونًجونسونًرسالة

صية ًالجزيرةًالقت  ي
ن
ًعنًتركياًإذاًماًأقدمتًعىلًاستخدامًالقوةًف ًعصمتًإينونوًيهددًفيهاًبالتخىلي كي

والتدخلً.الومزراءًالتر

صً ًقت  ي
ن
ًالعسكريًف كي

كيةالتر ًدخلتًالقواتًالعسكريةًالتر ن صًعامًإىلًًحي  بارصةًاألتراك،ًفرضتًمًلحمايةًالق1964قت 

ًعىلًتوريدًاألسلحة
 
ًنهايةًالمطافإالًًأنقرةً.إىلًًواشنطنًحظرا ي

ن
وهذهًاألمزماتًلمًًأنًالعالقةًبينهماًاستعادتًعافيتهاًف

ًوذلكًيعودًأل اتيجيةًبينهما، ًًًهميةتؤثرًعىلًطبيعةًالعالقاتًالستر ًمنهماًتجاه
ا
ًمرحلةًالحربًالباردةًاآلخًركل ي

ن
إذًً،ف

ًبالنسبةًللوالياتًالمتحدةًوتركيًاًشكلتًالشيوعية
 
كا اًمشتر

 
كة،ًحيثًتعدًتهديد السوفيتيةًواحداًمنًالتحدياتًالمشتر

ًاالتحادً ًضد ًالغربية ًاالحتواء اتيجية ًإستر ًمرتكز ًهي ًتركيا ًكانت ا،حيث ًمهم  ا ًدور  ة ًاألخت  ًلعبت ًوقد ًسواء، ًحد عىل

ًخاللًعقودًالحربًالباردة ي
ً.ً(41)السوفييتر

 

كية   (1985 - 1980) ةيكياألمر  – العالقات التر

ًقامتًبهاًتركياًوالوالياتًالمتحدةًمعًبعضًاأًلأ ي
كةًالتر ًشكلًالنشاطاتًالمشتر كي

ً،العربيةًنظمةخذًالدورًالتر

ًعقدًالثمانيناتًمنًالقرنً ي
ن
ًبرمزتًف ي

كياًخاللًاالحداثًالتر ًلتر ا ًكبت  ًحلفًالناتوًواسندًدورا ي
ن
ًف وبعضًالدولًاالعضاء

ً ي
ًمًالنظامًاًلعىلًاثرًقياً،الماضن ي

ًحينهًبالتهديدًباغالقًمضيقًهرمًزًيراتن ي
ن
يكيةًإذًًف كةًامت 

تركيةًً–اجريتًمناوراتًمشتر

ًاواس ًاذارً ي
ن
ًيومًا1983)بحريةًوجوية(ًف ًعشر قًالبحرًالمتوس ،ًولمدةًاثتن كيةًوشر ًمناطقًالمضايقًالتر ي

ن
هدفهًاً،م،ًف

ًاألمًردعمًالوجودً قًاألًيكي ًمنطقةًالشر ي
ن
ةًباتجاهًايرانًوالعراقًمنًاجلًيكياألمًرواقعًالعسكريةً،ًوتقدمًالم(42)ًوس ف

ًاألمًر،ًواختبارًالتعاونًالعسكريًاألمًرالتدخلًالفوريًاذاًتطلبً ًخارجًنطاقًحلفًالناتًوًيكي كي
انًدورهاًواضحًاإذًً،التر

ًاأًل ًالحلف ًاطار ًضمن ًومعروفا ًطليي ًمن ًتقدمه ًلما ًالقوات ًهذه ي
ن
ًف ًبارمزا ًدورا ًتركيا ًتؤدي ًان ًالمرجح قواعدًًومن

ًمستقبال ي ًمنطقةًالخليجًالعرت  ي
ن
ًنشاطاتهاًللتدخلًف ي

ن
كًف ًاألمًرومزادًالنشاطًً.وتسهيالتًلهاًوقدًتشتر ًكمًاًيكي منًقواعده

يهاًللمواصالتًاألهميتاعتمدتًالوالياتًالمتحدةًعىلًتركياًأل ًوكوسيلةًللدعايةًثت  ي اتيج  ًيكياألمًرةًواالعالمًاالستر ي
ن
ةًف

قًاأل ًًوس الشر ي
ن
ً.صوتًامريكااذاعاتًًإرسالف

                                                           
وت،38ً) اتيجية،ًبت 

،ًمركزًالدراساتًاالستر ًعالمًمتغت  ي
ن
،ًالعربًواالتراكًف ن ؛ًاسماعيلًنوريًحميدي،ًسياسة235ً-230،ًصًص1993(ًمجموعةًمؤلفي 

ًكمالًاتاتوركً ًعهدًمصطقن ي
ن
ًتركياًف ي

ن
بية1938ً-1923التحديثًف ًكليةًالتر ًمنشورة، ًغت   .42،ص1989ًجامعةًبغداد،ًً-ابنًرشد-،ًرسالهًماجستت 

،ًالعالقاتًالعربية39ً) ن كية،ًالقاهرة،ًً-(ًمجموعةًمؤلفي   .210-201،ًصًص1998التر
ًقرنًالةًطيلةًنصفًحرصتًالوالياتًالمتحد(40ً)ً ي

ًالبلدينًخاللًًعىلًالماضن ن .ًوقدًتوطدتًالعالقاتًبي 
 
ًواقتصاديا

 
توطيدًعالقتهاًبأنقرةًودعمهاًعسكريا

ً ي
ن
ًظلًتكثيفًالوالياتًالمتحدةًلوجودهاًف ي

ن
قًاالوس ًعقبًحربًالخليجمرحلةًالحربًالباردةًوماًبعدها،ًخاصةًف ًمنطقةًالشر ي

ن
؛ًللتفاصيل1990ًًعامًًف

،ًمستقبلًالعالقاتًالعراقيةمحمدًانظر:ً ن اتيجية،ًالعددًً-حسي  ،ًمجلةًرؤيةًللبحوثًوالدراساتًاالستر كيةًبعدًاالنسحابًاالمريكي
،2012ًًبغداد،،2التر

ً.136ص

ةًحكمًحزبًالعدالةًوالتنميةً)(41ً) ًتركياًاثناءًفتر ي
ن
ًالحياةًالسياسيةًف ي

ن
،ًدورًالمؤسسةًالعسكريةًف ي

ًً(2010-2003مزيدًاسامةًاحمدًالرحباتن ًرسالةًماجستت 
ً ًكليةًاالدابًوالعلومًاالنسانية،ًقسمًالعلومًالسياسية،غت  قًاالوس ، وتمنشورة،جامعةًالشر ري  هامًعبدًالناض،ًشخصياتًسياسيه،ًً؛8،ًص2013ًًبت 
ً.15،ص2017مرصً

ًتحدياتًالداخ42) ن بي  ًكتاب:ًتركيًا ي
ن
اتيجيةًمتبادلة،ًف ،ًمعًالوالياتًالمتحدة،ًمصالحًستر ي

وت،ً(ًخليلًالعناتن  .149،ًص2006لًورهاناتًالخارج،ًبت 

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ًً ًاألمًرانًالتوجه ًًيكي ًالخارجية ًالسياسة ًيعدًمنًاولوياتًصانغي انًالهدفًالرئيسًإذًً،(43)ةيكياألمًرنحوًتركيا

ًهذهًالمنطقةًالمهمةًمنًالعالم.ًفضالًعنًاألأمريكيةًهوًجعلًتركياًمنطقةًنفوذًيكياألمًرللوالياتًالمتحدةً ي
ن
ًهميةةًف

كياًمنًخاللًوجودًالعد كاتًاالستثماريةًاالقتصاديةًلتر عدمًفسحًإىلًًةًداخلًتركياًوذلكًمماًيؤدييكياألمًريدًمنًالشر

ًللضغ ًاالقتصاديً ة ًكبت  ًبصورة ًمعرضة ًتركيا ًيجعل ًمما ًوهذا ًتركيا ًباالستثمارًداخل كية
كاتًالتر ًالشر ًامام المجال

ً ًعمليةًالتقدمًالصناعي ي
ن
ًف ي ًً.(44)الخارج 

كيا،ًخاصةًمنًالمنظوًرًهميةةًبشأنًتراجعًاألمنذًنهايةًالحربًالباردةًراجتًأطروحاتًعديدً اتيجيةًلتر الستر

ًوعدمًالحاجةًلسياسة ،ًوذلكًنتيجةًانتهاءًالتهديدًالشيوعي ي اًمهماًطيلةًالحربً”ًسدًالمنافذ”الغرت  ًوفرتًلهاًدور  ي
التر

ًكانتًهناكً(45)الباردة ًالمثال ًفعىلًسبيل ًاألطروحات، ًهذه ًعدمًصحة ا
 
ًالتاري    خًأثبتًالحق ًبيدًأن فرصًاقتصاديةً.

ًاالتحادً ًخضعتًلسيادة ي
ًتلكًالتر ًالوسط، ًآسيا ًمنطقة ي

ن
ًف ًخاصة ًقطاعًالطاقة، ي

ن
ًف كيا ًلتر كة ًوأهدافًمشتر جديدة،

،
 
ًسابقا ي

أنًتركياًلمًتستغلًهذهًالفرص،ًوذلكًعىلًالرغمًمنًأنهاًقدًمرتًبأمزماتًاقتصاديةًوسياسية،ًفقدًإالًًالسوفيتر

ًحل ي
ن
ف معًحلفائهًا ًتعاونهًا ي

ن
ًفًشمالًاأًلاستمرتًف ًً.(46)طليي

ًًتركيًاًتمثلً ًالسياسةأحد ًلفهم ًالمهمة ًًةيكياألمًرًالمفاتيح ي
ن
ًاألًف ق ًبسببًالبعدًوس الشر ًليسًفق  ًوذلك ،

ً ي اتيج  كياًالجيوًإستر ةًتنافسيةًعالية،ًوإنماًأيضاًبسببًقدرةًلتر ن الفائقةًعىلًتقديمًنفسهاًللغربًًتركياًوالذيًأعطاهاًمت 

ًا يكًاألمثل ًالشر ًباعتبارها ًاألوالوالياتًالمتحدة ًبالغة ًمنطقة ي
ن
ًف ًعليه ًاالعتماد ًبالنسبةًًهميةلذيًيمكن والحساسية

ًدخلت ًخاصة.كما ًالمتحدة ًوالواليات ًعامة ًوالوالياتًًتركياًللغرب ًالغرب ًمع ًالمدى ًطويلة اتيجية ًإستر اكة ًشر ي
ن
ف

ًأيًسياسةالمتحدةًبشكلًجع ي
ن
مزاوية"ًف قًاألًتجاهًةأمريكيًلهاًبمثابةً"حجًر ً.(47)وس الشر

ًشؤونًتركياًأًلً ي
ن
ًتدخلتًالوالياتًالمتحدةًف ًالسبعينياتًًكت  ي

ن
ًكانًاوجهاًف أنًإذًً،والثمانينياتمنًخمسةًعقود

ً ي
ن
ًًاالنقالبًف ًوصلًالحالًبالسفت  ًكانًبالتنسيقًوبدعمًالوالياتًالمتحدةًحتر ًاألمًرالثمانينات ًكانًًيكي ًحينهًوالذي ي

ن
ف

ًاألتراكًأنً ن ًكلًالسياسيي  ةًمباركاًاالنقالبًقائالً"إنًأوالدناًهمًمنًنفذواًالعمليةًيكياألمًررسالةًللقيادةًًأرسلمحلًثقة

ًتركياً(48)فالًتقلقواً" ي
ن
ًتأتمرًبأمرًالوالياتًالمتحدةً.ًواستمرًهذاًالتدخلًف ي

ًالمؤسساتًالدوليةًالتر ًكالبنكًيكياألمًرعت  ة

هًا ًوغت  ًوصندوقًالنقدًالدوىلي ًكانتًتسق ًالحكوماتًً،الدوىلي ًالقرنًحيث ًوبداياتًهذا ي
ًنهاياتًالقرنًالماضن حتر

ًاألمًرًاألمرويقالًالومزراءًب ةًبدأتًنوعاًجديداًمنًالعالقاتً،يكي ًاألخت  كيةًًولكنًالسنواتًالعشر ةًوفقًمبدًأيكياألمًرالتر

كة ًتركياًعامً.(49)المصالحًالمشتر ي
ن
ًذلك،ًاالنقالبًالعسكريًالذيًحدثًف ي

ن
االت1980ًوقدًساهمًف م،ًحيثًعمدًالجتن

ًأعقابه ي
ن
ًكانًمنًواشنطنًإىلًًف ًكانتًقلقةًمنًالسيطرةًاًلً-اعتمادًسياسةًوفاقًمعًالوالياتًالمتحدة.ًوما ي

يةًسالمالتر

ًالعام ي
ن
ًتعمًدولًً-السابقًعىلًإيرانًف ي

ًالتر ًكيفًأنًالفوضن ًهذهًالحالة ي
ن
أنًاستجابتًلهذهًالسياسةًبإيجابية.ًونرىًف

ًتعزمزً كي
م1981ًوبدأتًالعالقاتًبينهماًتأخذًمنجًجديدًبداًمنًعامًًالمتحدةًتركياًبالنسبةًللوالياتًأهميةالجوارًالتر

ًعهدًالرئيسً ي
ن
ًاألمًرف ً.(50)رونالدًريغانًيكي

                                                           
،ًالقاهرة،43ً) ي اتيج  انًاالستر ن ًالمت  ي

ن
قًاالوس ًف ًكمالًعبدالحميد،ًالشر  .443،ًص1972(ًمحمد

وت،44ً) ًدولًالعالم،ًترجمةًحسنًصعب،ًبت  ي
ن
 .593،ًص1970(ًرويًمكريدس،ًمناهجًالسياسةًالخارجيةًف

كيةًاأًلً(45)ً ةًالحربًالباردة،ًوكانترجعًالبدايةًالحقيقيةًللَعالقاتًالتر ًًهدفًواشنطنًمنًورائهاًمريكيةًإىلًفتر ي
،ًالذيًمثلهًاالتحادًالسوفيتر ي اتيج  يًالستر

ِّ
ًالتحد

َ
مواجهة هًو

ًًحيثالسابق؛ً ي
ص(ًمثلثًالمواجهةًاألمريكيةًمعًاالتحادًالسوفيتر لتًتركياًمعًاليونانً)قت 

َّ
،ًروسياًوتركيا،ًالمً:للتفاصيلًانظرً.مث ًالربيغي ن صالحًقاسمًحسي 

اتيجية،ًالعددً اتيجية،ًمركزًبالديًللدراساتًواالبحاثًاالستر  .59ً،ًص2016ًالعراق،،12المعقدةًوضاعًالنفوذ،ًمجلةًابحاثًاستر
ًدركوب،ً(46ً) ومزًاحمد،ًصنعًتركياًالحديثة،ًط56ً،ًصالمصدرًالسابقعبدًاالمت  وت،1ً؛ًفت   .234،ًص2001،بت 
ًكريسًكًو(47ً) ، يت،ًاستيفنًهادىلي  .32،ص2012،ًمجلسًالعالقاتًالخارجيةًبواشنطن،واشنطنكميديًألت 

 George Gruen , Dynamic progress in Turkish – Israeli relation,Israel Affairs,Vol.1, London,1995,P. 63 ً
ً

(48)Bill Park ,Stratgic location, Political dislocation; Turkey,The United State and northern Iraq,(MERIA), Vol.7, No.2, 
June,2003,P. 17. ً

(49)ًً كي
ًً-هشامًفومزيًعبدًالعزيز،ًالتعاونًالتر ًالمجالًاالقليمي ي

ن
ًف ًنعيم،ً؛54ً،ص2000ً،ايلول6ً،ًمجلةًالمنارة،ًالعدد1998-1991االشائيىلي ن معي 

ًالحلفًوالعداء،ًموقعًتركًبرس ن كيهً_االمريكيةًبي 
 .العالقاتًالتر

ًاًريغانولدًرونالدً(50ً)ً ي
ن
ايرًعامًف ًمدينة)ًتامبيكو(،1911ًلسادسًمنًشهرًفت  ي

ن
ةًحياتهمًف ًكمذيعًوممثلًًمارسًطيلةًفتر ًمنًالمهنًحيثًعمل الكثت 

ً ي
ن
ًوف ًنهايةًأصبحًرونالدًريغانًرئيسالوالعملًالسياسي

 
ًعامًًا ي

ن
1981ًألمريكا،ًالرئيسًرقمًاألربعونًللوالياتًالمتحدةًاألمريكية،ًوقدًتوىلًالرئاسةًف ي

ن
،ًوكانًف

ًسنواتًمنًعامًذل ي
ًثماتن ،ًوكانتًمدةًحكمًريغانًحواىلي ًالبالدًحيثًكانتًتهددًالشعبًاألمريكي ي

ن
ًعام1981ًًكًالوقتًهناكًبطالةًوتضخمًف ،1989ًحتر

ًذلكًالوقتًانخفضت ي
ن
ًأثناءًحكمًريغانًامزدهرًالتصديرًوالتصنيع،ًهوالتضخمًإىلًأقلًمعدالتالبطالةًًوف ي

،ًلحدثًانتعاشًًو،ًفقن بناءًبوقامًالقتصادًالقويي
ً ي ًالقائدةًللمعسكرًالغرت  ًعهدًريغانًهي ي

ن
ة،ًعىلًأحدثًالتقنيات،ًفأصبحتًالوالياتًالمتحدةًاألمريكيةًف ًكبت  للتفاصيلًانظر:ًسونرًًترسانةًعسكرية

كيةً ً .http//www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cogaptay.soner ،2015شباط،5ًًاالمريكية،ًً–جاغابتاي،ًالعالقاتًالتر

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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ًذلك1980ًًةًمعًتركياًاتفاقيةًالتعاونًاالقتصاديًوالدفاعًمنًالعامًيكياألمًرتحدةًعقدتًالوالياتًالم وبمقتضن

ًوالسماحًللطائراتً كي
ًوالحفاظًعىلًنموًواستقرارًاالقتصادًالتر كي

ةًيكياألمًرتعهدتًواشنطنًبتحديثًودعمًالجيشًالتر

ًانشطةًاالتصاالتًاالستخبارية ي
ن
كيةًف ً.باستخدامًاالجواءًالتر

قابلةًللتجديدًوتمًبموجبهًمزيادةًالمنشآت1980ًًدولتانًاتفاقاًعسكرياًمدةًخمسًسنواتًتبداًمنًفأبرمتًال

ًعامًيكياألمًرالعسكريةً ي
ن
ًتركياًمقابلًمزيادةًالمساعداتًالممنوحةًلها،ًوعقدتًف ي

ن
ًالبلدين1980ًًةًف ن اتفاقيةًجديدةًبي 

ً كي
ً.ً(51)لتحديثًالجيشًالتر

ًالعالقات ي
ن
ًالتقاربًف ًهذا ة ًتوركتًًامزدادتًوتت  ًوصول ًبعد ًسيما ًًومزالأال ًإىل ًعام ًً،1983السلطة قامتًإذ

ً ًمساعداتًبلغتًيكياألمًرالوالياتًالمتحدة ًتركيا ًبمنح ًالكيان939ًًة ًبعد ًالثالثة ًالمرتبة ًبذلك ًدوالرًلتحتل مليون

ًالحصولًعىلًالمساعداتً ي
ن
ًومرصًف ي

ًعامًً.ةيكياألمًرالصهيوتن ًعامًً.م1985وحتر ي
ن
بتجديدًًمًقامتًالدولتان1987وف

ًعامً ً.م1990اتفاقيةًالتعاونًالعسكريًواالقتصاديًحتر

كيةًً ةًانًمنحنياتًالعالقةًقدًكشفتًللغربًوالوالياتًيكياألمًروبناءًعىلًماًتقدمًيتضحًمنًمسارًالعالقاتًالتر

قًاألًأهميةالمتحدةً ًمنطقةًالشر ي
ن
قًوالغربً.وس تركياًف ًالشر ن ًاتكأتًعىلًً،بوصفهاًحلقةًرب ًبي 

 
السياسيةًومرتكزا

ًاأليكياألمًر ق ًالشر ي
ن
ًف ًللشيوعية ًاالحتواء ًسياسة ي

ن
ًف ًوس ة ًعن ًفضال ًأهميت. ًتوفت  ي

ن
ًف ًها ًالمعلوماتًًأكت  ًثلث من

ًحالةًهجومً ي
ن
ًالمهمًلإلنذارًف ًناهيكًعنًمركزهاًالدفاعي .

 
ًسابقا ي

اتيجيةًللوالياتًالمتحدةًعنًاالتحادًالسوفيتر االستر

ً ي ًعىلًمنطقةًالخليجًالعرت  ي
ًً(.52)سوفيتر

اتيجيةًًأهميةمزادتًً قًاأليكياألمًرتركياًاالقليميةًبالنسبةًلالستر ًاوسعًباتجاهًالشر
 
السيماًًوس ةًواخذتًابعادا

.ً ي
ًشهدهًاإذًًبعدًانهيارًاالتحادًالسوفيتر ي

اتًالتر ًالدولًسمةًبارمزةًوعليهًفانًمجملًالتغت  ن ًالعالقاتًبي  ي
ن
اتًف تعدًالمتغت 

ًالسيماًماًبعدًالحربًالعال ًينطويًً،ميةًالثانيةًوالحربًالباردةًليسًجديدةًعليهالنظامًالدوىلي الًسيماًانًجوهرًالتغيت 

ًبشكلًفاعلًيؤدي ًلهاًالقدرةًعىلًالتأثت  ي
ًالقوىًالتر ن استقرارًواستمرارًالعالقاتًإىلًًعىلًتبادلًاالدوارًوالمواقعًماًبي 

ًالدوليةًمدةًاطول.ً

ً ًمنذًعام ًبدأتًمعالمها ًنحنًبصددها ي
اتًالتر ًالتغت  ًميخائيل1987ًان ي

ًلسياساتًالرئيسًالسوفيتر ًنتيجة م،

ً ي
ًمثلًجومزيفًناي،ًانًالتاري    خًالحقيقر ن ،ًويرىًبعضًالباحثي  ي

غورباتشوفًحولًاعادةًبناءًاالقتصادًللمجتمعًالسوفيتر

ًيرجع ًالسياسي ًالنظامًالدوىلي ي
ن
ًف ًوجمهورياته1989ًخريفًعامًإىلًًلبدءًالتغيت  ي

ًالذيًشهدًتفككًاالتحادًالسوفيتر م،

ًكانونًاالولًعىلً ي
ن
ًف ي

النفوذًالسوفيتر ًتشيكوسلوفاكياًوبانحساًر ي
ن
 ً.(53)م1991اثرًالثورةًالمخمليةًف

ًً ًشباط ي
ن
ًآذار1981ًًف ي

ن
ًف ًألموقعه ك ًالمشتر ًالدفاع ًوالوالياتًالمتحدة1980ًدخلتًمعاهدة ًتركيا ن ًًبي  ن حت 

ًرف ي
ر
ًكانتًتالف لمان,حيث ًكواليسًالت  ي

ن
ًمكثتًطويالًقبلًاالنقالبًف ي

ًمنًالنوابًوهذهًالتنفيذًوالتر ًكبت  ضاًمنًعدد

كًضمنًأطارًحلفًالناتوًوالسيمًا ًالتعاونًاالقتصاديًوالدفاعًالمشتر ي
ن
المعاهدةًالمعقودةًلمدهًخمسًسنواتًنظرتًف

كًوتبادلًالملكياتًالرأسماليةً,ًً كياًبمعداتًعسكريهًوتنظيمًالنتاجًالمشتر كاًلتر قدمتًهذهًكماًبخصوصًأمدادًأمت 

كاًا ًألمعاهدهًألمت  كي
ً.(54)لحقًباستخدامًمنشأتًالجيشًالتر

اتيجيهًوليستًفنيةًوتهدفً ًتعاملهاًمعًمسألةًالمياهًتنطلقًمنًحساباتًسياسيةًاستر ي
ن
إىلًًويبدواًانًتركياًف

ادًالمياهًمنًتركياًمماًيوفرًلهاًوسيلةًضغ ًعىلًالدولًالعربيةًلمواءمةًسياستهاًعىلًنحًوإىلًًدفعًالدولًالعربية استت 

ًشؤونهاًالداخليةيخدمًالمصا ي
ن
كيةًوربماًالتدخلًف  .لحًالتر

كيةًً ة،ًماًيفرضًعليهاًأنًتحسمًخياراتهاًبشأنًيكياألمًرنستطيعًالقولًانًالعالقاتًالتر ن ةًذاتًخصوصيةًممت 

ًيتعارضًمعً ًقد ًالقليمية ًبيئتها ي
ن
ًف كية ًالتر ًالخارجية ًالسياسة ًاستقالل ًأن ًبينهما. ًالخالف ًمحل ًالقليمية القضايا

استخدامًبعضًملفاتًالضغ ًضدًإىلًًة،ًومصالحها،ًقدًيدفعهاًلثنيهاًعنًذلك،يكياألمًرلوالياتًالمتحدةًسياسيةًا

                                                           
كيةً(51ً)ً ًكليةًالعلومًالسياسية،ًجامعةًبغداد،2005ًً-1991االمريكيةًً–غيداءًسعيدًعبدًالمجيد،ًالعالقاتًالتر ًمنشورة، ،ًاطروحةًدكتوراهًغت 

 .38،ص2007
ً.237ًً-236،صًص1988ً(ًابراهيمًخليلًاحمد،واخرون،تركياًالمعاضة،ًمطبعةًجامعةًالموصلنًالموصل،52ً)
كيةًً(ًنبيلًمحمًد53) ًكليةًالعلومًالسياسية،ًجامعةًبغداد،ً–سليمًيونس،العالقاتًالتر ًمنشورة،  .94ًً-93،ًصًص1997ًاالمريكيةًاطروحةًدكتوراهًغت 
،ًتركياًوامريكاًمنًاالقطابًالمتعددةًإىلًنظامًالقطبًالواحد،ًسلسلةًملفاتًتركية،ط54) ي

،يوسفًابراهيمًالجهماتن ،دارًحورانًللطباعه،1ً(ًساالرًاوسي
وت،ب ً.28-27،ًصًص2000ًت 
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ًكتحريكًقضيةًاألكرادًلتقويضًاستقرارها، ًإمزاءًاستقالليةًآثاًرًأًوًتركيا، ي
اًدعمًالموقفًاليوناتن

 
ةًالقضيةًاألرمنية،ًوأيض

ًعنًنسفهاًلطموحاتًتركيا،ًوعرقلةًدخولها
ا
ص،ًفضًل ًإىلًًقت  ي االتحادًاألورت 

(55). 

ةًعىلًمعالجةًخالفاتهاًمعهاًعىلًذلكًالنحو.ًألنهًايكياألمًرلكنًمنًالصعوبةًبمكانًأنًتقدمًالوالياتًالمتحدةًً

قًاأل ًإىلًً،ًبلًتتعدىًذلكوس الًتزالًتحتاجًإليها،ًوالًتقترصًهذهًالحاجةًعىلًحلًمشكالتًالشر ي
ن
ًف كي

التر إدراكهاًالدوًر

ً ًوقضايا ًأخرى ًاألمناطق ًهذه ًوالقوقامز. ًالوسط، ًكآسيا ًالمتحدةًًهميةأخرى ًللواليات ًبالنسبة كيا ًلتر اتيجية الستر

ًالواقعًوس ًالقاراتًالثالث:ً)ًأوروباًيكياألمًر ن ًالمتمت  ًموقعهاًالجيوبوليتيكي ي
ن
ةًتعودًلثالثةًأسبابًرئيسة؛ًاألول:ًيكمنًف

ًتقعًصلبًالمصالحًوآسياًوأفريقيا(،ًوالذيًيرب ًتركياًبالعديدًمنًالمناطقًال ي
قًيكياألمًرتر كياًترتب ًبمناطقًالشر ة،ًفتر

ًإىلًً،ًوالبلقان،ًوالقوقامز،ًوالبحرًاألسود،ًوآسياًالوسط،ًبرواب ًاقتصاديةًوثقافيةًوتاريخيةً.وس األ ي
ن
جانبًتحكمهاًف

اًلخطوطًالنف ًوالغامزًمنًآسياًالوسط،ًوب ًالبوسفورًوالدردنيل،ًوكونهاًمعت   ي
ن
أوروباًإىلًًحرًقزوينالممراتًالبحريةًف

 ..(56)ةيكياألمًروالوالياتًالمتحدةً

كية،ًحيثًأماًً (ًفيماًيتعلقًبالسياسةًالخارجيةًالتر ي اتيج  ًالمنظورًالجديد)العمقًالستر ي
ن
:ًفيتمثلًف ي

السببًالثاتن

قًاأل ًمنطقةًالشر ي
ن
ًمعظمًالقضاياًالمتوترةًف ي

ن
ًالعراق،وس مكنًهذاًالمنظورًتركياًمنًالنخراطًف ي

ن
أًوًإيران،أوًً،ًسواءًف

ًالقضيةًالفلسطينيةً.أًوًلبنان،

ًأنًالوالياتًالمتحدةًً ي
ن
”.ًالنموذج”ًيةسالمتركياًباعتبارهاًالدولةًاًلإىلًًةًتنظًريكياألمًرويكمنًالسببًالثالثًف

ً ن ًبي  ا
 
ًتعايش ًالنظرًالغربية ًوجهة ًمن ًوتمثل ًالقتصادية، ًالتنمية ًمن ا ًكبت   ا

ًحققتًقدر  ًحديثة، ًديمقراطية ًدولة فهي

اًمنًيكياألمًروقيمًالحداثةًالغربية.ًهذهًاألسبابًجعلتًمنًالصعوبةًبمكانًعىلًالوالياتًالمتحدةًًسالمًلا ةًأنًتحلًأيًّ

ًذلك ي
ن
ًتواجههاًدونًمساعدةًتركياًف ي

ً.(57)تلكًالقضاياًالشائكةًالتر

ً

  الخاتمة

كيةًً ًعهدًالدولةًأوائلإىلًًةيكياألمًرً–تعودًالعالقاتًالتر ي
ن
ًف ًتركتًالقرنًالثامنًعشر ي

هاًعىلًدوًرآثاًرًالعثمانيةًالتر

قًاأًل ًالشر ي
ن
ًف ًالدولة ًًدتن ي

ن
ًف ًاوسعًمماًهوًعليه ًإالًً،أوربًابصورة ًيكياألمًرانًالوالياتًالمتحدة ًانتهجتًخطواتًاكت  ة

كيةًإذًً.للتقاربًمعًجمهوريةًتركياًالحديثةًالًسيماًبعدًنهايةًالحربًالعالميةًالثانية ةًيكياألمًرً–اخذتًالعالقاتًالتر

كيًا ًسابقاًالذيًاصبحًجاراًلتر ي
ًمواجهةًاالتحادًالسوفيتر ي

ن
ًكقوةًعالميةًف ومز ًالت  ي

ن
منجًبعدًانًبدأتًالوالياتًالمتحدةًف

ًكانتًتسغً ًالحليفًالمناسبًالسيماًوانها ًوكانتًالوالياتًالمتحدةًهي ًكانتًتبحثًعنًحليفًقويًلحمايتها، ي
التر

،ًلذاًاخذتًالعالقاتًال ًمنًالعامًلمحاضةًالنفوذًالشيوعي
 
ًابتدءا ًكبت  ًالتطورًبشكل ي

ن
مًوذلكًمعًوصول1950ًثنائيةًف

ً ًالديمقراطي ًمندريسًوحزبه ًًعدنان ًالتوسعًإىل ًلمواجهة
 
ًمهما

 
ًحاجزا ًتركيا ًكانت ًالباردة ًالحرب ًاثناء ي

ًفقن السلطة.

ًالخليج ي
ن
ًالمحتملًف ي

كياًًويكياألمًرلذاًاصبحتًالوالياتًالمتحدةًً.السوفيتر يكًتجاريًلتر ًمنًثمًتحولتًتركيًاةًاهمًشر

قًاأليكياألمًرقوةًدعمًرئيسيةًللوالياتًالمتحدةًإىلً ًالشر ي
ن
ًحلفًالناتوًمنًعامًوس ةًف ي

ن
م،1952ً،ًواصبحتًعضواًف

ًايرانًمنًالعامًسالمومعًقيامًالجمهوريةًاًل ي
ن
ًًأهميةتزايدتًً،1979يةًف ي اتيج  تركياًبعدًمزوالًنظامًالشاهًالحليفًاالستر

ًالمنطقةً. ي
ن
ًًلواشنطنًف

ً اتيجية،ًيكياألمًرًتفهمًالوالياتًالمتحدةًولكي كيةًالًتهددًمصالحهاًالستر ةًأنًاستقالليةًالسياسةًالخارجيةًالتر

ًعىلًالوالياتًالمتحدةً ن ًيكياألمًرفإنهًيتعي  ن ًرئيسيي  ن ًالتغلبًعىلًعائقي  ةًوتركياًمنًإجلًإقامةًعالقةًمتنوعةًودائمة،

،ًفالبعدًال ًوالبعدًالجيوسياسي ًتعوًدهماًالبعدًالنفيي ي
ًالتر ن ًالدولتي  ن ًيتعلقًبطبيعةًالعالقةًالهرميةًبي  ماًقبلًإىلًًنفيي

ا،ًلذلكًسيكونًمنًالصعبًعىل60ًً ورةًًاألوىلعام  ًعىلًمصالحهاًالخاصةًوليسًبالرصن أنًتدركًأنًالثانيةًتترصفًبناءا

ًكأوًًلصالح ًأنًتركياًتعلم ي
ن
ًبيئتهاًالقليمية،ًوالًجدالًف ي

ن
ًضدًمصالحًالوالياتًالمتحدةًف ن يفًيمكنهاًتحقيقًتوامزنًبي 

ًجوارًمضطرب،ًوعالقاتهاًمعًوأماًًمصالحهاًالخاصةًوتوقعاتًحلفائها، ي
ن
كياًتعيشًف ًفتر منًناحيةًالتحديًالجيوسياسي

                                                           
ةًتبحثًعنًثوبًجديد،ًترجمةًفاضلًجنكر،ًالرياض،ًً(55) ًكرامر،ًتركياًالمتغت  ن ً.14ً،ًص2002هيتن

ون،ط56) ًتحدياتًالداخلًورهاناتًالخارج،ًالدارًالعربيةًللعلومًناشر ن ًواخرون،ًتركياًبي  ًحسنًباكت  ً.134،ًص2010مرص،1ً(ًعىلي

 .98،ًص2015ًمرص،،201اعادةًانتاجًدولةًالخالفةًالعثمانية،ًمجلةًالسياسةًالدولية،ًالعددمحمدًسعدًابوًعامود،ًتركياًوحلمً (57)
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ًعىلًماًسبقًفإنً معًدولةًماًعىلًعالقاتهاًمعًدولةًأخرىًوبناءا ًأغلبًاألحيانًتؤثرًعالقتهًا ي
ن
انهاًمتعددةًومتنوعة،ًوف جت 

ا،ًلهاًمصالحًمتنوعةًوتحالفاتًمختلفة،ًوليسًعىلًإىلًًحدةًبحاجةالوالياتًالمت قوي  ًا اًإقليمي 
 
أنًتنظرًإليهاًبوصفهاًحليف

ًكماًتحتاجًالوالياتًالمتحدةًيكياألمًرأنهاًمجردًتابعًللوالياتًالمتحدةً ًأنقرة، ي
ن
ًايكياألمًرةًف

 
إىلًًأنًتكونًمرنةإىلًًةًأيض

ًتبذله ي
ًتدركًقيمةًالجهودًالتر ًكاف،ًلكي ًالوالياتًالمتحدةًحد ن ًسدًالفجواتًبي  ي

ن
ةًوبعضًالجهاتًالقليميةًيكياألمًراًف

ًكلًمنًتركياًوالوالياتًالمتحدةً ًمواقفهمًالتقليديةًتجاهًبعضهمًاإىلًًةيكياألمًرالفاعلة.ًلذاًستحتاج بعضًالوقتًلتغيت 

ً.البعض

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 قائمة المصادر

ً.1988ون،ًتركياًالمعاضة،ًمطبعةًجامعةًالموصل،ًالموصل،ًواخًرً،أحمًدابراهيمًخليلً

ًابراهيمًً،داوودًاوغلًوًأحمًد ًترجمةًفاطمة ًالعالم، ي
ن
ًوف ة ًمنطقةًمتغت  ي

ن
كيةًف ًالتر ًالخارجية ًمعالمًالسياسة رؤيةًتركية،

،ًمرص،ً ي
ن
ً.2015ًالمنوف

ًالسياسةًالخً،عارفًالكفارنةًأحمًد ي
ن
ًعمليةًاتخاذًالقرارًف ي

ن
ًالعددًً،ارجيةالعواملًالمؤثرةًف ،42ًمجلةًدراساتًدولية،

 .2008ًمرص،ً

ًًأحمًد ً.2001ًمطبعةًجامعةًبغداد،بغداد،ًً،نوريًالنعيمي

ً ي
قًاألً،ايمانًدتن ًمنطقةًالشر ي

ن
ف كيًا ًلتر االقليمي ً.1ً،2014ط،مكتبةًالوفاءًالقانونيةً،بعدًالحربًالباردةًوس الدوًر

ًعهدً ي
ن
ًتركياًف ي

ن
ًكمالًاتاتورك،ًاسماعيلًنوريًحميدي،ًسياسةًالتحديثًف 1938ًً-1923مصطقن ًغت  ،ًرسالةًماجستت 

بية،ًابنًرشد،ًجامعةًبغداد، ًكايةًالتر ً.1989منشورة،

ًالعالقاتًالدبلوماسيةً.توماس ًبرايسون، قًاأليكياألمًراي. ًالشر ي
ن
جمة،1975ًً-1784ًوس ةًف ًوالتر ًدارًطالسًللنشر ،

ً.1985دمشق،ً

ًالسياسةًالخارجية ي
ن
اتًف ً.2008،ًرًصمً،خالدًالمرصي،ًمحاضن

ًتحدياتًالداخلًورهاناتًالخارج،ً ن ًكتابًتركياًبي  ي
ن
اتيجيةًمتبادلة،ًف ،ًمعًالوالياتًالمتحدة،ًمصالحًاستر ي

خليلًالعناتن

وت ً.2006ً،بت 

ًالعراقية ًالعالقات ًمستقبل ، ن ًحسي  ًمحمد ًً-خلود ًاالنسحاب ًبعد كية ًاألمًرالتر ًوالدراساتًً،يكي ًللبحوث ًرؤية مجلة

اتيجية،ًالعددً ً.2012ً،2االستر

اتيجية،ًدراسةًرقمً وت،12ًريشتارد.ف.ًغريميت،ًوالنًاليسون،ًتركياًصعوباتًوافاق،دراساتًستر ً.1980،ًبت 

ً.2017ري  هامًعبدالناض،ًشخصياتًسياسية،ًمرص،ً

ًدولًالعالم،ًترجمةًحسنًصعب ي
ن
وت،ًً،رويًمكريدس،ًمناهجًالساسيةًالخارجيةًف ً.1970بت 

ًًأحمًدمزيدًاسامةً ي
ةًحكمًحزبًالعدالةًوالتنميةًدورًالمًؤً،الرحباتن ًتركياًاثناءًفتر ي

ن
ًالحياةًالسياسيةًف ي

ن
سسةًالعسكريةًف

ًاأل2003-2010) ق ًالشر ًجامعة ًمنشورة( )غت  ًماجستت  ًرسالة ًاالنسانيةًً،وس ( ًاالدابًوالعلوم ً،كلية

ًً.2013ً،قسمًالعلومًالسياسية

ًاالقطابًالم ًمن ًوامريكا ًتركيا ، ي
ًالجهماتن ،يوسفًابراهيم ًملفاتًإىلًًتعددةساالرًاوسي ًسلسلة ًالقطبًالواحد، نظام

وت،1ط،تركية حورانًللطباعه،ًبت  ً.28-27،ًصًص2000ً،داًر

ًتوفيق،ًمبادئًالعالقاتًالدولية،ًمكتبةًالسنهوري،ًبغداد،ً ي
ً.2009سعدًحقر

ًالعربًوالعثمنةًالجديدة اتيجيةًً،سعدًعبيدًالسعيدي، ًً،كراسةًاستر ًللبحوثًوالدراساتًاالستر ي اتيجية،ًمركزًحمورات 

ً.2013،بغداد،13ًالعدد

ً كية ًالتر ًالعالقات ًجاغابتاي، ًيكياألمًرً–سونر 5ًًة، ً،2015شباط،

http//www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cogaptay.soner.ًً

ًاًل ًالعالقاتًالسياسيةًالسعودية ًيرانيعطاًهللاًمزايدًالزايد، ًالخليجًالًةًواثرهاًعىلًاالمنًاالقليمي ًلمنطقة ي -1980عرت 

ًوالتومزي    ع2003 ً.1ً،2015االردن،ًطً،،ًاالكاديميونًللنشر

ًدركوب ،ًمجلةًالجيش،ًالعددًً،عبدًاالمت  ي قًالعرت 
ًدولًالمشر ي

ن
ينًاالول31ًً،ًدمشق،31ًالمياهًوالرصاعاتًحولهاًف تشر

ً.54،ًص2011

ًعىلًالمفاهيمًالجيوبولوتيكي ن كت 
ً.1976ة،ًمطبعةًاسعد،ًبغداد،ًعبدًالرمزاقًعباسًحسن،ًالجغرافيةًالسياسيةًمعًالتر

،جً–عبدًالوهابًبكر،ًواخرون،ًالعالقاتًالعربيةً ي كيةًمنًمنظورًعرت 
،ًمعهدًالبحوثًوالدراساتًلعربية،ًالقاهرة،1ًالتر

1991.ً

ًواخرون ًحسنًباكت  ونً،عىلي العربيةًللعلومًناشر ًتحدياتًالداخلًورهاناتًالخارج،ًالداًر ن ً.1ً،2010ط،تركياًبي 

ًعبًد ًسعيد ًًغيداء كية ًالعالقاتًالتر ًيكياألمًرً–المجيد، ًالعلوم2005ًً-1991ة ًكلية ًمنشورة، ًغت  ًدكتوراه ًاطروحة ،

ً.2007السياسية،ًجامعةًبغداد،ً

،ًمؤتمرًلومزانًواثارهًعىلًالبالدًالعربية،ًالقاهرة،ً ن ً.1867فاضلًحسي 

اتيجيةً ًمحمد،ًاالستر ،ًبغداد،ًيكياألمًرفاضلًمزكي ي قًالعرت 
ًالشر ي

ن
ً.1968ةًف
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قًوالغرب،ًترجمةًمركزًالبحوثًوالمعلومات،ًبغداد،ًًفرانك ًالشر ن ً.1985تاجو،سياسيةًتركياًالخارجيةًبي 

ومًز وت،1ً،ًصنعًتركياًالحديثة،ًطأحمًدفت  ً.2001،ًبت 

ً ًالربيغي
ن اتيجية،ًمركزًبالديًللدراساتًً،روسياًوتركيًاً،قاسمًحسي  المصالحًالمعقدةًوضاعًالنفوذ،ًمجلةًابحاثًاستر

اتيجية،ًالعددًواالبحاثًاالًس ً.2016،العراق،12ًتر

قًاألأحمًدكمالًمظهرً ًالشر ي
ن
ً.1978،ًبغداد،ًوس ،ًاضواءًعىلًقضاياًدوليةًف

مزًرايت،ًسياسةًالوالياتًالمتحدةً ،ًترجمةًفاطمةًعبدًالواحد،ًالقاهرة،1914ًً-1830ةًامزاءًمرصًيكياألمًرليتوامزًتشامت 

1987.ً

ًكامل،طًأحمًدوالتاري    خ،ًترجمةًم.ًجومزيفًناي،ًالمنامزعاتًالدولية،ًالنظريةً ًالجميلًومجدي ن ،ًالجمعيةًالمرصية1ًامي 

ًالمعرفةًوالثقافةًالعالمية،ًالقاهرة،ً ً.1997لنشر

ً.2ً،1998مكتبةًالنهضةًالمرصية،ًالقاهرة،ًطً،تحليلًالسياسةًالخارجيةً،محمدًالسيدًسليم

ًوال ًالتاسعًعشر ن ًالقرني  ي
ن
السياسةًالدوليةًف ون،طمحمدًالسيدًسليم،ًتطوًر ،ًمرص،1ًعشر ًللنشر ن االمي  ً.2002ً،داًر

ًالمتحدة ًالواليات ًمحمد، ًحج ًً،محمد ًالسياسة ًيكياألمًرالموسوعة ًالعالقات ًعىلًيكياألمًرة، ًالمحك، ًعىل كية ًالتر ة

:ً ي
وتن ًً.htt//political,Encyclopedia.org/tagالموقعًااللكتر

نً ًحسي  ًً،محمد ًالعراقية ًالعالقات ًً–مستقبل ًاالنسحاب ًبعد كية ًاألمًرالتر ًوالدراساتًً،يكي ًللبحوث ًرؤية مجلة

اتيجية،ًالعددً ً.2012،بغداد،2ًاالستر

المعرفةًالجامعية،ًاالسكندرية،ً ًالجغرافيةًاالقليمية،ًداًر ي
ن
 .1982محمدًخميسًالزوكة،ًاسياًدراسةًف

ًالعثمانية ًالخالفة ًدولة ًانتاج ًاعادة ًوحلم ًتركيا ًعامود، ًابو ًسعد ًالً،محمد ًالدولية، ًالسياسة ،201ًعددمجلة

ً.2015مرص،

ًجباًر ًكريم ًً،محمد ي ًالخارج  ًالسياسي ًالقرار ًصنع ًعملية ي
ن
ًف ًودورها كية ًالتر ًالعسكرية ًً،المؤسسة المركزًالديمقراطي

ً ي ً.2008العراق،ً،العرت 

قًاأل ،ًالقاهرة،ًًوس محمدًكمالًعبدًالحميد،ًالشر ي تيج  انًاالستر ن ًالمت  ي
ن
ً.1972ف

وت،ًط ً.2ً،1982محمودًشاكر،ًتركيا،ًبت 

نًمجموع اتيجيةً،ةًمؤلفي  ،ًمركزًالدراساتًاالستر ًعالمًمتغت  ي
ن
وت،ًً،العربًواالتراكًف ً.1993بت 

،ًالعالقاتًالعربية ن كيةى،ًالقاهرة،ًً-مجموعةًمؤلفي  ً.1998التر

ً ًالسياسية ًالموسوعه ًالمتحدة، ًالواليات ًمحمد، ًحج ًمحمد ًعىلًيكياألمًرًة،العالقاتيكياألمًرمروان كية ًالتر ة

ًً.http//political.encyclopedia.org/tagًالمحك،عىلًالموقع

ًصايج،ًالسياسةً ًعىلًادارةًجورجًبوش،ًً،يةسالمةًتجاهًالحركاتًاًليكياألمًرمصطقن ن كت 
،ًاطروحة2008ًً–2000ًالتر

ًمنشورة،ًجامعةًالجزائر،ً ًالعالقاتًالدوليةًغت  ي
ن
ً.2008دكتوراهًف

ًنعيم ن كيهًً_ً،معي  ًالحلفًوالعداًءيكياألمًرالعالقاتًالتر ن ًتركًبرسً،ةًبي  ي
وتن ًً.الموقعًااللكتر

ًكريسًكوك،ًمجلسًالعالقاتًالخارجيةًبواشنطن،واشنطن ، يت،ًاستيفنًهادىلي ً.2012ميديًألت 

كية ًالتر ًالعالقات ًيونس، ًسليم ًمحمد ًمنشورةً،ةيكياألمًرً-نبيل ًغت  ًدكتوراه ًالسياسية،جامعةًًً،اطروحة ًالعلوم كلية

ً.1997بغداد،

ًال ي
ن
ًف ًتركيا ًدور ًسليم، ًمحمد ًنبيل ًاالمنية تيبات ًاأليكياألمًرتر ق ًللشر ًالنهرين،ًً،وس ة ًجامعة ًسياسية، قضايا

ً.2004،بغداد،2ًالعدد

ًالعراق ًعىل اته ًوتأثت  كيا
ًلتر ي اتيج  ًالجيوستر ًالموقع ، ي ًالمطلت  ًالجامعةًً،نصيفًجاسم ًمنشورة، ًغت  ًدكتوراه اطروحة

ً.1986ًالمستنرصيةنًبغداد،

حقيقتهًواهدا مونرًو ،مبدًأ ي
،ًالعددًنوريًالسامرات  ي ً.1989،ًبغداد،14ً،ًالسنه40فه،ًمجلةًالمؤرخًالعرت 

ً كي
ًالتر ًالتعاون ًالعزيز، ًعبد ًفومزي ًً-هشام ًاالقليمي ًالمجال ي

ن
ًف ًالعدد1998-1991االشائيىلي ًالمنارة، ًمجلة ،ايلول،6ً،

2000.ً

ة ًكرامر،ًتركياًالمتغت  ن
ً.2002تبحثًعنًثوبًجديد،ًترجمةًفاضلًجنكر،ًالرياض،ً هيتر

ً

ً
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ي خالف
 
 تسع  نظم البيان ف

 
حاة من مفرسي القرآنن  

 

1
 علي نورالدين سالم كمبه 

 

 
 

 الملخص: 

ي شغف كامن بحب  ، ون  ي
ي ثمانينات القرن الماض 

 
ي معهد القراءات ف

 
ي ف ي هللا تعاىل لدراسة النحو العرن 

منذ أن هدان 

ي لمت   الشاطبية، ومت   الجزرية، ومت   ألفية ابن مالك، وألفية ابن 
ي تنظم علما، فبدراست 

المتون، وبخاصة المتون الت 

، وكافية ابن مالك وشافيته، ونظم نيل المت   ، ونظم الرببية، ونظم وواهر الفقه معطي ، ومت   ابن عار، ي  للووهي 

ي  ي نفسي ميول إىل هذا النوع من النظم، فبدأت نواميس الفكرة تعصف ن 
 
ها من المتون، تولد ف  .للعالمة قريو، وغير

ي هللا لوتابة 
ي وبعد  أن وفقت 

عند المفرسين  الذي أروو أن يسخر هللا له ويرى النور، الموسوم بـ) الخالف النحوي بحت 

ي  ي نفسي فكرة نظمه، فاستخرت  رن 
 
ي مسائل الخالف لألنباري( انبثقت ف

 
ي كتاب اإلنصاف ف

 
من خالل الشواهد القرآنية ف

ي تسلسل أفكاره وترتيب أعالمه إال ما 
 
ما بمنهجية البحث ف ي وبدأت أنظمه مبحثا مبحثا، ملي   ،  فتوكلت عىل هللا رن  ي

فهدان 

ي الوزن إليه
 .اضطرن 

ي بيان، والسمتر  وي ، وأن  ي
، والنسف  ي ي، وابن عطية، والرازي، والقرطت 

ي، والزمخرس، تضمن النظم آراء كل من الطي 

ي مسائل 
 
ي كتابه اإلنصاف ف

 
ي ذكرها  ف

، الت  ي ي النحو العرن 
 
ي المسائل الخالفية ف

 
، باإلضافة إىل األنباري، ف ، واأللوسي ي الحلت 

حاة من مفرسي القرآن(الخالف ووردت فيها شواهد قرآنية، ووسمته بـ
ُّ
ي خالف تسع ن

 
 .) نظم البيان ف

حاة، نظم البيان، ألفية ابن مالك :الكلمات المفتاحية
ُّ
  .تسع ن
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 اخلطبة
لَــِه الْـَواِحـــــــــدِ   .1 َتِدأً بِـــاْسِم اْْلِ  ُمْلَتِمًسا َعْوَن اْلَقِويِّ الْـمـَاِجدِ  ُمبـْ
 َوآلِـــِه َوالتَّـابِـِعيــــــــــــــــَن الشُّــَرفَـــا ـَفىُمَصلِّــًيا َعَلى الـنَِّبِّ الْـُمْصطَ   .2
َعــــــــــاءِ   .3  َوطَــالِــًبا َعْفــًوا بِــََل اْستِــــــــثْـَناءِ  َورَافِــًعــــــــــــــا يَــــَديَّ بِـــالـــدُّ
تِ   .4  َداِدي ِمْن َسائِِر اْلَِْهاتِ َوَأجْ  لِـــــَوالِــَديَّ َعْن ُكـــــــلِّ الـــــــــزََّّلَّ
فْـَهامِ       َوَصْفــَوِة الشُّيُـــــــــوِخ َواْْلَْعََلمِ   .5  َمْن ُوِصُفوا بِـَجْوَدِة اْْلِ
بـــًا  .6  اْمُدْد لَـُهْم ِف ُعْمرِِهْم َأْحَقابً  ِمـمَـّْن َجَلْسَنا قـُْربـَُهْم طُـــَلَّ
َعـــــ  .7  اْلَقرَابَــةِإْخَوتـِي َوُجـْملَـــــــِة وَ  ابَـةْ َوأُْسَرٍة َكـاَنْت ِهَي الدُّ
 ِف نَـْظِمَها أُطْـُروَحِِت اْلَفـتِـيَّــة ةوَمــتِـي السَّنِــــــــــيَّـفَــَهــِذِه َمـْنـظُ   .8
 ـُقـْرآنِ ِف قَـْوِِلِْم ُمـَفـسِّـِرِي الْ  ََسَـّـْيــتُــَهـا َمـْنـظُـوَمـَة الْـبَـيَــــــــــــــــــانِ   .9

 اْْلَْشـَعـارِ  ِمْن آيِــِه ََّل ُجــْملَـةِ  يِِف فَـْسرِِهْم َشَواِهَد اْْلَنْـَبارِ   .11
نَصافِ   .11 ـِة الْـِخـََلفِ  أَْعـِِن به الْـُمَسمَّى ِبْْلِ  ِإْذ َخـطَـّـُه لِـُحـجَّ
 ا َوَعْجـزَِهاِمـْن َوْحــَدِة َرِويِِّــهَ  ُمـْعـَتِمــًدا تـََقــيُّـًدا ِِف نَظْــِمَها  .12
َعـــــــــــــــــانَة  .13 َبنَة أَْدُعوَك َرِبِّ َوافِــــَر اْْلِ  َواْجـَعْل َكََلِمي َواِضَح اْْلِ

 األنباري
 فَاَْسَـــْع نـََباُه فَـاِهـمـاً يَـا قَــارِي يأَوَّلُـُهْم أَْعََلِمَي ْاْلَنْـبَـارِ   .14
 الْـَخاِمَسِة الْـُمْعتَـبَـرَة ةِ ِف الْـمـَـائَ  َمْوِلُدُه ِِف الثَّاِلِث ِمْع َعَشرَة  .15
 ُهــَو اَْسُــُه يَـــا َساِمـًعا بَـيَــــانِ  ِإَضافَــُة الْـَعـْبـِد ِإََل الرَّْحـَمـنِ   .16
ــٌد ُعبَــْيـُد اللـهِ   .17 نْـــبَـاهِ  َوالِـُدُه ُمـَحمَّ  انْــظُــْرُه لِْلِقْفــِطــــيِّ ِِف اْْلِ
 ُمــَدوَّنـــًا فـِي بُـْغــيَــِة الْـُوَعــــاةِ  بُـــوُهِ بـــَأِب اْلبَــرََكاتِ َولَــقَّـ  .18
يــنِ   .19 ينِ  وََكــَذاَك بِــَكـــَمـاِل الـدِِّ  أَثْــبَـتَـُه الْـَفـْهـُم َجــََلُل الــــــدِِّ
 ـْرآِة لِــْلــِجــنَـانِ أُنْـظُــْرُه ِف الْـِمــ نِــْسبَــتُــُه أَنْــبَـاَر ِمـْن أَْوطَـانِ   .21
 َذاَك الــِذي ِف النَّـْشـَأِة َمـْسـطُـــورُ  َوَمْنُصورُ  يُّ ُشـيُــوُخـُه الشََّجـرِ   .21
 يَــْلـَحــظُــــُه ِمْن ُكــْتـبِـِه الــذَّكِــيُّ  ُمــيُــولُــُه ِف ََنْــوِِه بَــْصــرِيُّ   .22
 َكــَذا اْعـتِـَمـاُدُه َعـــَلى ُأُصـــولِـِهمْ  ـِهمْ ِمْن قـَْولِ  أَْلَفاظُُه الْـُمـْعَتَمَده  .23
 ُأُصــولُــُه ِِف نَـْهِجـــِه يَــــا َسائِــِلي ِمْن ِعلَّةٍ ُُثَّ اْلِقــَياِس ُُثَّ اْلَعاِملِ   .24
 َمْوُسوَمـــٌة ِِف َكـــاِشـِف الظُـّـُنونِ  ُكــْتـبُــُه ِِف َأْشــَرِف الْــُفــنُــونِ   .25
 فَــاْقُصـْدَها ِف اْلِبَدايَـــة َوالنَِّهايَــة ُرَهـا ِإْن َكاَن َلَك َغايَــةٌ َوَحصْ   .26
 َوَخـــاِمِس الْـِمآِت ِمْن ِسنِـــــيَ  َوفَـــاتُــُه ِِف السَّْبِع َوالسَّْبعِـيَ   .27
 ــْدنَــانِ ُمـنَـعَّـمـًا بِـُصـْحـبَــِة الْــعَ  أَْدِخــْلـــُه َرِبِّ َواِسَع الْـِجَنانِ   .28

 الطربي
 ثَـانِـيـُهـُم ِف َمـْبَحـثِـي الْـُمْعتَـبَـرِ  ُمـَحمَّـٌد ْبُن َجرِيـِر الطَّبَــرِي  .29
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 اْْلِمـلِــيُّ الـنَّـَسـِب يَـــا طَــاِلبِ  ابْـُن يَــزِيـِد َوْهـَو اْبُن َغــالِـبِ   .31
 نُـَحـاِتى مْ ُه فِـــي ِإنْــبَــاِهـهِ انْــظُــرْ  َمــْولِــُدُه ِف ثَــــاِنَ الْـِمـــآتِ   .31
 فَـَصاَر ْمـهًدا يَـْحَفــُظ َويَــْرتَــعُ  َوبَــْعَدَهــا ِعْشُروَن ُثَُّّ أَْربَعُ   .32
 ُمْغـتَـرِفــًا ِمْن فَـْيِضــَها اْلَعــلِـيلِ  طَــاَف الْـِعراَق ثُـمَّ ِمْصَر النَّيلِ   .33
 َمـثْـبُــوتَــٌة ِف ُمــْعـَجـِم يَــاقُـوتِ  لصَّْوتِ َهــاِدٌئ ِِف الْـِمْشيِـــِة َوا  .34
َجـابَةِ  فَاْشتَــدَّ ِمنــُْه َســاِعُد اْلِكـَتابَــةِ   .35  َوَصار فَـْحـًَل َحـاِضَر اْْلِ
 ُمـَخلِّــصاً تَــْفِسـيــَرُه ِمْن َكــَدرِ  ُمـَدقِّـِــًقا ِف السَّــنَـِد لِـْْلَثَــــرِ   .36
 َمـــا قَـــالَــــُه ِف َكاِمـــِل الْــــُقْرآنِ  َذاَك َجــــاِمــَع الْــبِـَيانِ  أَْعنِــيـــهِ   .37
 أَلْــَفاظُــُه َمْشُهوَرٌة َمـْعـُروفَـــــةٌ  ُمــُيولُــُه ََنَْو َُنَــاِة اْلُكوفَــةِ   .38
ْجرَاِء َوالتَّْكرِيرِ   .39  َذا التَّــْفِسيــرِ ُمــَقابِـَل الْـَبْدِل، َكـ َكــالْــَقْطِع َواْْلِ
 َكَذاَك ِعْنَد الْـَحاِجي َواْلِقْفِطـيِّ  َأْخَبارُُه ِِف ُمــْعَجِم الْـَحـَمِوي  .41
َهبِــيِّ نَـْهُجـُهْم نُـــــَحاِت  ِف نَـَبا اْلَوفَـــــاةِ  يِّ َوالــزِِّرَْكـلِـ  .41  ِف الــذَّ
 ُكـُتُب التِّــَْفِسيـــرِ   مَّ نَّْحِو ثُــِف ال َمــْنـَهُجـُه ِإْن ُرْمـتَــُه تَـْخِييـرِي  .42
 بِــالـرَّْوِح رَبِّـِـي َضمَِّدْن رُفَـاتَه لِـَشـْيـِخـَها رُفَــْيَدُة ِمـْصـرَاتَـه  .43
 َوفَـاتُــــُه، يَـــاطَـالِــًبا لِـْلِعبَــــَرة ِف ثَــاِلِث الْـِمآِت ُُثَّ َعَشـَرة  .44
 َواْجَعْل َجزَاُه اْلَفْوَز َوالسُُّرورَ  ـَمْشُكورَ فَاقْـبَـْلُه ِمْنُه َسْعَيُه الْ   .45

 الزخمشري
 َمْن ُحـمـَِدْت ِصَفاتُــُه ََي فَــاِهمِ  ِإَمـاُمـــَنا َمـحـُْموٌد أَبُـو اْلَقاِسمِ   .46
ــِه الزََّمـــْخَشـــــــــرِي أَبُــوُه ُعَمــُر ُمــَحمٌَّد ْبُن ُعَمــــرِ   .47  َوُشِهـــَر ِبَوَسِْ
لَــــــــــهِ  َذاَك لــَقَّـــــبُـــوُه َجــــــاَر للاِ كَ   .48  لِــــُمــْكـثِــِه ِِف َكْعـبَــــــِة اْْلِ
 ِمْن َرَجٍب َمــْع َسـْبٍع َوِستَّـــــيَ  َمــْولِــُدُه ِف السَّـْبِع وِاْلعِـْشرِينَ   .49
 يَــٍة َمـْوُسوَمــٍة َزَمـْخَشــــرَاِف قـَرْ  ِف الْـمـَائَــِة الـرَّابَِعـِة َمْن َأْخبَــرَا  .51
 َورِْجلُــُه َمْن َوْقعِـــِه َقْد قُــِطَعتْ  أَْوَصافُـــُه الشَِّديَدُة َقْد لَـَمَعتْ   .51
 لَــْم تُــثْـنِــِه َرزِيّـِـٌَة بِــَفــْقـــــــــــــِدَهـــــا ِمــْن َخـَشٍب ُمـَقـــوٍَّم قَـْد َردََّهـا  .52
َتَذلَـةُشْهــَرتُ   .53  ُمـــؤِّسِّــٌس لِـــَمْذَهِب الْــُمْعَتزَِلة ـــُه الْــَمْعُلوَمُة الْـُمبـْ
 َعــَلى الــــِذي َتَصـــوََّف يَـا َسارِ  ُمـــــَجاِهــــٌر  بِــِه َذُوو ِإنْـكـَارِ   .54
 َوالْــَبََلَغـةِ ِف النَّـــْحِو َواْلُعـــُلوِم  ُكــْتــبُــُه َواِضَحــُة الصِّــَياَغـــةِ   .55
 َواْلِفـــْقِه َمـــْع َسَوائِـــِر اْْلَْمثَــالِ  ِف اْلشِّـــْعِر َوالشُّــُروِح َواْلَمالِ   .56
 تَــْفِسيــــرُُه الْـُمَسمَّى ِبلْــَكشَّافِ  َكــَذاَك ََّل َيُكوُن َعْنَك َخــاِِف   .57
ــافُــُه َعْن َسائِــِر التَّـْنـزِيـلِ   .58  ـْيـنُـــــــــــــــُه ِف أَْوِجـــــِه التَّــــْأِويــلِ َوعَ  َكـــشَّ
ثُـوثَـــٌة ِف َكْشِفــِه الْــــَحاِجيِِّ  َجــمـِيُعــَهـا لِلطَـّـاِلِب الرَِّضـيِِّ   .59  َمـبـْ
 ةَكَذا الْــــــَهِديَـــِة يَــا رَاَجــًيا ِدرَايَ  َوبَـْعُضـَها َمـــْذُكوٌر ِِف الْـِبَدايَـــةِ   .61
يِن َوالْـَحَمِويُّ  َأْخــبَــارُُه أَثْـبَـتَـَها الْـِقـْفـِطــيُّ   .61  َوأَيْـــًضا َخْيــُر الدِِّ
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َهبِـــيُّ قَاَل ِفيِه َأْسطُـــرَا  .62  ِف اْلِعبــــــَْرِة ِِف َخبَـــــِر َمْن َغبَــرَا َوالـــذَّ
 ــــذِْكـــرِِه َوفَــــــاتَـُهْم أَْعــــَيانـــَابِ  أَنْـعِــْم بِـــِه الْــَفـِقـيــُه ِخلِِّـــَكانَ   .63
 َوثَـــاِمـنـة َمــْع ثَـالِـِث اْلَعَشــرَاتِ  َوفَــــاتُــــُه ِف َخــاِمِس الْـمــِآتِ   .64
 َواقْـِســْم لَــُه بِنَـْظــَرِة الـــرَِِّضـــاءِ  فَــاْغـِفـْر لَــُه يَــارَافِــَع السََّمــاءِ   .65

 ةابن عطي
 ُأُصولُــــُه تَــُمـــــــــــــــــرُّ بِــُمـَحـــاِربِ  لِْلَحقِّ َعْبــٌد َذاَك ابْـُن َغــالِــبِ   .66
هِ   .67  َعـِطــيَّــٌة ُهـــَو ابْــنُــُه ِمْن ُصْلِبهِ  اْشــتُــِهـــَر بِـُكـْنـيَــٍة لِــجـَــــدِِّ
 نْــــَدلُـُس َزِهــيَّــــُة الْــبُــْلـــــــــــــــــــَدانِ أَ  َمنــَْسبُـُه ِمْن َسائِــِر اْْلَْوطَـــانِ   .68
َهـــا ِمـــئَـــاتِ  َمــْولِــُدُه َِف ثَـــاِمِن اْلَعَشـرَاتِ   .69  َوأَْربَــــٌع تَــــُعـــــــــــــــــــدُّ
 ــْفــِظ َوالتـَّْعِبيــرِ ُمــَدقِِّـــًقا ِف اللَّ  فَـــانْــتَــبَــَه ِبْلِفــْقـِه َوالتـَّْفِسيـرِ   .71
 َوِصيُتُه ِِف النَّـْحِو أَْمَسى َذائِــًعا بِـاْْلََدِب َوالشِّْعِر َصاَر َبرَِعـــا  .71
 قَـــاِضــًيا ِف َشْهــرََِن الْــَحـــرَامِ  َعــاِرٌف ِبلْـِفـْقــِه َواْْلَْحــَكامِ   .72
 َشْيِخِه الْـَغسَّـاِن َو الطََِّلعِ ِمْن  َتشـَرََّف ِبْْلَْخــِذ َوالسََّمـــاعِ   .73
 َوابْـِن َمــَضاَء َواْلَبطْـلَـيُـوِســيِِّ  َو اْلَباِذِش َوأَيْــًضا الصَّْفــِديِِّ   .74
 َونَــْجُمـُه ِف الثَـّالِثَــة َقْد َسـطََعا فِـــْقــُهـــُه لِــَمـــــاِلٍك َقْد أَتْـبَـَعا  .75
 يَــا قَارِئًـا ُعْذرًا ِمَن التـَّْقــِصيــــرِ  التـَّْفِسيـرِ أَْعــنِــي بِــَها َمـرَاِحَل   .76
 ِسَوى التـَّْفِسيـِر الْـمـاَثِِل َكالدَُّررِ  آثَـــارُُه َمـــْغُمورٌَة لَــــْم َتْظُهـرِ   .77
 َمْوُضوُعُه قُــــْرآ نُـــَنا اْلَعــزِيـــزُ  اَْسُــُه الْـُمـحــــرَُّر الْـَوِجيـــزُ   .78
 يُــِجـلُّــَها الْـَمـْدَرَسـَة اْلُكـوفِـيَّـةَ  ةٌ  فَــــْســرِِه بَــْصـــرِيَـِِّف  آرَاُؤهُ   .79
 َمْبـثُـوثَـٌة ِف ِسيــــَرِة اْْلَْعــــََلمِ  َأْخـبَـارُُه يَــا َســاِمــًعا َكــََلِمـي  .81
 اَك ِِف الشََّذرَاتِ َوالْـَحْنـبَـلِـيِّ ذَ  ِف اْلبُـْغــيَــِة َوأَْيضاً ِِف الطَّبَـَقاتِ   .81
يـــَباجِ  ِف َخبَـــَر َمـْن َغبَــــرَا يَـــا رَاجِ   .82  أَثْــبَـتَــُه فُــْرُحوُن ِف الـدِِّ
 ِف َخاِمِس اْْلََواِخِر َقْد َوقـََعتْ  َوفَـــاتُــُه ِِف ُكـْتـبِـِهْم َقْد ثَـبَـتَـتْ   .83
 ـــِكـنَّــُه بِـَمــْوتِـــِه َأْحــَزنَـــُهــمْ لَ  لِـَصْوِمـِهْم أَقْــرَانُـُه ِِف فـَْرِضِهمْ   .84
 ِف َواِحـــٍد َوأَْربَــعِــَي َقْد نُـعِــي ِف الْـَمـائَـِة الْـَخاِمَسِة ََي َساِمِعي  .85
 َواْجـَعْل قِــرَاُه َجـنَّــَة الـرِِّْضـَوانِ  أَْدِخــْلــُه رَبــِي َواِسَع الْــِجـَنانِ   .86

 الرازي
 اْسـُمـــُه فَـِقــيــُهـَنا يَــافَـِطـــــنِ  ُد ْبُن ُعَمَر ْبُن الْـَحَسنِ ُمـَحمَّ   .87
 َوُعــِرَف ِببْــِن َخِطـيـِب الـرَّيِِّ  لُـقَِّب ِبلـشَّْيـِخ وََكَذا الــــــــرَّازِيِِّ   .88
يـــــنِ أَْيًضا بِـَفـْخــــــــــِر ال وََكَذا  .89  نِ ــــــــــبِـالْـيَـِقيـ ــــشُ ـــــَمـْنَسـبُــُه قُــَريْ  ـدِِّ
يــقِ  تَـشـَـرََّف ِبلنََّسَب الْـَعـرِيـــــقِ   .91  ِإْذ يـَْنـتَـِهـي لِلصَّاِحِب الصِّدِِّ
 َمــْع رَابِــِع الْــَعَشــرَاتِ  َوأَْربَــعٍ  َمـْولِــُدُه ِِف َخــاِمِس الْـِمـآتِ   .91
ْعـرَابِ   .92  ــــَلى  أَبِــي َعـلِـــيِّ َوالْـَفارَاِب عَ  َوَعـى ُعُلوَم اْلِفْقِه َواْْلِ
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 لَـِكنَّــُه ِف الصِّيِت َكـاَن َعــْدًَّل  أَْوَصافُــُه ِف اْلبَـْدِن َكاَن َعـْبََل   .93
 ُذو ُخـــَطٍب تَــْملَــُؤَها اْلَفَهاَمة َصْوتُــُه َشــِديـٌد ُذو فَــَخـاَمــه  .94
 ِف السَّاِدَســة لِلطَـّـاِلِب الرَِّضيِِّ  ْقِهيِِّ َتَشــفََّع ِف  الْــَمْذَهِب اْلفِ   .95
 ِف الثَـّـالِثَـــة ََي طَالِـًبا تـَْعبِـــيــــرِي َوْهــَو ِمْن َمرَاِحِل التَّــْفِسيــــرِ   .96
 ِف َكــْشفـِه َخـلِـيـَفـُة َمـثْـبُـوتَــةٌ  آثَــارُُه َمـْعُلومـٌَة َمـْضُبوطُــــةٌ   .97
 تَـْفِسـيــــرُُه الْـُمَســمَّى بِـاْلَكِبيـرِ  الْـَحْجِم َوالتَّـْقِديرِ  َأْشَهُرَها ِِف   .98
تَـَكـرَةٍ   .99  بِــَعــْقــِدِه أَبْــَوابَــُه الْـُمْشـتَـَهـرَةُ  ِإْذ َخــصَّـــُه بِـِســَمـٍة ُمـبـْ
 ِمْن قِـلَّـة آِخًذا ِمــَن الْـُفُحوِل َّلَ  ِف النَّْحــِو ِبلْـِقَياِس ُُثَّ اْلعِــلَّة  .111
 آرَاُؤُه فِــي َفْســـرِِه َمـْعـــــــــــُروفَـــةٌ  ُمــُيولُـُه ََنَْو َُنَـــاِة الْــُكوفَــة  .111
نْـــبِ  َأْخــَبارُُه يَــاُمـثْــبِــًتا َكــََلِمـــي  .112  وََكــــَذا اْْلَْعــــــــــــــــــــََلمِ  اهِف اْْلِ
َهبِــيِِّ َكــَذاَك ِف التّـَِْفسِ   .113  َوأَيْـًضا فِــي الطَبَـَقاِت للسَّْبـِكـيِّ  يــِر لِلذَّ
ُهــْم  ََّل تَـْنـَسُه الْـَفـِقـيَه ِخــلِِّــَكـــانَ   .114  أَْعيَـاَنَ  َمَشاِِيِيِإْذ َعــدَّ
 َمْع ِستَـٍّة  ِِف َخطِّــَها الشََّذرَاتِ  َوفَــاتُــُه ِِف َســاِدِس الْــِمــآتِ   .115
يـِق َواْلَعــْدنَــانِ  قِــرَاُه يَـاَعِظيَم الشَّانِ  فَـاْجَعلْ   .116  ِف ُصْحبَـِة الصِّدِِّ

 القرطيب
َعُت ِبَوْصفـِِه اْْلَنْـَصارِي ُمـحـَمَُّد ْبُن َأْحـَمَد ََي قَــارِي  .117  َمْن يـُنـْ
 ةـيَّـــأَنْــَدلُــُس الْــبَـهِ بَـْلــَدتُــــُه  ـَةُأُصـولُــُه  تـَُعــوُد َخــْزَرِجـيَّ   .118
 ِْلَْجـلِــَها يُــَقــاُل الْــُقْرطُـــبِـــــــــيُّ  ِف قَــْرطُـبَـة َمْولِــُدُه الْـبَـِهـيُّ   .119
 ِمـَن الْـِمآِت فَافْـَهَمْن يَـا ثَـْبتِ  ِف َســنَــِة َسْبعِــيــَن ُُثَّ ِستِّ   .111
ــِه َمالِـِكيُّ   .111  َعــبَّاُس َوالْـبَـْكرِيُّ ُشيُـوُخــُه الْ  َمْذَهـبُـُه ِف اْلِفُق
 َواْبٌن لُِعــَمــَر َوالْــيَــْحـُصـبِـيُّ  َوابْــُن َرَواَج وََكــَذا اْْلَْمزِيُّ   .112
قْـــرَاءِ   .113 ــَه لِـــِمْصــَر لِـْْلِ  ِبلْـِمـْنـيَــِة اْستَـَقــرَّ ِمْن أَنْــَحاءِ  تـََوجَّ
 بِـرِفْـَقـِة َرفِـيِقــِه الْــَقـــــــــــــــــــــــــارَافِــــي ِإْذ قَـــَطَع ِمْن َأْجـلِـَها اْلَفَياِِف   .114
 ِبلتَّـْذكِــرَة َوَشـْرِحـِه  لِْلُحْسَن  آثَــارُُه َكــاِشـَفــٌة لِـْلـَمـْعـَن   .115
 ِمْن أَنْــَفِس َما َخـطَّ ِمْن آثَـــارِ  َكـَذاَك اْلَقْمِع وََكَذا اْْلَذَْكارِ   .116
ــــٌر ِلَسائِــــِر اْْلَفْـــــَهــــــــــــــــــامِ  ــرُُه اْْلَاِمُع ِلْْلَْحَكامِ تَــْفِسي  .117  ُمــَيسَّ
 َوزَانَــــُه ِبَشـــــرِْح اْلِقـــــــــــــــــــــــرَاَءاتِ  إَْذا َحـشَُّه ِبْلَفْســِر َواللَُّغاتِ   .118
 ْعتــــَِرٌف بِـَفْضِل َذاَك الْــبَـاِذلِ مُ  ُمـْؤثَـَمـٌن ِف النَّْسًبِة لِْلَقائِـــلِ   .119
 لِـَكــْشـِفــَها تَــْحــَتاُج لِلــــــــــــرَِّويَّة ةولُــُه ِف نَـْحـوِِه َخـِفـيَّ ُمــيُــ  .121
 ُمــيُــولُــه اْلَبْصــرِيَـّـُة ََي َســـــــــــــــارِي لَــِكـنَّـَها تَـتَّـِضُح لِْلـــَقارِي  .121
يـبَـاِج َواْْلَْعــََلِم وََكــَحالَة الًِبا لِلثَـّْبِت ُخْذ ِإَحالَـةََي طَـ  .122  لِلدِِّ
 َأْخــبَــارُُه تَـظْـَهـــُر لِـْلُعـــــيُـــــــــــــونِ  ِبلْـَكْشِف َوإِيَضاِحِه اْلَمْكُنونِ   .123
 ـيــنَ ِف َساِدِس الْــمـِآِت ِمْن ِسنِ  َوفَــاتُــُه ِِف َواِحٍد َمَع َسْبِعيَ   .124
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 َوالْـطُــْف بِـِه ِِف َوقْـَفـِة الْـَجزَاءِ  اْلَعطَـاءِ  فَاْغـِفـْر لَـُه يَـا َواِسعَ   .125
 النسفي

َمـــــاُم َعْبـُد للاِ   .126  َمْن ُحـِمــَدْت أَقْــَوالُــُه ِف للاِ  َشـْيــُخـَنا اْْلِ
 ِف الْـِفـْقـِه َحـنَــِفــيُّ  َمــْذَهـبُــهُ  ابْـــُن َأْحـَمَد َمـْحُموُد النََّسِفيُّ   .127
 َمــْولِــُدُه بِـَأْرِض َأْصـبَـَهــــانَ  ِف إِيــِذَج بِـَسـْفــِح ُخوَزْسَتانَ   .128
َمـــاُم اْلَكْرَدرِيُّ   .129  َوِمــثْــلُـــُه الْـَفـِقـيُه اْلَعـــــــــــــــتَّــــاِبُّ  َشـْيــُخــُه اْْلِ
 َمـْبـثُــوثَـٌة ِِف َكاِشِف الظُـُّنونِ  ِر الْــُفــنُــونِ آثَـــارُُه ِف َسائِــــ  .131
 َأَْسَــاُؤَها بَــائِـنَـُة الْـُوُضــــــــــــــــوحِ  ِف اْلِفْقِه َواْْلُُصوِل َوالشُُّروحِ   .131
 ِإْذ َخـصَُّه بِــَأْوَضـــِح التَّــْأِويلِ  َأَجـلُّـَها َمـَدارُِك الــــتَّـْنـزِيـــلِ   .132
َهـُجـُه ِف الْـخـُطْـَبِة ُمْلَتِئمُ مَ   .133  َوْهـــَو بِــــِه ِِف فَــْســـرِِه ُمْلَتزِمُ  ـنـْ
 ِإْذ قَـــاَدُه الثَـّـأَثُـّــــُر الْـَخـِفـــيُّ  ُمــُيولُـــُه ِف نَـْحـوِِه بَـــْصـرِيُّ   .134
 ْلبَـْيَضاِويل َوأَْيضاً ِمْن تَـْفِسيـرٍ  ِبْلَكـشَّاِف فَافْـَهَمْن يَـــاقَارِي  .135
 ُمـِضيــئَــٌة َكــُدَرِر الْــيَــاقـــــــــــــــــوتِ  َأْخـَبارُُه ِِف ُمـْعـَجَمْي ََيُقوتِ   .136
َها آِخــًذا ِإَحـاَلة َكَذا اْْلََواِهِر الْـُمِضيَئِة اْْلَصَّاَلة  .137  فَــاْذَهـــْب ِإلَــيـْ
َرِر اْلَكـاِمَنِة يَـــاَصاحِ   .138 يـَضاحِ وَ  ثُـمَّ الدُّ  اْلَكـْشِف ُُثَّ َذيْـلِــِه اْْلِ
 فَاقْـَرْأ َشَذاُهــْم َوافْـَهَمْن َكََلمِ  َوأَْيًضا قـَْوُل َصاِحِب اْْلَْعََلمِ   .139
 َمْع َعْشــَرٍة يَـا طَـالِـَب اِْلثْـبَـــاتِ  َوفَـــاتُـــُه ِف َسابِــــِع الْـِمآتِ   .141
 َواْكـُتْب لَـُه بِــَأْْشَِل اْلغُـْفــــــــــــرَانِ  انِ فَــاقْـَبْل قِـرَاُه يَـاَعـظيَم الشَّ   .141

 أبو حيان األندلسي
يـــنِ   .142  اْبُن يُوُســَف يَـا طَـالًِبا تَـْبـيِـيِِن  ُمـَحمَّـٌد َذاَك أَثِـيـُر الدِِّ
 ـــــــــــــــــــــانِ َوالشَّـــِهيـُر بِـأَبِـــي َحـــيَّـ أَلْـَقـابُــُه اْلَغْرََنِطيُّ َوالْـَجيَّاِن   .143
َحــاطَــــــــــــــــــة ِف بَــْلــَدٍة بِـرِيـِفـَها َغــْرََنطَــــــــة  .144  َمـْولِـُدُه يَــارَائِــَم اْْلِ
 َوقِــيِل فِــيِه أَيْـــُضا ظَــاِهـرِيُّ  َمـْذَهـبُــُه ِِف الْـِفـْقـِه َشاِفِعيُّ   .145
 َأْحــَصاُهـُم ِإَمـاُمـَنا الصَّْفِديُّ   لِـْلـَعـــــــــــــــــــــــيِِّ ُشــيُــوُخـُه تَـــَفاِدَيً   .146
 ِف نَـْفـَحــِه لِـغُـْصِنِه الـرَِّطيبِ  فَاْقُصْدُهُم ِبْلَبْحِث َوالتـَّْنِقيبِ   .147
 ـابِـــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة لِـــْلَمدِِّ بِـــَحـــارُُه قَــــ آثَــارُُه َعِصـيَّـــــــــــــــــــــــــٌة لِـــْلــــَعـــــدِِّ   .148
 يـُْغنِــيَك َعْن تـَْنـِقيِب َما ِسَواهُ  َوََبْـــرُُه الْـُمـِحيُط ِإْذ تَــرَاهُ   .149
 ُمــْنـــتَــِصرًا لَــَها ِمَن النُّـــَحاةِ  ِإْذ َغـصَّـــُه ِِبَْمِع اْلِقرَاَءاتِ   .151
 ُمـــُيولُــُه لِـــــْلَباِحـــِث َجلِـــيُّ  ـوِِه َبْصــرِيُّ َمـْذَهـبُـُه ِِف َنَْ   .151
 ِإْذ طَــــابَـَق ِمْن َقولِـِهْم َمْأُلوَفة َوتَـــاَرًة يـَْنـتَـِصــــــُر لِْلُكوفَة  .152
 َونَــْفُح الطِّـِيِب ُُثَّ الــــطَّبَـَقاتِ  َأْخـَبارُُه ِِف بُـْغـيَـِة اْلُوَعــــاةِ   .153
ثـَْباتُ  ـُه، ِف قَـــْيِدَهــا اْلَوفَـاةُ َوفَـاتُــ  .154 َرِر الْـَكــاِمــنَـِة  اْْلِ  ِف الـــدُّ
 ِف الْـَمـائَــــِة السَّابِـَعـِة يَـِقـيــنـَا ِف الْـَخاِمَسة ِمْن بـَْعَد اْْلَْربَِعيَ   .155
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 ــــَها ِرْضـــــَوانُ َجنَّــــــــــــًة َخاِدُمــــــ فَـاْقِسْم َلُه ََي َربُّ ََي َمنَّانُ   .156
 السمني احلليب

 ِإَماُمــَنا، َوالشُّــْهـَرُة السَّـِمـــيُ  َأْحـَمُد ْبُن يُوُسْف، ََي َفِطيُ   .157
 َوافْــتُــِقــَد تَــْحرِيــرُُه ِبلْــَمْوِعدِ  َوالْـَحـلَـبِــيُّ ِنْسبَــٌة لِْلَمـْولِـــدِ   .158
 آِخــٌذ َعـَن التَّـِقـيِّ َواْْلَثِــيــــــرِ  لتَّـْفِسيــرِ تَـَفـقِّـََه ِِف النَّْحــِو َوا  .159
 َوَغيـْرِِهـْم ِمْن َسائِــِر اْْلَفْـــَذاذِ  وََكـَذا اْلَعــشَّاِب َوالْـُمــرَاِدي  .161
 َمْذَهـبُـــُه لِلشَّـافِـعِـي يَــاَسائِــلِ  تَـْصِنيُفُه ِمْن رَاِبِع الْـَمــرَاِحلِ   .161
 َواْشـــتُـِهـَر بِـُدرِِِّه الْـَمــُصـــونِ  اِضَحـُة الْـَمـْضُمـونِ ُكـْتـبُـُه وَ   .162
 ِبلْـعِـلَّـِة َوالسَّـبَــِب قَـْد َصــرَّحَ  َونـَْهُجُه ِِف الْـُخْطَبِة َقْد أَْوَضحَ   .163
 َوتَـــــاَرًة يَــُقــوُل بِـالْـُكوفِـــيِِّ  َمـْنـَهـُجــُه ََيِيُل لِْلَبْصــــرِيِِّ   .164
 َوُمـْعـَجـِم َكَحــالَـة لِــْْلَقْـــَوامِ  ْخَبارُُه ِِف اْلبُـْغـيَــة َواْْلَْعََلمِ أَ   .165
َبلِـي ََي طَاِلَب اْلعِـَرفَـانِ  َواْبِن قَاٍض وََكَذاَك اْلَعْسَقََلِن   .166  َوالْـَحنـْ
 ةِ َمـْع ِستِّ َوَخـْمـِسيـَن ِِف اْلُوَعا َوفَاتُــــُه ِِف َســـــاِبِع الْـِمآتِ   .167
 َواْكــُتْب لَـُه بِـرِفْـَقـِة اْلَعــْدنَـانِ  فَـــاْغِفـْر لَـُه ََيَواِسَع الْـِجـَنانِ   .168

 اآللوسي
 أَبُــوُه َعـْبُد اللَّــِه الْـُحَسـْيـنِــــيُّ  َفِقيــُهَنا َمـْحُمـوُد اْْلُلوِســيُّ   .169
يـــنِ   .171  ـُه آلُــوَسـة ِبلْــيَــِقـــــيِ قَـْريَــتُـ َولَــقِّـَبُــــوُه ِبِشــَهاِب الدِِّ
 َعَلى أَبِيــِه وََكـَذاَك السُّـَويْــــِديِّ  تَـمـَْذَهَب ِبلْــَقْوِل الشَّاِفِعيِّ   .171
 َوالنَّـــْقَشبَــْنِدي زَاَدُه تَـْمــِكيَنا َهاَجَر َوُقْسطَْنِطيَ لِْلَمْوِصِل َقْد   .172
 افْـــَهـَمنَّ طَـــْوَرُه يَـــا َســائِــلِ فَ  َونُـــِسَب ِلَساِدِس الْـَمرَاِحلِ   .173
 ِف  فَــْسرِِه الْـــُقْرآَن َوالْـَمـــثَاِن  بِــَخـطِّــِه َصحَّ ُروُح الْـَمَعاِن   .174
َهُجــُه ِإْن ُرْمــتَــُه ََي َصاحِ   .175 يَضاحِ  َمــنـْ  ِف الْـُخــطْـبَــِة ِبَكاِمِل اْْلِ
 ِبلــنَّْحــِو َوالْـــبَــِديِع َوالْـبَــيَـانِ  ــَر اْلُقــْرآنِ ُمـــْلــــزًِما ُمــَفــسِِّ   .176
 َوِعــْلُمــُه يُوَصــُف ِبلـــرُُّسوخِ  َوَسَبِب النُّــُزوِل َوالْـَمْنُسوخِ   .177
 ِف ُمـْعَجَمـْي َكَحالَـــة َوالْـَهِديَّة َأْخبَـــارُُه ِإْن ُرْمــتَـــَها نَـِقـيَّـــة  .178
 ِإْن نِّـِْلـتَــَها قَــْد فُــْزَت ِبلـتَّـَمـامِ  ـيَــِة اْلبَـْيطَاِر َواْْلَْعََلمِ َوِحــْلـ  .179
 ََترِيـُخَها ِِف اْْلَْلِف ِمْن أَْعــَوامِ  َوفَاتُـــُه الْـَحزِينَـــُة لِــــْْلَقْـَوامِ   .181
 رِِه أُرِيـــــَناَذاَك الـــِذي ِِف أَْمــــ َوبـَْعَدُه َمـــائَـتَــْيـِن َمْع َسْبِعيَ   .181
 َمــَقـــرُُّه ِِف ُصْحبَــِة الْـَمْحُمودِ  فَـاْجَعْل ِإِلَِي ََيَعِظيَم الْـُجودِ   .182

 الباب األول: الفصل األول: املسألة األوىل:                          
 إعراب املثىن واجلمع على حده

 مثـَنَّ ِِف اْلِكَتابِ ِِف اْلَْمِع والُ  الَقْوُل ِِف َعََلَمِة اِْلْعرَابِ   .183
 حروٌف ِلْْلِْعرَاِب َقْد َوَصفْ  اْلَواُو ُُثَّ الَياُء َواْلَِلفْ   .184
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 َوفَـّـَقَنا للاُ ِإََل اْلَفَهـــــــاَمةِ  َوفـَْوقـََها َقْد َقدََّر اْلَعََلَمة  .185
 ِبَعــــــَدِم التـَّْقِديـــِر ِبْلبَـَيانِ  َوِفْرَقٌة َجاَءْت بَِقْوٍل ََثنِ   .186
لِـــيلِ  يَوثَــاِلُث اْْلرَاِء يَــا َخِليـــلِ   .187  ُحُروفـُُهْم َتُكوُن َكالدَّ
 َعََلَمـٌة تَـُكــوُن ِبنِقـــََلبِ  َورَاِبُع اْْلرَاِء يَــــا َأْصَحابِ   .188
ْعــــرَابِ  َوَخاِمُس اْْلرَاِء ِبْقِتَضابِ   .189 َعُت بِـــاْْلِ  ِِبَنَـّـَها تـُنـْ
 َها ََتَنـَُّبواَعْن َخْوِضَها َوِمثْـلَ  ََتَفَّـــُظوا َمَشاِِيِيَلِكنـَُّهم   .191
 َوَقْصُدُهْم ُأُصولَُنا النَّْحوِيَّة ِْلَنَـَّهــا فَـــْلَسَفــٌة قَـــْولِيَّــــة  .191
 ِملِ رُّتـَْبِة َواْلُعْمَدِة َواْلعَ َكال ِِلُْكِمِهْم َتُكوُن ُلبَّ اْلِمْفَصلِ   .192

 ة الثانية :الباب األول: الفصل األول: املسأل
 إبراز الضمري إذا جرى الوصف على غري من هو عليه

 لِـَمـَْن لَْيَس لَـُه ُمـَحـصِّـََل  َر ِإْذ َجـــَرى؟ـــــــــأَيـَْبـُرُز الضَِّمي  .193
 ِْلَنَـّـُهْم ِبْْليِـــي يَـْحُكُمــــــونَ  ِإبـْرَازُُه ِِف اْلُكوَفة يَــْمــــــــنَـُعــونَ   .194
بْ  َواْلَبْصرَةُ   .195  َوازِ ــــــــــــَوَصرَُّحوا ِبِصحَِّة الْـجَ  رَازِ ــــــــَقْد قَاُلوا ِبْْلِ
 َذا قـَْولُـُهْم ِف اْلَبْصرَِة اْمتِـثَاََّل  ُمـَحمٌَّد َضارِبُـُه ُهَو ِمثَــــــــــــــــــــــــاََّل   .196
 ُمَفنًِّدا أَِدلََّة اْلُكوفِــــــــــــــــــــــــــــــيَّة ْصرِيَّةأَيَـّـــــــــــــــــــــــــــــــَد اْلبَ  َواْْلَنـَْبارِيُّ   .197
 آرَاُؤُه ِِف الْــَجاِمِع َمْعُروفَـــــــــــــة ـــــــوفَـةَوالطَـََّبِيُّ َساَر ََنَْو اْلُكـ  .198
 ــــاُرواِلرَأِْيِهْم ِبْلَبْصرَِة اْستَــنَـــــــ ِخي َقْد َساُروايِـ ُمْعَظُمُهْم َمَشا  .199
 ُمـَحــــــــــــــايِـًدا ِلَسـائِـــــِر اْْلرَاء َوَصاِحُب الْـمـََعاِن َقْد بَـَقى  .211
 ِإْذ َرأْيـُُهْم ِف ُحْكِمَها َقِويُّ  َوَمنـَْهِجي ِِف َهِذِه َبْصرِيُّ   .211

 الباب األول: الفصل األول املسألة الثالثة: 
 مكرر فر ظ معها وجد إذا للخربية ةالصاحل الصفة يف اإلعراب وجوه من جيوز ما

 َوَشْأنُـَها ِإْذ ظَـْرفُـَها ُمـَكـــــــــــــــرَّرُ  أَقْـَوالـُُهْم ِِف الصَِّفِة ِإْذا تُـْخَبُ   .212
 َوانـَْتَصُروا ِبْْليَـــِة َوَصـــــــــوَّبُـــوا فَاْلُكوفَـــُة لَِنْصِبَها َقْد أَْوَجــُبوا  .213
 النَّْشرِ وَ َوثَـْبـتُـَها ِف الْـُمْعَجِم  ـوٍد ُُثَّ الْـحـَْشرِ َدلِـيلُـُهْم ِف هُ   .214
ــُه َقْد َســـــــــــدَُّدوا َواْلَبْصرَُة ِِف ُحْكِمِهْم َقْد َجوَُّزوا  .215  َوَرفْـُعــُه َوَنْصُب
 مْ واْلُكوفَـــُة  لِــرَأْيِـــِهْم  َلطَــــــــــ لِْلَبْصرَة اْْلَنْــَبارِي َقْد َحَكمْ   .216
 ُهْم بَِنْصِبِه َقْد أَْوَضُحواَوُحْكمَ  وَُكـــلُّـُهْم ُمـَفسِّرِيَّ َصرَُّحــوا  .217
 فـََنْصبُـــــــــــــــــــــــــُه َوَرفْـُعُه َســــــــــِويُّ  َوَمْذهبِـــــي ِف َهِذِه َبْصرِيُّ   .218

 الباب األول: الفصل األول املسألة الرابعة   
 العلم معرب أم مبين االسم املفرد املنادى

 َمـا ُحـْكُمـُه ِإَذا أَتَـى ِإفْـــرَاَدا ِخََلفُـُهْم ِف اْلَعـَلِم الْـُمـَناَدي  .219
 تـََعدََّدْت أَقْـــَوالُـُهْم أَْعـََلُمــَنا َأَحظُـّـُه ِإْعـــــــــرَاٌب أَْم  بِــَناء  .211
 ـطْــَق ِبلتَّـْنوِيِن يَـــــْمنَــُعونَ َوالنُّـ فَاْلُكوفَــــُة ِبلضَّمِّ يَــْرفَــُعـونَ   .211
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 ِمـْن ََنِصٍب َوَجازٍِم يَـْصَحـبُـهُ  َوالْـُحــجَــّــُة َلَديْـُهــُم ُخـلُــوُّهُ   .212
 ِْلَنَـّـــــُه بِـــَنْصبِــِه اْشتَـــــــــــــــــَهـرْ  أَمَّا الْـُمَضاُف فَـانِْتَصابُـُه َظَهرْ   .213
 َخارًِجا َعْن َجـْمِع اْْلَْصِدقَـاءِ  َفــــــرَّاُء ِبْلبِـــَناءِ َوانْـــــَفَرَد الْ   .214
 ِف َمْوِضٍع لِلنَّْصِب قَـــــــــــــْد َرأَْوهُ  َواْلَبْصــَرُة ِبلضَّـمِّ قَــْد بَـنَـــْوهُ   .215
 ـــــــــــــــــــــتــَىيُــَؤيِّـِـــُد اْلَبْصـــرِيَّ يَـافَــ َوُحـــْكُمـُه اْْلَنْــَبارِي قَـْد بََدى  .216
 أَقْـَوالُـــُه ِف َفْســرِِه َمْعـــــــــــــــــــُروفُـــــــــة َوالطَـّبَــرِيُّ رَاَم قَــْوَل الْــُكوفَـة  .217
 َونُْطَقُهْم ِِف ُحْكِمَها َقْد َجانَـَبا َوالنَّـَسِفـــيُّ َوَعِطـيَّــة َسَكـــَتا  .218
 َوَنْصَرُهْم لِْلَبْصرََة َقْد أَْوَضُحوا َقْد َصرَُّحوا يَمَشاِِيِ َوَغْيـُرُهْم   .219
 ِإْذ ُحجَُّة بَِنائِِهْم قَــــــــــــــــــــــــــــــِويَّة َوِمثْـُلُهْم أَِميُل لِْلَبْصرِيَّة  .221

 الباب األول: الفصل األول: املسألة اخلامسة  
 العطف على الضمري اجملرور من دون إعادة اجلار

 َعَلى الضَِّميــِر َجــــــــرًّا ََي فَــَت  فُـُهْم ِف اْلَعـطْـِف ِإْذ بَـَداِخََل   .221
اِر( َوَحالُــُه ِمْن ُدوِن ِذْكــِر الْـَجـارِ   .222  َكـ)ُمـْعَجٌب بِــَك َوالـــــــــــــدَّ
 يـَْقِصُدونَ  الْـَحرَامِ  َوالْـَمْسِجـدِ  فَــــالْــُكوفَــــــــــــــــــُة لَــُه ُمــَقــــرُِِّرونَ   .223
 َتسَّــاَءلُـوَن بِــــِه َواْْلَْرَحــــــــــــــامِ  َوقـَْولُـــُه ِف اْْلَْمــِر ِبْْلِْكــرَامِ   .224
 َوَجرُُّه َِبَْرِف الْـَجرِِّ اْشتَـَرُطوا َواْلَبْصــَرُة لَِعْطِفِه َقْد َرَفُضوا  .225
 ُمـَؤيِِّـــٌد لِـْلَبْصــرَة ِبقْـتِــــــــــــَضابِ  بِ َوُحـْكُمُه اْْلَنـَْبارِي ََي َأْصَحا  .226
 َواْعـتَـَمَد ِف َردِِّه  التَّــَكــلُّـفَ  قـَْولُــُه لِْلــُكوَفِة َقْد َأْجَحـــــــفَ وَ   .227
 رَاَءاتِ َوَأْشـــَهــِر ُشُيوِخ اْلِقـــــــــــــــ ِإْذ َرأْيُــُهْم  ُمـَؤيَـّـْد ِبْْليَـــــــــــــاتِ   .228
 َوثَــْبـتُــُه َجلِــــيٌّ ِِف السُّطُــــــــــــــورِ  فَــَقــْولُـُهْم َحــرِيٌّ ِبلظُـّــُهــــــــــــــــورِ   .229
 َواْْلَِثرُي َوالسَِّميــُن َوالــــــــرَّازِيُّ  َوِمـثْـلُــُهْم َقْد قَــاَل اْْلُلوِسيُّ   .231
ــَة لِْلَبْصــَرِة أَقَ  رَاُمواِخي َقْد َوَغيـُْرُهْم َمـَشايِـ   .231  اُمواــــــــــَوالْـُحجَّ
 ُمْسَتْشِهًدا ِِبيَِة اْلُقــــــــــــْرآنِ  َوقـَْولَتِـــــــــــــــــــــــي ُكوِفيَُّة اْلبَـيَــــــــــــانِ   .232

 الباب األول: الفصل األول املسألة السادسة  
 تيار الكالمالعطف على الضمري املرفوع املتصل يف اخ

 ِخََلفُـُهْم  ِِف َعْطِفـِه َمْسُموعُ  َضِمريََُن الْـُمــتَِّصُل الْـَمْرُفوعُ   .233
 َحَضْرُت َواْلِمْصَباحُ  :َكَقْولِــكَ  فَــَعطْـُفـُه ِف اْلُكوفَـــِة ُمـبَــاحُ   .234
 يلُ ِإِذ اْستَـَوى الرَُّسوُل َوِجْبـرِ  ُهْم ِف اْلُكوفَــِة الدَّلِيلُ َوَحظُـّـ  .235
 َوِذْكـــُرَك الضَِّمـيـَر َيْشُرُطونَ  ْمــنَــُعـونَ ـَواْلَبْصـرَُة لِــَذاَك يَ   .236
 ِلَشاِعـــٍر أَبْــيَـاتُــُه َمـْحُسـورُةٌ  ا ِإْذ َحـَكَمْت َضُرورَةٌ و َوَجـــوَّزُ   .237
 فـََت َصَوابَـــُهْم ِِف اْلَبْصــرَِة ََي  َوَشــْيـُخـَنا اْْلَنْــَبارِي َقْد َرَأى  .238
 ـــرُ ـــــــــُرَؤاُهـــَمــا لِْلُكوفَـــِة َتِسي َوَجــــاِمُع اْلبَـــَياِن َوالْــَكبِـيـــــرُ   .239
يـَضاحِ  ََي َصاحِ  َمَشاِِيِيَوَغـْيــُرُهْم   .241  تَــَبصَّــُروا بِــَكاِمِل اْْلِ
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َلتِـــــــــــــــــــي لِْلُكوَفِة تَـِميلُ   .241   نَظَرِي الدَّلِيلُ ِإْذ َقِوَي ِِف  َوَميـْ
 الباب األول: الفصل األول املسألة السابعة  

 هل جيوز ترك صرف االسم الذي يستحق الصرف عند الضرورة
 َكََلُمُهْم ِف ُحْكِمِه ُمـْخَتِلفُ  ِإْلَغاُؤَك ِلَصْرِف َما يَــْنَصـِرفُ   .242
 َجـْمِع اْلَبْصرِيِّـِيِـــنَ  َوثـُلَّــٌة ِمنْ  َأَجـاَزُه َجـِمــيــُع اْلُكوفِـيِّـيــــنَ   .243
 وَرٌة لِــَشاِعــٍر َمـْبــثُــوَرةـــــــِإْذ صُ  َوقَــيَُّدوُه َحــْصــراً ِبلضَّــُرورَه  .244
 واـــــــــَواْلتَـــَزُموا ِبَصــْرِفِه َواقْـتَـنَـعُ  َواْلَبْصــَرُة لِتَـرْكِــــِه َقْد َمنَـُعوا  .245
 ُمــَوافِــٌق لِْلـبَــْصــــَرِة  ََي فَـتَـــــــى َقْد بَـــَدا َوَصاِحُب اْلَكـــشَّافِ   .246
 يـَْنُصـــُرُهْم ِِف َغالِـــــِب اْْلرَاء َوَشــْيـــُخـــَنا اْْلَنْــبَـارِي ِإْذ بـََقى  .247
 ِإْذ َرِغــــُبوا ََتْيِيَدُه َوَصـــدَُّهمْ  َلِكــنَّـــُه ِِف َهـــِذِه قَـــْد َردَُّهــمْ   .248
 َوَهِذِه ِمْن َسـْبــعِـَها الْـَمْعُروَفة فـََقـــْولُــُه ُمَوافِـــٌق لِْلــــُكوفَــة  .249
 أَقْــَوالُـُهْم لِـــْلــُكوفَــِة تَبِـــيـــــــــــــنُ  َواْلطَّبَـرِيُّ َوَعِطـــيَّـــة َوالسَِّميُ   .251
 ُحْكِمَها َوَصاُموا ُسُكوتـَُهْم َعنْ  ِخي َقْد رَاُموايِـ َوَغْيـُرُهْم َمَشا  .251
َعْت ِبلصََّوابِ   .252  َكََلُمُهْم ِف اْلُكوَفة ََي َأْصَحابِ  َواْْلَْجَدُر أَْن يـُنـْ

 الباب األول: الفصل األول: املسألة الثامنة  
 أي املوصولة معربة دائما أو مبنية ؟  

 ي( اْحتَـَوتْ َوَشْأنـَُها َمْعَن )الذِ  َكــََلُمـُهْم ِِف )َأيِّ( ِإْذ  أَتَــتْ   .253
 ِمْن ِصلَـــٍة ُهَو بِـــَهــا َمْعُروفُ  َوأَْن يَـُكوَن اْلَعائِــُد َمـْحُذوفُ   .254
 تَــَعدََّدْت آرَاُؤُهــْم َأْشَياُخــَنا فَــَهــْل لَـَهــا ِإْعــرَاُب أَْم بِـنَــــاء  .255
 أَ يَـُّهْم َأَشدُّ   َدلِـيلَـُهـْم ِمنْ  فَاْلُكوفَـــُة َقْد أَْعرَبُــوا َوَمـــدُّوا  .256
 َوزَائِـــَدة وَُكــلُّــُهْم َأْســــــــــــــــــــيَـــادُ  طَــْلَحُة َوُمــَعــادُ  ِإْذ قَالَـــــَها  .257
 َوالْـُحـجَّـُة ِبلضَّْعِف َعـلَّـُقوَها َواْلَبْصــَرُة ِبلضَّمِّ قَــْد بـَنَـْوَها  .258
 ِبَفْقِدَهــا لِلصِّلَــِة َمْعــــُلولَــــــــــــــــــة َمْوُصولَــةِْلَنَـَّها ِإْذ َأْصـبَـَحـْت   .259
 افـَتَـــــىـــيَ  َداَدُهــــْم ِف اْلَبْصـــرَةسَ  َوَشـْيـُخـــَنا اْْلَنْــَبارِي َقْد رََأى  .261
 يُ ـــــــــــــْم يُـبِ َواْْلُلوِســـيُّ، قَــْولَـهـُـــــ َوِمـثْـلُـُه اْْلَثِــيــــُر َوالسَِّميــــنُ   .261
 ُمـَحايِــــًدا لِــــــَسائِـــــــــــــــــــــــِر اْْلرَاء َوَصاِحــُب اْلَكشَّاِف َقْد بَـــَدا  .262
 َعْن ُحْكِمَها َقْد َصاَم الطَّبـَرِيُّ  َوِمـثْـلُـــُه َعـِطـيَّـــة َوالرَّازِيُّ   .263
 ــــــــــــــــــَحٌة لِْلِفْرَقِة اْلُكوِفيَّـــــــــــــةَجانِ  َوقـَْوَلِِت ِِف َهِذِه اْلَقِضيَّة  .264
 َوأَقْـَرُب اْْلَقْـَواِل لِْلَخِليـــــــــــــــــــــلِ  ِإْذ قـَْولُـُهْم يـَُقوُم ِبلدَّلِيلِ   .265

 الباب األول: الفصل األول: املسألة التاسعة  
 أمعرب هو أم مبين ؟األمر فعل   

 َأُحــْكـُمـُه  ِإْعــرَاٌب أَْم  بِنَــاُء ؟ ُف اْْلرَاءُ ــــــــــــــــتَـْخــتَـلِ ِف أَْمــــرََِن   .266
ْعرَابُ   .267  َوالشَّاِهـــُد َلَديْـــُهـُم الْـِكـَتابُ  َفُحْكُمُهْم ِِف اْلُكوَفِة اْْلِ
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 ـــِد الْـُقــــــــــــــرَّاءِ ِف يُـــونُــَس ِبَسنَ  ِبلــتَّاءِ ـوا فَـْلـتَـْفَرُحـــــــــ قَـــْولُـــُه   .268
 بِـــَأْصلِـــَها اْْلَفْــَعــاُل َعلَّــلُــــــــــــــوهُ  َوالْــبَــْصـــَرُة بَِقــْولِـِهْم بَـنَــــــــــــــــــــــــــــْوهُ   .269
 ـِر اْْلَْحـــــــــــــــــَوالِ َمــْبـنِـيَّـٌة ِف َسـائِــ ــزَاِل(ـــــــنَـِمــْنــُهـُم َمـْن قَـاَل َكـ)وَ   .271
 قَـــِويَـّــــًة َوَردَّ َمــــا َعــــــــــــــــــــــــَداَهــا آرَاُؤُهــــْم ِإنْــَصافُـــــــــــــَنا َرآَهـــــــا  .271
ــُة ِف َفْســـرِِه َمْرِضيَّ  َوقَـــْولَـُهْم قَــْد رَاَمــُه َعــِطــيَّـــة  .272  ةَوالْـُحــجَّ
 َوالْـَجــاُر َواْْلَثِـــيـُر يَـــا ذَكِــــــــــــــيُّ  َوِمــثْــلُــُه قَــْد قَــاَل الطَـّـبـَرِيُّ   .273
 أَقْــَوالُــُهــْم لِْلَبْصـــَرُة تَـبِــيـــــــــــــــــنُ  وََكـــَذا اْْللُــوِســـي َو السَِّمـيُ   .274
 َعْن ُحـْكِمَها َوَأْحَجُبوا اْلَكََلمَ  صِّــيَــامَ َوثُــلَّــٌة قَـْد رَاَمــُوا ال  .275
 َوالـنَّـَسـِفــيُّ َســاَر بِــاْحــــــــــــــــتِـرَازِ  اْلُقـْرطُـبِـيُّ وََكــَذاَك الـــرَّازِي  .276
 ـــــلُ َوالْـَمــــْنـِطـُق ِف قـُْربِـِهـْم نِزِيــــ َوقَـــْولُــنَــا لِـْلـبَـْصـــرَِة يَـِمـيـلُ   .277

 الباب األول: الفصل األول: املسألة العاشرة  
 القول يف بناء غري

 بِــــَناُؤَها ُمـْطلَـًقا لِْلـُكـتَّـــابِ  ُحْكُمُهْم ِف )َغيـَْر( ََي َأْصَحابِ   .278
 يَـــا ذَِكيُّ  ِف فَــْتــِحَها بِنَــاءً  َواتَـّـَفــَق الْــُكوِفُّ َوالْـبَــْصــــــــــــــــــــــــرِيُّ   .279
281.  )  وَاْختَــلَـُفوا ِف َغْيــــرِِه ِإْذ َحلَّ  ِف َمْوِضٍع يَـْحـُسُن فِـيـِه )ِإَّلَّ
 ُمــَضافَــًة ِلَسائِِر اْْلَْســــــــــَمــــاءِ  فَــاْلُكوفَــُة يَـــــَرْوَن ِبْلِبنَــــــــــــــــــــــــــــاءِ   .281
 أَْو َعـْكـَسـُه َفُحْكُمَها َســَواءُ  ينَـَها اْْلََْسَـاءُ ِإْن أَثْــبَـَتْت تَـمـْكِ   .282
 اْسٌم َمـــَقاَم َحـــْرٍف بُـــــــــــــنِـــَيا ـــــــــــــــَياوا بَِقْولِــــِهْم ِإْن رُئِـَوَعـلَّــلُ   .283
 ـبَـَتْت ِإَضافَــُة اْْلَْســــَمـاءِ ِإْن ثَ  َواْلَبْصرَُة َقْد قَـــاُلوا ِبْلبِــنَـــــــــــــــــــــــــــاءِ   .284
 وَُكـلُّــُهــــــــــــــْم ِلَعــْكِســــِه َردُّوهُ  ِلَغيـِْر َذا التَّْمِكيـــِن َشَرطُــــــــــــــوهُ   .285
 ـزٍَع يـَْوَمـئِـذٍ ِمْن فَ  ِبَقْولِـــــــــِه  َدلِيُلُهــــــــــــــــْم قِـــــرَاَءُة ِبَســــــــــــــــــــنَــــدٍ   .286
 َوَعاِصٌم َوَحـمـْـزَة َواْلِكَساِئي ِإْذ قَالَـَها قَاُلوُن ِمـْن قـُرَّائِـــــــــــي  .287
 َواْعتَـَرَض َعْن قـَْولَـِة اْلُكوِِفِِّ  َوُحْكـُمـُه اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيِِّ   .288
يَضاحِ  َواْْلَاِمِع َوالدُّرِِّ  َكَذاَك ِف اْلَكشَّاف َوالْـمـِْفَتاحِ   .289  ِذي اْْلِ
 َوَشْرُحُهْم ِِف َفْسرِِهْم يَطُولُ  َوالنََّسِفيُّ ِمـثْـلَـُهْم يـَُقــــــــــــــــــولُ   .291
 َقْد َسَلُكوا اِْلَِياَد ِِف اْلَقِضيَّة َوالطَََّبِيُّ َواْْلُلوِسي َوَعِطيَّة  .291
ْعـــــــــــــــــرَابِ   .292  ـخـَالًِفا ِلَسائِــِر اْْلَْصَحابِ مُ  َوانـَْفــَرَد اْْلَثِيــُر ِبْْلِ
ــــــــــــــــــــــٌة َوَدلِـيـــلُ  َوََنْـــَوُهْم ِف اْلَبْصـَرِة أَِميــــــــــــــــــــلُ   .293  َوقـَْولُــُهـْم ُحـجَّ

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة األوىل:  
 القول يف  رافع املبتدأ ورافع اخلرب

تَــَدِإ َوالْـَخـبَـرِ  َُنَاتُـَنا  َكالــدَُّررِ  ِخََلفُـُهمْ   .294  ِف رَاِفِع الْـُمــبـْ
 ِكََلُهـمـَا لِـِخـــلِِّـــِه قَــْد َرفـََعا فَـاْلُكوفَـــُة ِِف قـَْولِـهـِْم تـَرَافـََعا  .295
 َوَعاِمـــًَل ِِف ِحينِــــِه اْلَقُبوََّل  َوأَْعَطُوا اَّْلْسَم ِإْن َجا َمْعُموََّل   .296
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 َفأَيْــنَـَمـا تُـــَولُّوا ِبَقوِلِــــِه  ْسَتْشَهـــُدوا ِلَذاَك َواْسَتَدلُّواَوا  .297
 ِف َرْشِفِه َوَذيِْلِه  أَْنَصَفُهمْ  َوَشْيُخَنا اْْلَِثرُي َقْد َوافـََقُهمْ   .298
 ِإلَـْيـَكــَها ِبَشْيٍء ِمْن تـَْفِصيـِلي آرَاُؤُهْم ِف اْلَبْصرَِة ََي َخلِـيـــِلي  .299
َتَدأْ يـَْرتَــِفُع  ِبَّْلبْــتِــَداء  .311 َتَدأَوالْـَخبـَــ فَالْـُمبـْ  ُر يـَْرتَـِفُع  ِبلْـُمبـْ
 ِف الْـَخبَـِر ََي َساِمـــًعا بـََيانِــي َوِفْرقَــٌة َجــاَءْت ِبَقــْوٍل ثَـاِن   .311
َتَدا َواَّْل  َوِصيتُـَها ِف اْلُكُتِب َقْد لَـَمَعا  .312  بِْتَدا َمَعاِبَرْفِعِه ِبلْـُمبـْ
ُهمُ   .313  رْ ــــــــــــــِبَّْلبْـــتِـــَدا َوقـَْولُــــُهْم ذُكِ  َع الْـَخبـَـــــرْ ــــــــــَمْن َرفَ  َوِمنـْ
ــُة ِقَياسُ   .314  مَّ ِإنَّ ـــــــــــــــَوِمــثْــلُــُه بــــــــَكاَن ثُ  ُه بِــظَـــــــنَّ ــــــــــــَوالْـُحــجَّ
 َوقـَْولَـهـُْم ِِف اْلَبْصَرِة  اْرَتَضاهُ  اْْلَنـَْبارِي قَـــــْدَ َرآهُ َوَشْيُخَنا   .315
 ِف رَأْيـِِهْم َواْلَبْصـَرَة َقْد أَيَُّدوا ِخي َقْد َأْجـَمـُعوايِـ َوِمثْـُلُه َمَشا  .316
لَـتِ   .317  َوقـَْولُـُهْم ِِف نَظَرِي َصَوابُ  ي لِْلَبْصـــرَِة تـَْنَسابُ ـــــــَوَمــيـْ

 ول: الفصل الثاين: املسألة الثانية  الباب األ
 القول يف  رافع االسم الواقع بعد الظرف أو اجلار أو اجملرور

 اَْساً َصرحًِيا بـَْعَد َظْرٍف يـََقعُ  ِخََلفـُُهْم ِف اْلَعاِمِل ِإْذ يـَْرَفعُ   .318
 الْـمـَُسُطورِ  ـٌِن ِف ََنِْوَنَ بَــــيِّـــــــــــ َكَذاَك بـَْعَد الْـَجاِر َوالْـَمْجُرورِ   .319
 َعاِمٌل َونـََعُتوه بِـ)الْـمـَـَحْل( ِكََلُهـَمـــا ِف اْلُكوَفِة ِإْذ َحلْ   .311
   ِفيِه ُهًدى َونُورُ  َدلِيُلُهْم   َوقـَْولُـُهْم ِِف رَأِْيِهْم َمْشُهورُ   .311
َتدَ  َواْلَبْصرَُة يـََرْونَُه ِبَّْلبِْتَداء  .312  اَوأُْعِرَب ِِف قـَْولِـِهْم ِبلْـُمبـْ
 َوالْـُحجَُّة ِف قـَْولِِه َمْعُروَفة َوفـَنََّد اْْلَنـَْبارِي قـَْوَل اْلُكوَفة  .313
 ِإْذ َظْرفـُُهْم َضِعيٌف َوَمْعُمولُ  تـَْقِديُرُهْم لـِ)َحلَّ( ََّل يَطُولُ   .314
 َوقـَْولُـُهْمِ ِف اْلُكوَفِة َقِصريُ  َنا رُتْـبَـتُـُه التَّـــْأِخيـــرُ ـــــــــــــــَوِفْعلُ   .315
 َوَجـــاُرََن َقْد َردَّ يَـــا ذَِكيُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل الطَّبَـــرِيُّ   .316
 َوَشــْرُطُهْم ِِف قـَْولِـِهْم َمِتيُ  َوِمثْـلُـــــُه اْْلَثِيـُر َوالسَِّميُ   .317
ْعَمـالِ  ِبْعتِـَمـاِد نِــــْفٍي أَْو ُسَؤالِ   .318  َذا َشْرُطُهْم ِلِصحَِّة اْْلِ
 ِِف الْـَجاِمِع وِالرُّوِح َوالْـِمْفَتاحِ  ُم َقْد َحاَد ِبْرتَِياحِ َوِمنـْهُ   .319
 واَنَصرُ َوَرأْيَـــــُهْم َُنَاتُـــَنا َقْد  ي تَـَبصَّـُرواخِ يِـ َوَغْيـُرُهْم َمَشا  .321
َلتِــــي لِْلوِْجَهِة اْلَبْصرِيَّة  .321  ِإْذ قـَْولُـُهـْم َحرِيٌّ بِــالتَِّحيَّة َوَميـْ

 ل: الفصل الثاين: املسألة الثالثةالباب األو 
 القول يف  رافع االسم الواقع بعد لوال

 َعاِمٌل َقْد قَاُلوا ِفيـــــِه قـَْوًَّل  َّلْســِمـَنا الْـَمْرُفوِع بـَْعَد َلْوََّل   .322
 ونَ ــــــََنئِـــــــَبًة َعْن ِفْعٍل يـَُقولُ  فَاْلُكوَفُة بِـ)َلْوََّل( يـَْرفـَُعونَ   .323
 َصَوابَـــــُهْم َوَردَّ َما ِســـَواهُ  نـَْبارِي قَــــْد َرآهُ َوَشْيُخَنا اْْلَ   .324
 ِإْذ ََّلُؤَها لِْلَجْحِد يُـــثْــــبِـُتونَ  َواْلَبْصرَُة  لِـَهَذا يـَْرفُــُضــــونَ   .325
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 َوَشْرَطُهْم لِـَحْرِفِهْم َقْد َوَضُعوا وَُكلُُّهْم  ِبَّْلبْـــِتَدا َقْد َرفـَُعوا  .326
ُهْم ِإْن رَاَم َحْرٌف َعَمَلَ  ِأْن َيُكوَن قَـبِـــَلَ  ِبْخِتَصاصٍ   .327  َذا َحدُّ
ْعــــَمـالَ  َفطَاَلِت الْـُحُروَف َواْْلَفْـَعالَ   .328  فـََفَقَدْت ِلَطْولِـَها اْْلِ
 عن ُحْكِمَها ََي َصاحِ  َقْد ُسِكتَ  ِف َجاِمِع اْلبَـَياِن َوالْـِمَفَتاحِ   .329
 لِْلَبْصـرَِة َوَدْربَــــــــــــــــــــــــَها أَنَـــــاُروا َساُروا ِخي َقدْ َوَغْيـُرُهْم َمَشايِـ   .331
َزِل َمْسُطورُ   .331  الْـَحُرورُ ِف فَاِطٍر ِإْذ ُعِطَف  ِإْذ قـَْولُـُهْم ِِف الْـُمنـْ
 َأْشَياُخَنا ِِف اْلَبْصَرِة اْْلَْقطَابُ  ـُهم ِِف نَظَرِي َصـــــَوابُ َوَرأْيُ   .332

 فصل الثاين: املسألة الرابعةالباب األول: ال
 مسألة العامل يف اخلرب بعد )ما( النافية النصب

 ِمْن بـَْعِد )َما( رَأَيـُْتُه َكالــــــــــــدَُّررِ  ِخََلفـُُهْم ِف اْلَعاِمِل ِِف الْـَخََبِ   .333
 ارَ ـــِف اْسٍم أََتى ِمْن بـَْعِدَها ُمـَخبّـِ  َوَهْل لَـَها ِمْن َعَمٍل َقْد َحَضرَ   .334
 ِِف الْـِحَجازِ  ِبَِنَّ )َما( ََّل تـَْعَملْ  فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا ِبِِيـَجازِ   .335
 َوَحالُـَها َِّلْسٍم َوِفْعٍل قَــــــــــــــِبَلتْ  ِْلَنَـَّها ِلَْلْخِتَصاِص فـََقَدتْ   .336
َلُة ِِف طَْبِعِه َمْعـــــــــ َوالطَّبَـرِيُّ رَاَم قـَْوَل اْلُكوَفة  .337  ـــــــــــــــــُروَفةَوالْـَميـْ
ْعـَمـالِ   .338  ْبِهَها بِـ)لَْيَس( ِف اْْلَْحَوالِ ِلشِ  َواْلَبْصـرَُة َقْد قَاُلوا ِبْْلِ
 َونـَْفِي الْـَحاِل َمْع قـُُبوِل اْلَباءِ  ِْلَنَـَّها تـَْعَمُل ِف اْْلََْسَـاءِ   .339
 قـَْولِِه ُمْعَتبـَـــــــــــــَرةَوالْـُحجَُّة ِف  َوُحْكُمُه اْْلَنـَْبارِي رَاَم اْلَبَصرَة  .341
ِتِهمْ   .341   َماُهنَّ أُمََّهِتِهمْ   ِبَقْولِِه  ِإَذ ُنِصُروا ِبِلَْقِّ ِف ُحجَّ
 لِْلَبْصـرَِة َونـَْهَجُهْم َقْد نـََهُجوا اتَـَّجُهوا َمَشاِِيِيَّ َوُجلُُّهْم   .342
ْعمَ ِبَشْرِطِهْم َقْد أَ  َواْلَباِحُث لِْلَبْصـَرِة َقْد َمالَ   .343  ـالَ ـــــيََّد اْْلِ
ِم لِْلَخـــــبَـــرِ   .344  رِ ــــــَوثـَْبِت نـَْفـــٍي َصَدَر لِْلَبشَ  ِبَعَدِم التَـَّقـــدُّ
 َكَقْوِلَك: َما ِإنَّ زَْيٌد قَاِدمُ  َوَمنَـُعوا ُوُجوَد)ِإنَّ( قَائِمُ   .345

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة اخلامسة
 فت النصَب يف االسمهل تعمل )ِإْن( إذا ُخفِ    

 ُُمَْتِلٌف، أَُمْهَمَلة أَْم َنَصَبْت؟ قـَْولُـُهْم ِِف )ِإنَّ( ِإْذ َما ُخفَِِّفتْ   .346
 ِخََلفـُُهْم ِِف ُكْتِبِهْم َقْد ذُِكرَا اَْسًا أََتى ِمْن بـَْعِدَها َقْد َحَضرَا  .347
ْعَمـاِل ِعْنَد اْلُكوفَةِ   .348  ْم َمْعُروفَـــــــــــــةَواِلُْجَُّة ِِف قـَْوِلِِ  فـََعَدُم اْْلِ
ــــــــــــَواءِ  ِلِشْبِهَها  ِبلْـَمـاِضي ِف اْلِبَناءِ   .349  َوَعَدِد الْـُحُروِف  ِبلسَّ
ْسِم َعْن ِإْعَمـالِ  َوِفْرقَـٌة َخصُّوَهــا ِبْْلَفْـَعالِ   .351  َوُمِنَعْت ِف اَّْلِ
 ــة وََكَذا الــــــــــــــــرَّازِيُّ َواْبُن َعِطـيَّ  َوََنَْوُهْم َقْد َسـاَر الطَّبَـرِيُّ   .351
 ِلَقْولِـِهْم بِـَشاِهــِد اْلُقــــــــــــــــــــــــْرآنِ  َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي ِبْلبُـطْـََلنِ   .352
ْعـَمـالِ   .353  ِإْن ُخفَِِّفْت ِِف َسائِِر اْْلَْحَوالِ  َواْلَبْصرَُة َقْد قَاُلوا ِبْْلِ
 ُكَلًّ ِف ُهوِدََن إَْذ ُنِصَبْت  ِذي اْلُعََل  َوأُيِّـِــُدوا بَِقْولِ   .354
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 َوُشْعَبٍة َقْد َخفَّـُفوا ََي فَـِطـنِ  َوُمـَحْيِصنِ  لَِناِفٍع َواْبِن َكِثريَ   .355
 ـاهِ ـــــيُّ فَانْـتَـبِـْه ََيسَ ـــــــــَواْلُقْرطُبِ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل َجاُر للاِ   .356
 ْم َرزِينُ ــــــــــــَواْْلُلوِسـيُّ قـَْولُـهُ  َوالسَِّميُ  َوالنََّسِفيُّ َواْْلَثِـريُ   .357
 لِْلَبْصـــَرِة، َوِعْنَدُهـْم نَــزِيلُ  َواْلَباِحُث  ِف َهِذِه ََيِـــيلُ   .358

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة السادسة
 العامل يف نصب خرب كان واثين مفعويل ظننت   

 ِف َخبَـٍر لِـَكاَن، ثُــمَّ ظَــــنَّ  ِمِل ِإْذ َجنَّ أَقْـَوالُـُهْم ِِف اْلَعا  .359
 ـــرُ ـــــَذاَك الِذي بَِقْولَِنا نـَُؤشِّ  َوالثَّانَِية َمْفُعولُـَها الْـُمَؤخَّرُ   .361
 ـالِ ــــــَحــَولَْيَس َعْنــــُه ََنزًَِّل بِ  ِف اْلُكوَفِة َقْد ُنِصَب ِبلْـَحالِ   .361
 ـــرَاكَ ــــــــِبَقْولِـِهْم أَْرَسلَــَها اْلعِـ رَِفة أَََتكَ َواْسَتْشَهُدوا ِإْن َمعْ   .362
 َدلِيَلُهْم ِِف الْـَحاِل َما اْرَتَضاهُ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد نـََفاهُ   .363
 َذا ُحْكُمَها ََيفَـــاِهَم اْْلَقْـَوالِ  َمَصاِدٌر َدلَّْت َعَلى اْْلَفْــَعالِ   .364
 اـــنـََباتً  اْْلَْرضِ  ِمنَ أَنبَـَتٌكْم  اــــــــــــــــِه ِإثْــبَـاتَ ـــــــــْولِــُمــــثْــبِــتاً لِـَقــ  .365
 ُمـْنـتَـِصباً ِِف َسائِِر اْْلُُصولِ  ولِ ــــــــــــــــــَواْلَبْصرَُة رَأَْوُه ِبلْـَمْفعُ   .366
 ِف اللَغِة الْـُمْشتَـَهرَةَذا قـَْولُـُهْم  َرةــــــــــِإْذ َحالُـُهْم ُمْلتَـزٌِم ِبلنَّكِ   .367
 لِْلَبْصرَِة َوُحْكَمَها أَنَــــاُروا َقْد َساُروا َمَشاِِيِيَوَجـْمُعُهْم   .368
 َوالْـُحجَُّة ِف نَظَرِي ُمْعتَـبَـرَة ي ِف َهِذِه لِْلَبَصـرَةـــــــــَوَمــْيــَلتِ   .369
 ُر ِف َأْصلِــِه ِإْذ َحنَّ فَالنَّـظَــ َوقَــْولُــَنا  ِِف ثَـــانِـٍي لِــظَـنَّ   .371
 فَـــَنْصــبُـــُه بِـظَــنَّ ََي َأْخَيارُ  ِإْن َأْصُلُه ابِْتَداٌء َوِإْخَبارُ   .371
 َوَسائِـــِر أَقْــَواِل اْلُعــَلَمـاءِ  َوَذا الـــِذي ِف ََثِبِت اْْلرَاءِ   .372

 الباب األول: الفصل الثاين:  املسألة السابعة:  
 فعولعامل النصب يف امل

 ُمثْـَبٌت ِِف ُكُتِب اْْلُُصولِ  ِخََلفـُُهْم ِف ََنِصِب الْـَمْفُعولِ   .373
 أَْم فَاِعٌل َمْع ِفْعِلِه اْكَتَملْ  فـََهْل َيُكوُن اْلِفْعُل َقْد َعَملْ   .374
 يـــــَوُمـثِّـِـُلوا ِبَواِحـٍد  ََيَسائِـلِ  لٍ ـــــــــــفَاْلُكوَفُة بِِفْعٍل ثُــمَّ فَاِعـ  .375
 ــرِبَ ـــــــــِْلَنَـّـُه الْـُمَؤثِّـِـُر ِإْذ أُعْ  َباـــــــَبْصرَُة بِِفْعِلِه َقْد ُنصِ َوالْ   .376
 ةـــِميَّ ـــفَاْلَفاِعُل ُأُصولُـــُه ِإسْ  ِويَـّــةـــــــــــــَوالْـُحجَُّة لِْلَبْصــرَِة قَ   .377
 ِق اْْلَْخَبارِ ُمْسَتْشِهًدا ِبَِْصدَ  َوَذا الِذي َقْد قَاَلُه اْْلَنـَْبارِي  .378
 َوَجِحيًما أَْنَكاًَّل ِبَقْولِِه  ُه اْْلَلِيًمـاـــــــــــــــــــَذاكِـــــرًا َعَذابَ   .379
 ُجلُُّهْم َقْد َوافـَُقوا اْلَبْصرِيَّة ِخي ِف َهِذِه اْلَقِضيَّةَمَشايِـ   .381
 اِلَب التَـّْفِصيلِ َحَنا ََي طَ و َورُ  ًيا َمَدارَِك التَـّْنزِيــــلِ ــــــنِ ــثْ ــُمْستَ   .381
 َعْن َصْيِدَها ِعَبارََة اْْلَْقَحاحِ  أَْو نَظَرِي َقْد َقُصَر ََي َصاحِ   .382
َلتِ   .383  ةــــــــــلِـُحجٍَّة َقْد ذُِكَرْت َقِويَّ  ةــــــي ِف َهِذِه َبْصرِيَّ ــــــَوَميـْ
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 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة الثامنة:
 عنهالعامل يف انصب املشغول   

 أَقْـَوالُـُهْم َكالنُّوِر لِْلُعُقولِ  َُنَاتُناَ ِِف ََنِصِب الْـَمْشُغولِ   .384
 ِبظَاِهٍر ُمـَجاوٍِر ِإْذ ُكتِــَبا فَاْلُكوَفُة يـََرْونَُه َقْد ُنِصـــَبا  .385
 َأَبَك َزْيًدا ( َوأَََن َأْطَعْمتُ  ِمثَالُـُهْم ِمْن قـَْولَِنا: )َأْكَرْمتُ   .386
 َوقـَْولَـُهْم ِِف اْلُكوَفِة نَــَفاهُ  نـَْبارِي َما اْرَتَضاهُ َوَشْيُخناَ اْْلَ   .387
 بََدٌل ِمْن َلْفظَــــِة الْـَمفعولِ  فَالِذي َرأَْوُه ِبلْـَمْشغُـــولِ   .388
 َوِمثْـُلُه َقْد قَاَل اْْلُلوِســــيُّ  َوََنَْوُهْم َقْد َساَر الطَّبَـرِيُّ   .389
 ِلَعاِمِل الْـَمْشُغوِل ََي نَِظـيـرِ  يرِ َواْلَبْصـرَُة يـََرْوَن ِبلتـَّْقدِ   .391
 ِإْذ َحاَجُجوا ِبَِْشَرِف اْْلََثرِ  َوَأَخُذوا ََتْيِيَدُه اْْلَنـَْبارِي  .391
 َوالزُّْخُرِف َكاِشَفُة الْـِخََلفِ  فَالْـُحجَُّة ِف آيَِة اْْلَْعرَافِ   .392
 َقْد َحرَُّرواِف َهِذِه َوالْـُحجََّة  ِخ تـََبصَّـُرواَوَسائِِر الْـَمَشايِ   .393
 ِإْذ قـَْولُـُهْم ُمَؤيَـّـــــْد ِبْلِكَتابِ  َوَرأْيُـُهْم َحِقيٌق ِبلصََّوابِ   .394

 مسألة  التنازع :الباب األول: الفصل الثاين:  املسألة التاسعة
 ِف أَيِّـِِها أَفْـَعالَُنا َقْد َعِمَلتْ  َحاتُـناَ تَـَبايَـنَـتْ ــــــــآرَاُؤُهْم نُ   .395
 أَيَـْعـَمـــُل اْْلَوَُّل أَِم الثَـّـانِـــــــــــــي ْملَـٌة أََتْت بِـَها فِـْعََلنـِإْذ جُ   .396
 فَــأَيُـُّهْم لِْلَعَمــِل يَطُـــــــــــــــــــــــــــــــولُ  َوَحالَُنا أَْن ِعَنَدََن َمْعُمــولُ   .397
 أَْعَمَل) َكَفــــــاِن( َدلِيُلُهْم ِإذْ  فَاْلُكوَفُة ِلْْلَوَّْل ُدوَن الثَّاِن   .398
 اْلَعاِمُل، َوالْـُحجَُّة ُمْعتَـبَـــــــــــَرة َوََثِنَ اْْلَفْـَعاِل ِعْنَد اْلَبَصَرة  .399
 أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرَا ِبَقْولِــِه  ِإْذَ نـَْقُلُهْم ِمْن آيٍَة ِإْذ تَــْتـرَا  .411
 اقْـَرُؤا ِكَتابَِيهْ   لِِه َهاِمْن قـَوْ  َوقـَْولِِه ِِف َوْصِفِه ِحَسابِــَيه  .411
 ِإْذ قـَْوُِلُْم لِـ)ِحْجُر َضبِّ َخِرٍب( ِقَياُسُهْم ِمثَاُل قـَْوِل اْلَعَربِ   .412
 اـــــــــًة َوَردَّ َمـــا ِســــــَواهَ ـــــــــــــــــــَقِويَـّـ َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد َرآَها  .413
 ِبَقْولِـِهْم لِْلُحجَِّة َقْد َنَصــُروا ــُرواِخي تـََبصَّ َوُجلُُّهْم َمَشايِـ   .414
 ِبلْـِحَياِد َقْد أََتى َواْلُقْرُطِبُّ  َوالطَََّبِي َواْبُن َعِطيَّة َسَكَتا  .415
 تـَُواِفُق اْلَفِقيَه ِإْذ تَـــــــََلَها َوقـَْوَلِِت ِِف َهــــِذِه أَرَاَهـــا  .416
 ِإْن قـَُرَب أَْم بـَُعَد ََتَاَثََل  َعاَدَّلَ فَـــاْلَعاِمََلِن قُـــوًَّة تَــ  .417
َمـــة َفَشْأنـَُها بِــاْلَعَمِل ُمـْلَتزَِمة  .418  ََثنِيَـــًة أَتَـْتـَنا أَْو ُمـَقــدَّ

 عامل الرفع يف خرب )إن( الباب األول: الفصل الثاين: املسألة العاشرة: 
 نَّ ــــــــــِمَلة َكظَ أُُمْهَمَلة أَْم َعا َحاتـَُنا ِِف )ِإنَّ(ـأَقْـَوالُـُهْم نُ   .419
 ِتَداـِمْن بـَْعِدَها، أَْم َعَمُل ابْ  َهْل َعِمَلْتِ ِف َخبَـٍر بََدا؟  .411
 ِْلَنَـَّها ِبْلِفْعِل َقْد َتَشبَّـَهتْ  فَاْلُكوَفُة يـََرْونَـَها َقْد َعِمَلتْ   .411
 ـــولُ ــــــــــــــــِْلَنَـَّها فَـــُروٌع َّلَ ُأصُ  َواْلَعَمَل اْْلَْشَباُه َّلَ َتطُولُ   .412
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 َكََلَمُهْم ِبلْـُحجَِّة  أَْدَحَضهُ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد  فـَنََّدهُ   .413
 َقْد َرفـََعتْ  ، َوَخََباً اِف اْسٍم ِلََ  َواْلَبْصرَُة يـََرْونَـَها َقْد َعِمَلتْ   .414
ْعِمـالَ وٍَّة َفُحــقَّ ـــــــــــــِبقُ  َْلَنَـَّها َأْشبَـَهِت اْْلَفْــــَعالَ   .415  ــــِت اْْلِ
 ايَةــــــــــَوَوْزَن ِفْعٍل  َواْلِبَناَء غَ  َوأَنَـَّها َقْد رَاَمِت اْلِوقَايَة  .416
 َكالتَّْشِبيِه َوالتَّـَرجِّي وِاْْلََماِن  َونِدَُّها َقْد َجاَء ِبلْـَمَعِاِن  .417
 نَّ ــــــــَقْولِـِهْم َلكِ َواْسَتْدرَُكوا بِ  ِبَقْوِِلِْم َلَعلَّ ُُثَّ لَْيَت وََكَأنَّ   .418
ُدوا اْلَبْصَرةَ  َقْد أَيَُّدوا َمَشاِِيِيوَُكلُُّهْم   .419  َوقـَْولَـُهْم َقْد َسدَّ
َلِِت لِْلَبْصـرَِة َتِسيــــرُ   .421 ُلُه الْـُمَخاِلُف َقصِ  َوَميـْ  يـرُ ـــــَوَحبـْ

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة  احلادية عشر 
 م يف جواب الشرطالقول يف عامل اجلز 

 ِبَّيِّـِِها َقْد ُجــــزَِم الْـَجـــــــــــــــــــَوابُ  ِف َشْرِطَنا تَـَحيـََّر اْْلَْصَحابُ   .421
 ِْلَنَـّـُه ُمــــــــــــــــــــــــََلزٌِم ِِف الــــدَّارِ  فَــاْلُكوفَـــُة رَأَْوُه ِبلْـِجـــَوارِ   .422
 الْـُمْشرِِكيَ بِــــــَجرِِِّه لَِلْفِظ  ِحيَ ِإْذ َطَرُحوا الدَّلِيَل َشارِ   .423
 ِإْذ ُحْكُمَها اْسٌم لَِلْفِظ َكـانَ  ِف أَوَِّل اْلبَـيِّـِنَــِة قَـْد بَـانَ   .424
 َماَلَْ َيُكْن بِــــــــَجــارِِه َمْتــُبوَعا َوَحـــقُّـــَه َأْن ََيِْتَ َمْرفُــوَعا  .425
 َثََلثَـــٌة َورَأْبُــــُهـــــــــــــــــــــــْم َتَشقَّـــقَ  رَّقَ ــــــتـَفَ  َوقـَْولُـُهْم ِِف اْلَبْصـَرةِ   .426
ْعَمـالِ  ــَوالِ ــــــــــَفَأوٌَّل ِمْن َهــــِذِه اْْلَقْـ  .427  ِإْذ َحْرفـَُنا  َقْد فَاَز ِبْْلِ
 لنَّـــْقلِ فَافْـَهْم َمَقاِل َحاِفظًا لِ  لِ ــَوََثنًِيا ِبلْـَحْرِف ُُثَّ اْلِفــعْ   .428
 َقْد ُجزَِم ِبلشَّْرِط ََي َأْصَحابِ  ـــَوابِ ــــــــــَوََثلِثًا ِِبَنَّ ِذي الْـجَ   .429
 ـْد بََداــــــــــــــــــــُمَوافِـــًقا لِْلَبْصـرَة قَــ ىـــــــــــــــَوَرأْيُـــُه اْْلنْـــَبارِي ِإْذ أَتَ   .431
 لِْلَبْصـرَِة ِِف رَأْيِــِهْم قَـــــــــــــــْد تَِبعَ  عَ َقْد َأجَْ  ِخيـَمَشايِ َوَجـْمُعُهْم   .431
 ِمْن قـَْولِـِهـْم ِِف َبْصـَرِة اْْلَمالِ  َوالِ ـــــــــِْلَوَِّل اْْلَقْ ــــــــي َلتِ ْــــ َوَمي  .432

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة الثانية عشر
 الشرطية القول يف عامل الرفع يف االسم املرفوع بعد )إن(

 ةـــــــــــلِْلَعاِمِل ِِف َرْفعِــِه َقِضـــــيَّ  اْسٌم أَََتََن بـَْعَد ِإْن َشْرِطيَّة  .433
َنٌة َقْد َظَهَرْت فـَبُـعْ  فَاْلُكوَفُة بِـِفْعٍل َجاَء بـَْعدُ   .434  دُ ــــِإْن ِفتـْ
 ــــاْقـــــِتَضابِ َردُّه لِـــــــــــــــَهَذا  بِـــ َوَرأيُُه اْْلَنـَْبارِي ََي َأْصَحابِ   .435
 َوَحظُُّه َذا اْلَعاِمُل التَـّْقِديُ  ِإْذ َعَمُل اْلِفْعِل لَـــُه تـَْنِظيمُ   .436
 ِبُْضَمِر اْْلَفْـَعاِل َجا َمْسُموًعا َواْلَبْصرَُة يـََرْونَـــُه َمْرفُـــوًعا  .437
 أَيَُّدوهُ  ــــَرةـــــــُهْم ِف اْلَبصْ َوقـَْولُــــــــ رَأَْوهُ  ِخيـَمَشايِ َوُجلُُّهْم   .438
 ُيَصــــرُِِّح بِـــــَرْأٍي اْرَتَضــــــــــــــــــــــــــــاهُ  َوَجاِمـــُع اْلبَـيَـــاِن ََّل نَــــرَاهُ   .439
 لِـَجْمِعِه اْْلُْمُهوُر ِِف اْلَقِضيَّة َوقـَْوَلِِت تـَُؤيُِّد اْلَبْصـــرِيّـِــــَة  .441

 الثالثة عشر  الباب األول: الفصل الثاين:   املسألة
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 ؟هل هي اليت تعمل اجلر ب  رُ  مسألة واوالقول يف 
 ِف قـَْولَِنا: َوُربَّ َخرْيٍ َضرَّ  ََي َساِئًَل َعْن َعاِمٍل َقْد َجرَّ   .441
 ِْلَنَـّـُه ِف َصْدرَِها َقْد نَــَزلَ  فـََواُوَها ِِف اْلُكوفَـــِة َقْد أُْعِملَ   .442
 ِبَواِوَهْم ِف اْلَقَسِم قَــــْد فَارَ  ْد َحــــــــــــــــــــــــــــــازَ َوأَنَـّـــُه لِلشَّبَــــِه قَــ  .443
 فَافْـَهْم َكََلِمي َواَْسََعْن إِْلَقاءِ  ِإْذ َعِمــــَل نَِيابَـــًة َعْن بَــــــــــــــــــاءِ   .444
 ِكيُّ ِف ُمْضَمِر اْلَكََلِم يَـــا ذَ  َوِمثْـُلُهْم َقْد َماَل الطَـّبَـــرِيُّ   .445
 َوقـَْولَـــُهْم ِبلْـــُحجَِّة  َرَماهُ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد أَبَـــاهُ   .446
 ُربَّ الِِت َقْد َعِمَلْت ََي َسارِ  َوَرأْيُـُهْم ِِف َبْصرَِة اْْلَْخيَـــــــــــــارِ   .447
 ََنُرواَوقـَْولَــُهْم ِبلْــــُحجَِّة أَ  َقْد َساُروا َمَشاِِيِيَوََنَْوُهْم   .448
ـــٍة قَــْد ذُِكَرْت َقوِيَـّـة ةـــــــــــي تـَُوافِـــُق اْلَبْصـــرِيَّ ــــَوقـَْولَتِ   .449  لِــُحجَّ
 ِإْذ َعطْــُفــَنا بُِقْربِــَها ََّل يـَْنزِلُ  َملُ ـــا َعاِطَفـــٌة ََّل تَـــعْ ــــــفـََواُونَ   .451

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة  الرابعة عشر
 ل يعمل حرف القسم حمذوفا بغري عوض ؟ه

 ِف  َحْرِفِهْم أيـَْعَمِل ِِف اْلَقَسمِ  ــــاِهمِ اتُناَ يَـــا فَـــــــــــحَ ـِخََلفُــُهْم نُ   .451
 ِإْن ُحِذَف أَْم ِقيَل ِبلنَِّقيـــضِ  َهْل يـَْعَمُل ِمْن َغرْيِ ذاَ التـَّْعوِيضِ   .452
ْعـمَ   .453  َوالِ ــــــَكَمـــــا أََتى ِِف أَوَِّل اْْلَقْ  ــالِ فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا ِبْْلِ
 لِ ــــــَقْد َردَُّه اْْلَنـَْبارِي ِبلتَّـــْنزِي َوقـَْولُــُهْم ِإْذ قِـــــيَل ِبلدَّلِيلِ   .454
يَـــــــــــــــــا فَـــ فـََقْولُـُهـــــْم َقْد َجـــــــــــــــــــــاَء آللِ   .455  ـًت بِــــاللِ لَتُــْؤِمـنَـُن َّ
 َوَصاِحُب اْلَكشَّاِف يَـــاذَِكيُّ  يُّ ــــَوِمثْـُلُهْم َقْد قَـــــاَل النََّسفِ   .456
 َواِضــــٌح ِف َهــــِذِه اْلَقِضيَّــــــــة ةــــــُخ اْلَبْصــرِيَّ ايِ َوَرأْيُــــُهْم َمشَ   .457
 أَْن يـَُعوََّض اْلُمْنَحِذفُ  ِمْن َغرْيِ  ِإْذ َحْرفـُُهْم ََّل يـَْعَمُل ِإْذ يُـْحَذفُ   .458
 َواْبُن َعِطيَّة وََكـــَذا الــــــــــــــرَّازِيُّ  بَـــــــــــــرِيُّ ـــُهْم َرآُه الطَّ ـــــــــــــــــَوَرأْيُـ  .459
 َواْْلُلوِسيُّ قـَْولُــــــــُه َرِصيـــــــــــنُ  َواْلُقْرُطِبُّ َواْْلَِثرُي َوالسَِّميُ   .461
ُة َلَديْـــُهُم التـَّْنزِيــــــــــــلُ  ــَلتِـــي لِْلَبْصـــــَرِة تَـِميلُ َوَميْ   .461  فَالْـــــُحجَّ
 َوَضْعُفـــُه اْلُمَخاِلِف قَـْد َذاعَ  َوأُيِّدوا ِِبَْن َلَقْوا ِإْجــَمــاَعا  .462

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة اخلامسة عشر 
 ن غري بدل ؟هل تعمل )أن( املصدرية حمذوفة م

 َهْل تـَْعَمُل ََمُْذوفًَة َخِفيَّــــــــة َجَوابـَُنا َعْن )أَْن( اْلَمْصَدرِيَّة  .463
 ِإلَْيَكُه ََي طَاِلَب التَّْأِويـــــــــــــــلِ  ِمْن َغرْيِ أَْن ُُيَاَء ِبْلَبِديلِ   .464
ْعَمالِ   .465  قْـَوالِ َواِلُْجَِّة ِمْن َأْصَدِق اْْلَ  فَاْلُكوَفُة يـََرْوَن ِبْْلِ
 طَيِّْب ثـَرَاُه ََي َعِظيَم اْْلُودِ  ِقرَاَءٌة أَْتَت َِّلْبَن َمْسُعودِ   .466
 َوِإْذ َأَخْذَنَ تـَْعُبُدوا بـَْعَد  َِبَْذِفِه لِلنُّوِن ِإْذ قَــــــــــــــــــَرْأَنَ   .467
 ةَفََلُؤَها ََنِهَيٌة َوِإنُـَّها ُمَقدَّرَ  ِإْذ َخاَلَويُْه قَاَِلَا ُمَفسَّرَة  .468
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 فَاْذَهْب إِلَْيِه ُمْثِبتاً بـََياِن  ِف ُُمَْتَصْر َشَواِذ َذا اْلُقْرآنِ   .469
 ُمْسَتْشِهًدا بَِقْوِل َعْبِد للاِ  َوِمثْـَلُهْم َقْد قَاَل َجاُر للاِ   .471
أَْيًضا َوالرَّازِيُّ   .471  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل النََّسِفيُّ  واَلْقُرْطبُِ ُّ
ْعَمالَ  ْم َقْد قَالَ واْْلُلوِسيُّ ِمثْـُلهُ   .472  َفَجْمُعُهْم َقْد أَيََّد اْْلِ
َلُة ِف طَْبِعِه َمْعُروفَه َوأَْبَطَل اْْلَنـَْبارِي قـَْوَل اْلُكوفَة  .473  َواْلَميـْ
 ََمُْذوَفًة َضِعيَفًة َلْن تـَْعَملَ  َواْلَبْصرَُة يـََرْوَن ِإْذ َّلَبََدلَ   .474
ْعَمالِ   .475  َها َعَواِمُل اْْلَفْـَعالِ َضْعفُ  َواِلُْجَُّة ِِف َعَدِم اْْلِ
 َها ُمْرتَِبكُ ــــــــِبَْصَدٍر َفَحالُ  ِْلَنَـَّها َمْع ِفْعِلَها تـَْنَسِبكُ   .476
َلِِت لِْلَبْصَرِة تـَْنَسابُ   .477  ِإْذ قـَْوُِلُْم ِبِلُْجَِّة َصَوابُ  َوَميـْ

 الباب األول: الفصل الثاين: املسألة السادسة  عشر: 
 خالفهم يف علة بناء اآلن

 ِف ِعلَِّة بَِنائِِهْم لــــ)ْْلَن( ِخََلفـُُهْم َُنَاتـَُنا َقْد َبنَ   .478
 ِبْلِعلَِّة ِِف َأْصِلَها اْستَـَقرَّتْ  َفِفْرَقٌة ِِف اْلُكوَفِة أَقَــــــرَّتْ   .479
 ُمَواِفٌق لَِقْولَِنا َحاَن حيي فـََقْوُِلُْم ِف َوْقِتِهْم آَن يَِئيُ   .481
مِ ــــــــــــِف َوالْ فـَُعرَِِّفْت ِبْْلَلِ   .481  َذا قـَْوُِلُْم ِف ُكوَفِة اْْلَْعََلمِ  َلَّ
 يــــــــــَكبَـْيِتِه َما أَْنَت ِبلرَّضِ  ِذيــــــــــــــــَوأَوَُّلُوا التـَّْعرِيَف ِبل  .482
 َكََلُمُهْم ِف اْلُكوَفِة نـََفاهُ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َما اْرَتَضاهُ   .483
شَ ــــــِْلَنَّ  بـَنَـــــــــــْوُه ِلْْلََمــــاَرة َواْلَبْصرَةُ   .484  اَرةـــــــــــُه َقْد َشابََه اْْلِ
ْعَمارَ  َقْد َسارَ  َمَشاِِيِيَوَجُْعُهْم   .485  لِْلَبْصرَِة َوَشيَُّدوا اْْلِ
 ةــــــــــــيَّ َوْهَي الِِت رَأَيـْتُـَها َرضِ  رُِِّد َقِويَـّـــــــــــــــــةـــــــــــَوُحجَُّة اْلُمبَ   .486
 َشابـََهْت َمْنُكورًا ِف اْلَكََلمِ  ِف َواْلََلمِ ــــــــــــــــِْلَنَـَّها ِبْْلَلِ   .487
 اءِ ــــــــــــــــــــَفُضرَِبْت ِبِصَفِة اْلِبنَ  َماءِ ـَفَخاَلَفْت قَاِعَدَة اْْلَسْ   .488

 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة األوىل
 املبتدأ عليه ؟هل جيوز تقدمي خرب  

َتَدِإ اْلَكِلي طَالًِبا لِْلُحْكِم ِِف التـَّْقِديِ َيَ   .489  مِ ـــــــــــــلِـخـَــبـَِر ُمبـْ
 ْمَلٍة تـَْعِميًماـِلُمْفَرٍد أَْو جُ  فَاْلُكوَفُة َقْد َرَفُضوا التـَّْقِديَ   .491
ُم الضَّمِ ــــاْعُتِمَد تـَقْ  ِْلَنَُّه ِإْن َجاَء ِف التـَّْعِبريِ   .491  رِ ــــــيدُّ
 هُ َحمٌَّد، أَبُــــــــــــو ــَحاِضٌر مُ  َلٍة: َأُخوهُ ْـ مـفـََقْولَُنا ِف جُ   .492
 َر َأَساَءتْ ـــــــــــِلظَاِهٍر ََتَخَّ  فـََهاُؤَها تـََقدََّمْت َوَعاَدتْ   .493
 ِلَقْوَلِة اْلُكوفِـيِّ ِبْلُبْطََلنِ  َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي ِبْلُقْرآنِ   .494
 َواْعَتَمُدوا ََسَاَعُهْم َقِدَيًا ُة َقْد َجوَّزُا التَـّْقِديَ َواْلَبْصرَ   .495
496.   ََفَأْوَجس  ِف بـَْيِتِه يـُْؤَتى اِلََْكْم مِّثَاََّل  ِمْن قـَْولِِه تـََعاََل 
 ُحجٍَّة ُمْعتَـبَـرَةـَقْد أَيَُّدوا بِ  لِْلَبَصَرةِ  َمَشاِِيِيوَُكلُُّهْم   .497
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َلِِت لِْلَبْصَرِة تـَْنَساوَ   .498  ِإْذ قَاَدِن ِلَذِلَك َأْسَبابُ  بُ َميـْ
 اعُ ــــــــَوقـَْوَلُة اْلَمَشاِيِخ ُتطَ  ِإْذ َشِهَد اْلِقَياُس َوالسََّماعُ   .499

 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة  الثانية
 العطف على اسم إن  ابلرفع قبل جميء اخلري

 َسابًِقا ِِلَََبِ اْلَكََلمِ رَاِفًعا وَ  َساِئًَل َعْن َعطِفِهْم قـَْبَل التََّمامِ َيَ   .511
 ُمـَحمَّداً َوُعَمــــُر َقْد ُجــــــنَّا( َكـــــــــــــــَرْفِعَك لُِعَمَر ِِف:  )ِإنَّ   .511
 َوبـَْعـــُضُهْم َأَجاَز ِبْحتِـــــرَازِ  فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا ِبلْــــَجَوازِ   .512
 ْعَدُه اْلَفرَّاُء ِبْستِـــــــثْـَناءِ َوبَـ  َفُمْطلَـــــــًقا َأَجاَزُه اْلِكَساِئي  .513
 فَاْعِطَفنَّ َواتـْرَُكْن َأْحَكاَمه َما ََلْ َتِِبْ ِف َظْهرِِه اْلَعََلَمةُ   .514
 ِف اْلَمائَِده ِبلرَّْفِع يُـْحَفظُونَ  َواِلُْجَُّة ِإْذ َجاَء الصَّابُِئونَ   .515
 ُه ِبلْـــــــُحـــــــــجَِّة َقِويُّ ـــــــــــــــنَّ ِْلَ  رَّازِيُّ ــــــــــــــَوَرأْيُُه َقْد رَاَمُه ال  .516
 َوَعْطَفُهْم قـَْبَل الَتَماِم َصدُّوا َواْلَبْصرَُة َقْد َمنَـُعوا َوَردُّوا  .517
 ََلنِ ــــــُمـْجَتِمٌع ِف َزْيٍد َعامِ  َمانِ ــــــــٌد قَائِ ــــــــــــِْلَنََّك َوزَيْ   .518
 يُّ ــــــــــمَّ اْلُقْرطُبِ ـــَوَجاُر للِا ثُ  اْْلَنـَْبارِيُّ َوََنَْوُهم َقْد َساَر   .519
 يـــَحَلبِ ــــــــاَن ُُثَّ الْ ـــــــــَوَأِب َحيَّ  َواْبُن َعِطيَّة وََكَذاَك النََّسِفي  .511
 ِإْذ قـَْوُِلُْم ِِف اْلَبْصَرِة اْرَتَضاهُ  ُهْم أَرَاهُ ـــــــــــــَواْْلُلوِسيُّ ِمثْـلُ   .511
َلتِ َومَ   .512  ةـــــــَوالْـُحجَُّة َرِصيَنٌة َمْرِضيَّ  ةـــــــــــــي لِْلُكوَفِة َقِويَّ ــــيـْ

 :الباب األول: الفصل الثالث: املبحث الثالث
 الفصل بني املضاف واملضاف غليه 

 ِف َفْصِلِهْم َقرِيًنا لِْلُمَضافِ  ََي رَائًِما َمْعرَِفَة الْـِخََلفِ   .513
 إِلَْيَكُه ِإقْــــــــــــــــرَارِي  َوَمـْجُرورٍ  ْو بَِغرْيِ َجارِ ِبَغرْيِ َظْرٍف أَ   .514
 ْم ِإَذا َتََل ــــــــــــــــــــَوَعاِمٌر َدلِيُلهُ  فَاْلُكوَفُة َقْد َجوَّزُا أَْن يـُْفَصََل   .515
 ُشرََكائِِهمْ  َوُمْتِبًعا بِـــــــَجرِِّ  أَْوََّلَدُهمْ ِإْذ قـَرَأَ ِبلنَّْصِب ِِف   .516
 َواْْلُلوِســــــــــــــــيُّ َحقَُّهْم يُِبيُ  ِإْذ رَاَمُه اْْلَِثرُي َوالسَِّميُ   .517
ُرُهْم لِْلَبْصَرِة ِوْجَهتُـُهمْ   .518 تَـُهمْ  َوَغيـْ  ُمْثِبًتا ِف قـَْولَتــــــِي ُحجَّ
 َوَأكَُّدوا ُشُروَطُهْم ِِف النـَّْقلِ  َواْلَبْصرَُة َقْد َمنَـُعوا َذا اْلَفْصلِ   .519
 ُمَفنًِّدا ِقرَاَءًة قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِويَّة َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَّة  .521
 ِبْلَغْفَلَة لِْلَقارِِئ َقْد َوََسُوا َواِِهًا َمْع َغرْيِِه َمْن َوَهـــــــــُموا  .521
 ِف ُمْصَحٍف للشَّاِم ِإْذ َتََلَها َرآَها َوأَنَُّه ِبْلَياِء قَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   .522
 َوتـَرَُكوا تـََواتـَُر النـُُّقــــــــــــــــــــــــــــــولِ  َأَخُذوا ِمْن َشاِعٍر ََمُْهولِ وَ   .523
ْرَداءِ  ،َعْن َواثَِلةَ  ِقرَاَءًة َصِحيــــــــــــــــــَحَة اْْلََداءِ   .524  َوَأِب الــــــــــــــــــــــدَّ
 َواْبِن َعفَّاَن َسيِِّد اْْلَْصَحابِ  اْبِن ُعبَـْيٍد وََكَذا الشَِّهابِ وَ   .525
 ِإْذ قـَْولُـُهْم َقِويٌّ َوَأِصيــــــــــــلُ  َوِوْجَهِِت لِْلُكوَفِة تَـــــــــــِميلُ   .526
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 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة  الرابعة

 مسألة تقدمي خرب ليس عليها
 أََتى لَِلْيَس فَاقَتٍفي َذا أَثَرٍ  ََلفـَُهْم ِف َخََبٍ ََي طَالًِبا خِ     .527
 أَْم َعْكُسُه فَاَْسَْعِِن ََي َفِهيمُ  فـََهْل َيُكوُن َحقُُّه التـَّْقِديُ   .528
 جــــــــــــُمـُوُدَها َوالشََّبُه َأَخلَّه فَاْلُكوَفُة َقْد َمنَـُعوا لِِعلَّه  .529
 َوِمثْـُلُه الزَّجَّاُج ََي فـَتَــــــــــــــــى َوقـَْوُِلُْم ِف اْلُمْقَتَضْب َأتَ   .531
 َواْلَتَمُسوا ِِف ُهوٍد َما أََبُحوا َواْلبِّْصرَُة التَـْقِدَي َقْد أََبُحوا  .531
 لََّدى ََنِديِهمْ  لَْيَس َمْصُروفًا َأَّلَ يـَْوَم ََيْتِيِهمْ   ِمْن قـَْولِهِ   .532
 لُُه َمْعُمــــــــــــــــــوٌل لِْلَخبَـرْ َوَحا فـَ)يـَْوَم( قـَْبَل لَْيَس َقْد َحَضرْ   .533
 ِلَعاِمٍل َفَمْعُمــــــــــــــــــوٌل يَِرثْ  َوَرأْيـُُهْم ِإْن َعَمٌل ثـََبتْ   .534
 َوقَاَلُه َعِطيَّة ِبْحتِــــــــــــــــــــرَافِ  َوقـَْولُـُهْم أُِجيَز ِف اْلَكشَّافِ   .535
 ْلُقرُطِبُّ رَأْيُُه السُُّكوتُ َوا َوالنََّسِفيُّ قـَْولُُه َمثْـُبوتُ   .536
 ِِف قـَْولِـِهْم َقِويَّة ـــــــُحجَّةِ ل   ةَوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلُكوِفيِِّ   .537
 ُُثَّ الْــــــــــــــــَحَلِبُّ  ثِيــــــــــــــــرُ َواْْلَ  َوالطَََّبِيُّ أَْيًضا َوالرَّازِيُّ   .538
 َوَجُْعُهْم لِْلُكوَفِة َقْد َمالَ  َواْْلُلوِسيُّ ِمثْـُلُهْم َقْد قَالَ   .539
 ِِلُجٍَّة ِف قـَْولِـــــــــــــــــــــــِهْم َقِويَّة َوقـَْوَلِِت ِِف َهِذِه ُكوِفيَّة  .541

 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة  اخلامسة
 مسألة تقدمي معمول اسم الفعل عليه

 ا أَْم آِخَر اْلبَـيَــــــــــــــــــــــــانِ ُمَقدَّمً  َمْعُمولَُنا َقْد َحاَر ِِف اْلَمَكانِ   .541
 َكـ)التَِّقيَّ قـَبـَْلَك( ِِف اْلَفْضلِ  قَاِصًدا َمْعُموَل اْسَم اْلِفْعلِ   .542
ُموا ََي َساِهي  .543  ِكَتاَب للاِ  َدلِيُلُهْم نـَْقًَل  فَاْلُكوَفُة َقْد َقدَّ
 ِِف َمْنِعِهْم ُمْعتَـبَـرَة َواِلُْجَّةُ  َوُمِنَع التَـّْقِدُي ِعْنَد اْلَبَصرَة  .544
 ِبْفْعلِهْم تـَْقِديرُُه: َقْد َكَتبَ  فَالشَّاِهُد ِِف قـَْولِـِهْم َقْد ُنِصبَ   .545
 ُمَؤيِِّــــــــــــــــــًدا بِــــــــُحجٍَّة َقوِيَـّــــــة ةـــــــــــاْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَّ  َوَحَكمَ   .546
ـــــــــَة لِْلَبْصــــَرِة أَقَاُموا واَقْد رَامُ  َمَشاِِيِيوَُكلُُّهْم   .547  َوالْـــُحجَّ
 ِْلَنَِِّن َضِعيٌف َوَحِسيــــــــــــــــــرُ  َوَحاَلِِت ِِف ِظلِِّهْم َأِسريُ   .548

 
 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة السادسة: 

 تقدمي احلال على الفعل العامل فيها 
 َعْن ِفْعِلِه، ُمْفتَـَرُق اْْلَقْـَوامِ  مِ تـَْقِديـُمَنا لِْلَحاِل ِِف اْلَكََل   .549
 ُمتَِّقًيا ِمْن َمطَِر َوَشــــــــْمـــسِ  َكـ)رَاِكًبا أَََتََن َزْيٌد( أَْمسِ   .551
 َعْن ظَاِهٍر َقْد َأْصَدُروا تـَْعِميًما فَاْلُكوَفُة َقْد َمنَـُعوا التـَّْقِديَ   .551
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 ًبا ِجْئُت( ِإََل اْلَوَرىَكـ)رَاكِ  َوَجوَُّزوا لَِعاِمٍل َقْد ُأْضِمرَا  .552
 ِلظَاِهٍر َوُمْضَمٍر َقْد َنطَُقوا َواْلَبْصرَُة َقْد َجوَّزُا َوأَْطَلُقوا  .553
 َشتَّ يـَُؤوُب الْــــَحَلَبة ِِف النَـّْقلِ  َدلِيُلُهْم ِِف اْلَعَمِل لِْلِفْعلِ   .554
 ُحْكِمِه َقوِيَّةَوالْـــــــــــُحجَُّة ِِف  َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَّة  .555
 ُمُيولَـــــــــــــــهـُْم لِْلَبْصَرِة َوَشيَُّدوا َقْد أَيَُّدوا َمَشاِِيِيَوُجلُُّهْم   .556
 واْلُقْرُطِبِّ أَْيًضا ُُثَّ  النََّسِفيِِّ  َوالصَّْمُت َكاَن َشْأُن الطَََّبِيِّ   .557
 ــــُة ِِف قـَْولِـُهْم  َمْرِضيَّـــةَواِلُْجَّ  َوَميـَْلِِت ِف َهِذِه َبْصرِيَـّــــــــــــــــة  .558

 الباب األول: الفصل الثالث:  املسألة  السابعة:
 مسألة العطف بـ)لكن( بعد اإلجياب

 َهْل َجائٌِز بَِقْولِــــــَنا )َلِكنَّ( ََي َساِئًَل َعْن َعْطِفَنا ِإْذ ُسنَّ   .559
َُيابَ   .561  َأْكَرَم اْْلَْصَحابَ َكـ)َخاِلٍد َقْد  َوَحالُُه أَْن يـَْعُقَب اْْلِ
 فَاْشُكْر ِقرَاُه َواقْـــــــرِِئ السَََّلمَ  َلِكْن َأَبُه( وََكَذا اْْلَْعَمامَ   .561
 َوأَْمُرَها بِـ)بَْل( َقْد قَارَنُوهُ  فـََعْطُفَها ِِف اْلُكوَفة َجوَُّزوهُ   .562
 نِّْسَيانِ َوالْـُحجَُّة أَْن َكاَن لِل َواْلَبْصرَُة َقْد َردُّوا َذا اْلبَـَيانِ   .563
 ِإْذ َرَفَض َمُقوَلَة اْلُكوفِــــــــيَّة َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَّة  .564
َفـــــــــــــرَِدْة ِبْلَواوِ  ُمْعرًِضا لِْلَقْوِل ِبلتََّساِوي  .565  ِإْذ َشْأنـَُها ُمنـْ
 َلِكنَّ الشََّياِطيَ فَُّفوا َمْن خَ  َدلِيُلُه ِمْن قـَْوِل اْلَقارِِئيَ   .566
 ِبلنُّْصَرِة لِْلَبْصرَِة َقْد َصاُلوا َوأَْغَلُب اْلَمَشايِخ َقْد قَاُلوا  .567
 َوِمثْـُلُه ِف الرُّوِح ُُثَّ النََّسِفي َواْبُن َعِطيَّة َصائٌِم  َوالطَََّبِي  .568
 ِإْذ َعْطُفَها لَْيَس َلُه َمَكانُ  َوقـَْوَلِِت َما قَاَلُه الْـَحيَّانُ   .569
 فَافْـَهْم فـََقْولُُه أَتَــــــــــــــــــــــــــــــاكَ  يُد اَّْلْسِتَدرَاكَ َوِإنَـَّما تُفِ   .571

 
 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة  الثامنة

 مسألة هل جيوز إظهار )أن( املصدرية بعد لكي وحىت
 ِلَكْي َو َحتَّ ََي أَُميَّة بـَْعدَ  ََي َساِئًَل َعْن )أَْن( اْلَمْصَدرِيَّة  .571
 ِخََلفـُُهْم ِف ُحْكِمَها َمْسطُورُ  َهْل َيُكوُن َحظَُّها الظُُّهورُ فَـ   .572
ْظَهارَ   .573  َكَقْوِلَك ) ِلَكْيَما أَْن تـََغاَر( فَاْلُكوَفُة َقْد َجوَُّزوا اْْلِ
 لِـَخبـٍَر َقْد َردَُّه اْلَعنِـــــــــــــــــــــــــــيدُ  َوالْـُحجَُّة ِمْن ثـَْبِتَها التَّْأِكيدُ   .574
 ُظُهوَرَها َوالْـُحجََّة َقْد َردُّوا َواْلَبْصرَُة َقْد َمنَـُعوا َوَصدُّوا  .575
 ُمْعرًِضا لِْلُكوَفِة ََي قَـــــــــــــــارِي َوِمثْـُلهم َقْد َصرََّح اْْلَنـَْبارِي  .576
 ََل َواْلَبَدُل ِِف اْلِفْعِل قُبِــــــــــــــــــــــ ِْلَنَّ )أَْن( َو)َكْيَما( أُْبِدََّل   .577
 يـَْلَق أَََثَمهْ ُمْبَدٌل ِمْن    ََي أَُماَمهْ  ُيَضاَعفْ فـََقْولُُه   .578
 َوقـَْولَتِــــــــــــــــي َلَقْولِـِهْم َأْخَتارُ  لِْلَبْصرَِة َقْد َساُروا َمَشاِِيِي  .579
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 الباب األول: الفصل الثالث:  املسألة التاسعة 
 املسألة الزنبورية

 فَاْلِقصَُّة ِِف َشْأنِـَها َمْرِويَّة الزَّنـُْبورِيَّة ََي طَالًِبا لِـُحْكمِ   .581
 آََثُرَها أَلِيَمـــــــــــُة الشُُّعــــــــــورِ  ِلَسائٍِل َعْن َلْسَعِة الزَّنـُْبورِ   .581
 َفأَيَِّها َقْد نُِعَت ِبْْلَْصَعبِ  لِْلَعْقَربِ  وََكَذاَك َلْدَغةٍ   .582
َها َواْلُقُصوَر َعمَُّروا ُروافَاْلُكوَفُة بَِنْصِبَها َقْد قـَرَّ   .583  ُهَو ِإَيَّ
 ِإَذا اْلُفَجائِيَّة َّلْسُم بـَْعدَ ا َوقـَْولُـُهْم َجـَماَعُة اْلَبْصرِيَّة  .584
 وََكَذاَك الْـَخبَـُر َمْسُموعُ  َفُحْكُمُه ِبَّْلبِْتَدا َمْرُفوعُ   .585
 ْأنِيثِ لِْلَعْقَرِب ُيَشاُر ِبلتَّ  َوثـََبَت الْـَمَقاُل ِِف الْـَحِديثِ   .586
 َسوِيَّة َمَشاِِيِيَوِمثْـُلُه  َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَّة  .587
 َوِمثْـُلُهْم أَُقوُل ِبلصََّوابِ  ُهَو ِهَي َتُكوُن ِِف الْـَجَوابِ   .588

 الباب األول: الفصل الثالث: املسألة العاشرة 
 هل جييء املاضي حاال؟

 ْل يَـِجييُء ََنِطًقا ِبلْـَحالِ هَ  ََي َدارًِسا لِـَماِضَي اْْلَفْـَعالِ   .589
 َفَجْمُعُهْم َعَلْيِه َقْد ُعِقدْ  ِإْن َكاَن َوْصًفا أَْوُمَصاِحًبا ِلَقدْ   .591
 َمْعُروفَة َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ وَ  َوَما َعَداُه َجائٌِز ِِف اْلُكوفَة  .591
 ُمُه َمَضىبِـَحــــــــــــاِلِه ِإْذ يـَوْ  َواْلَبْصرَُة َقْد َمنَـُعوا اْلَقَضاء  .592
 َأْن َحالَُنا ِِف َساِبِق اْْلَيَـّــــــامِ  ِإْذ يَـْمَتِنْع ِِف لَُغِة اْْلَقْـَوامِ   .593
 َوالطَّبَـرِيِّ وََكَذاَك الْـَجــــــــــــــــارِ  َوأُيُِّدوا ِبَشْيِخَنا اْْلَنـَْبارِي  .594
 النََّسِفــــــــــــــــــيِِّ َواْلُقْرُطِبِّ ثُـمَّ  َواْبِن َعِطيَّة وََكَذا  الرَّازِيِِّ   .595
 ِِف اْلُكوَفِة اْْلَِثرُي َوالسَِّميُ  نُ ــــــــــــَواْْلُلوِسيِّ قـَْولُُه يُِبي  .596
َلِِت لِْلُكوَفة  .597  ِإْذ قـَْولُـُهـْم ِمْن َصاِدِق التـَّْنزِيلِ  لدَّلِيلِ بِ  َوَميـْ

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة األوىل 
 الم االبتداء يف خرب لكنهل جيوز زايدة 

 َوامُ ــــــــِف َخََبِ )َلِكنَّ( ََي أَقْ  ِخََلفـُُهْم ِف َهْل تـُزَاُد الََلمُ   .598
َبْت ِمْن )ِإنَّ( َجْوَهرُُه ِف َأْصِلَها )َلِكنَّ(  .599  َبِسيطٌَة أَْم رُكِِّ
َبُت الشَِّقاِق ْوالْـِخََل  وَُكمَِّلْت ِبْلََلِم ُُثَّ اْلَكافِ   .611  فِ َذا َمنـْ
 ِمْن )ِإنَّ( ُُثَّ اْلَباِقَية َقْد لَـِحَقتْ  فَاْلُكوَفُة يـََرْونَـَهــا َقْد رُكَِِّبتْ   .611
612.    َّفَِإمَّا تـَرَيِـــــــــــــــن  ِِمْن َشْرِطَها َوِصَلِة اْلَمْوُصولِ  لِْلبَـــــــــــــــُثول 
 دُ ــــــــــــلِـُحبَِّها َشِديِإْذ َلْوُمُهْم  َوَشاِعٌر ِإْذ قَاَل َلَعِمــــــــــيدُ   .613
 َوََّلُمَها َقْد ُمِنَعْت ِِف النََّشرَة َلِكنـََّها َبِسيطٌَة ِف اْلَبَصرَة  .614
 انِ ــــــــــــِف أَْفَصِح اْلَكََلِم َواْلبَـيَ  ِْلَنَـَّها َما َجاَءْت ِِف اْلُقْرآنِ   .615
 ـــــرِي وَكَذاَك الْـَجارِ َوالطَّبَــــــ َوانـَْتَصُروا بُِنْصرَِة اْْلَنـَْبارِي  .616
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 َواْْلُلوِسيِّ فَافـََهَمْن تـَْبِييِِن  ازِي َواْْلَِثرِي َوالسَِّميِ َوالرَّ   .617
 َقْد َحايََدا ِِف َهِذِه اْلَقِضيَّة َوَعِطيَّـــــــــــــــــــة َوَجاِمُع اْلبَـَيانِ   .618
 َي ِِف نَظَرِي الدَّلِيلُ ِإْذ َقوِ  َوقـَْوَلِِت لِْلَبْصـــــــــــــــَرِة تَـِميلُ   .619

 
 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة الثانية:

 كم مفردة أم كركبة
 ُمْفَرَدٌة ِف َأْصِلَها أَْم رُكَِِّبتْ  ََي َساِئًَل َعْن )َكْم( ِإْذ َما ذُِكَرتْ   .611
ــ)َما(  .611 َماَواْلَكاُف ُمْلَحلقاً قَ  َفُأصِّــــــــــــــــــْلْت ِف اْلُكوَفِة ِب  ْد ُقدِِّ
 َذا(ــــــوََكـ)هَ  يــــــِإمَّا تـَُريـَنِِّ َكـ َواْلَعَرُب َقْد َتِصُل َما زَاَدا  .612
 دََّدتْ ــــــــِلَعَدٍد أَْرقَاُمـــــــــــــــــــُه تـَعَ  َواْلَبْصرَُة ِِف ُحْكِمِهْم َقْد ُوِضَعتْ   .613
 رَّازِيِِّ ــــــــــــــــــِه َمُقولَــــــــــــــــِة الَوِمثْـلِـَ  َوانـَْتَصُروا ِبلشَّْيِخ اْْلَنـَْبارِيِّ   .614
ُرُهْم َعْن ُحْكِمَها َقْد َسَكتَ  َواْْلُلوِسيُّ ِمثْـُلُهْم َقْد أَثـَْبتَ   .615  َوَغيـْ
َلِِت ِلَقْوِِلِْم ِِف اْلَبَصرَة  .616  ِْلَنَـّــــــــــــــــــــــــــُه ُذو ُحجٍَّة ُمْعتَـبَـرَة َوْميـْ
 ِة التـَّْغِليبِ ــــــــــــُمطَاَلٌب بِـُحجَّ  ْن يـَُقوُل ِبلتَـّرِْكيبِ َوأَنَّ مَ   .617

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة الثالثة: 
 تعريف العدد املركب

 ُمـْختَـَلٌف ِف ُحْكِمِه ِف اْلُكُتبِ  تـَْعرِيُفُهْم لِْلَعَدِد اْلُمرَكَّبِ   .618
 ََلمِ ــــــــــَواْْلَِلِف ِف َسائِِر اْلكَ  فَاْلُكوَفُة َقْد َعرَُّفوا ِبْلََلمِ   .619
 اءِ ــــــــِِبَنَُّه َقْد َساَغ ِِف اْْلَْرجَ  َوَعلَُّلوا تـَْعرِيَفَها اْْلَْجزَاءِ   .621
 دِ ـــــــــــُمَبارًِكا ِبلتـََّعِب الشَِّدي َمْن قـَْولِِه )اْلَولِيَد ْبَن اْلَيزِيِد(  .621
 ُفواـــــــــالِثًا َقْد أَْوقَ ـــــانًِيا َوثَ ــــَوثَ  َعرَُّفواَواْلَبْصرَُة ِلْْلَوَِّل َقْد   .622
َضافَةِإْذ نُْطُقهُ   .623  ِلْْلَوَِّل َقْد ُخصَّ ِبلضَِّياَفة ْم لِلثَّاِن ِبْْلِ
 َحِجيُّ  َمَشاِِيِيَوَجـْمُعُهْم  َونَـْحَوُهْم َقْد َماَل اْْلَنـَْبارِيُّ   .624
 َأَسِفيَقْد َسَكَتا َعْن ُحْكِمَها َيَ  لنََّسِفيَوَشْيُخَنا الرَّازِيُّ ُُثَّ  ا  .625
 لِـُحجٍَّة َقْد ذُِكَرْت َمْرِضيَّة ةــــــــي تـَُواِفُق اْلَبْصرِيَّ ـــــَوقـَْولَتِ   .626

 
 لباب األول: الفصل الرابع: املسألة الرابعة:ا

 إضافة االسم إىل اسم يوافقه يف املعىن 
 ِف ُحْكِمَها َقْد َوَقَع الْـِخََلفُ  َأْسـَماُؤُهْم ِلِمْثِلَها ُتَضافُ   .627
 ُمَواِفٌق ِِف الْـَمْعَن َوُمْرَتِصفُ  َوَحالُـَها َأْن َلْفُظَها ُمـْخَتِلفُ   .628
 ِرسُ ــــــــِد ُمْفتَ ـــِإنَّ اللَّْيَث اْْلَسَ  َكَقْوِلَك ِإْن َحاُلَك َُمََْتِسُ   .629
 َوَحبَّ الْـَحِصيدِ َدلِيُلُهْم  فَاْلُكوَفُة َأَجاُزوا ِبلْـَمِديدِ   .631
 يَّ ــــــــِبلنَّبِ  نِ ــــــَحقُّ اْلَيِقيَو  َجاِنَب اْلَغْرِبَّ  وَكَذاَك   .631
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ُقولَ  َواْلَبْصرَُة َقْد َمنَـُعوا اْلَمُقوَلة  .632  ةـــــَوأَوَُّلوا الشََّواِهَد الْـَمنـْ
 ِه التـَّْعرِيفَ ََّل َيْسَتِفْذ ِمْن نـَْفسِ  فَاَّْلْسَم ِإْن لِنَـْفِسِه ُأِضيفَ   .633
 ََيَسارِي َمَشاِِيِيَوَجـْمُعُهْم  َوِمثْـُلُهْم َقْد َحَكَم اْْلَنـَْبارِي  .634
ْسَنادِ ـــــــــــــــــــَوِمثْـُلُه اْْلَثِي َواْلُقْرُطِبُّ قَاَل ِبلْـِحَيادِ   .635  ُر ِبْْلِ
 اْلِكَتابُ  ِإْذ قـَْولُـُهْم َقْد قَاَلهُ  َوقـَْولُـُهـْم ِِف اْلُكوَفِة َصَوابُ   .636

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة اخلامسة: 
 هل جتيء إال مبعىن الواو 

 لَِئَلَّ  ِف اْلُكوَفِة َوالشَّاِهُد  بِـَمْعَن اْلَواِو َقْد تَـِجيُء ِإَّلَّ   .637
 ِبلْـُحجَّة ِإَّلَّ الِذيَن ظََلُموا َيُكوُن لِلَّناِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  .638
 نْ ــــــــلِْلَعْطِف فَافْـَهمَ  ظُِلمَ  نْ ــــــــــــــــِإَّلَّ مَ  َساِء َوآيَُة النِّ   .639
 ُمَناِقٌض لِْلَعْطَف ِإْذ َما َحَلَّ  اْلَبْصَرُة َقْد رََفُضوا، َفَمْعَن ِإَّلَّ   .641
 َأْن َواُوُهْم َكـ)ِإَّلَّ( َقْد َوَقعْ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد َمَنعْ   .641
قَ  ِة ُوِضعْ ـــــــــــــــــــــــِف اْْليَ  هُ ــــــــِْلَنَّ   .642  ِطعْ ــــــــَمْوِضَع اْسِتثْـَناٍء ُمنـْ
َها َقْد َسَكتْ  ِف اْلُكوَفة ثـََبتْ ُروُحَنا وَ   .643  َوالنََّسِفيُّ َعنـْ
 َوالْـُحجََّة ِف قـَْولِـِهْم أَقَاُموا ِسَواُِهَا لِْلَبْصَرِة َقْدرَاُموا َوَمنْ   .644
لِيلُ  َبْصرَِة تَـِميلُ َوقـَْوَلِِت لِلْ   .645  ِإْذ َقِوَي اْلبـُْرَهاُن َوالدَّ

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة السادسة: 
 مسألة امليم يف اللهم

 أَِعَوُض النَِّداِء أَْم ِمْن أُمَّ  ََي َساِئًَل َعْن ِميِمَها اللَُّهمَّ   .646
 مَّـــــــــــــــــــــــــــــــــناَ بِـَخرْيِ ََي للاُ أُ  رِ ــــــِف اْلُكوَفِة ِلَداِعَي الْـَخِبي  .647
 هـــــــمَّ َوَويـُْلمَّ ــــــــًة َهلُ ـــــــَشِبيهَ  ةـــــــــًة ِلِْلُّمَّ ـــــــــــــِخفَّ  تْ َفُحِذفَ   .648
 رةـــــــــــــــــَونـُْفَرُة ِلَقائَِها ُمْعتَـبَ  َوِعَوُض النَِّداِء ِعْنَد اْلَبَصرَة  .649
 ِلِضيِقَها َعْن َدْعَوِة الشِّرَارِ  َها ِإَماُمَنا اْْلَنـَْبارِيَوَردَّ   .651
 الِ ـــــــــِإْذ ُدِعَيْت ِلَمطَِر الرِِّمَ  َكَما أََتى ِِف آيَِة اْْلَنـَْفالِ   .651
 رَّازِيُّ ــــــــــوََكَذاَك َشْيُخناَ ال لِْلُكوَفِة َقْد َماَل الطَّبَـرِيُّ   .652
َلِِت ِبِظلِِّهْم ُمْعتَ  اْلَبَصَرةِِف ِسَواُهْم َساَدِت  نْ َومَ   .653  بَـَرةــــــــــَوَميـْ
   ةــــَقوِيَّ  لِـُحجٍَّة ِف قـَْولِـِهمْ  ِف َهِذِه َبْصرِيَّة َوقـَْولَتِـــــــــــــــي  .654

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة السابعة:  
 االبتدائية يف االبتداء (نْ مِ )مسألة هل تزاد 

َتَدا الزَّمَ  ًَل َعْن نُْطِقَنا بِـ)ِمْن(ََي َسائِ   .655  نْ ــــــــــَهْل تـََقُع لـُِمبـْ
 أَْم أُْطِلَقْت أَْم ُهـَمـا َسيَّانِ  أَْم َتُكْن لِـَقاِصِد اْلَمَكانِ   .656
 َدلِيُلُهْم ِِف َمْسِجٍد لِلتـَّْقَوي آِخُرَها ِِف اْلُكوَفِة َقْد يـَْقَوى  .657
658.   ٍِمْن أَوَِّل ِيْوم  َْد بَِنصَِّها ال ُقْرآنُ َرَوى ال  زََّمانُ ـــــــــــــــَفُحدِِّ
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 ُمْستَـْبَدًَّل ِف الزََّمِن بِـ)ُمْذ( َوقـَْولُـُهْم ِِف اْلَبْصَرِة َقْد ُردْ   .659
ْنَصافِ   .661  ُمَدلَِِّلً بِـَحــْذٍف لِْلُمَضافِ  َوانـَْتَصُروا ِبَصاِحِب اْْلِ
 سِ ــــــــِإْذ َأْصُلُه ِبَدايَُة التَّْأِسي سِ ــــــيـــِد اْْلَنِ ــــــــــــَؤوًَِِّّل لِلشَّاهِ ــمُ   .661
 َوَمْن ِسَواُه نَـْهُجُهْم ُكوِِفُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل اْلُقْرُطِبُّ   .662
َلتــِــــــــي لِْلُكوَفِة َتِسريُ   .663  ُحجَِّة َأِسريُ ـلْ بِ ِْلَنَـّـــــــــــــــِِن  َوَميـْ

 املسألة الثامنةالباب األول: الفصل الرابع: 
 هل جيوز أن جتيء واو العطف زائدة

 َهْل تُوَضُع ِف قَاَلِب الزََِِّيَدة اَدةـــــــَواُوََن لِْلَعْطِف ِعْنَد السَّ   .664
 أَوُِِّلوَها ََيُجوَج َوَماُجوجَ بِـ اَدَة َرَوْوَهاـــــــــــــِف اْلُكوَفِة الزِِّيَ   .665
666.  َوفُتَِّحْت أَبـَْوابـَُها ، َِذَنتْ َوأ  َُواقْـتَـَرَب اْلَوْعد   َْكَذاَك أُوَِِّلت 
 ُمـَحاِيًدا َقْد َكاَن اْْلُلوِسيُّ  ـرِيُّ ــــــــــَوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل الطَّبَ   .667
 ي َواوِاََن الْـُمْعتَـبَـرَةــــــــلِـَمَعانِ  َورُِفَضْت أَقْـَوالُـُهْم ِف اْلَبَصرَة  .668
 َحاِكًما بَِعْطِفَها ََي قَارِي ارِيـــــــــــــــــــــنـْبَ َوأُيُِّدوا ِبَشْيِخَنا اْْلَ   .669
 تـََوجَُّهوا لِْلَبْصَرِة ََي َسائِِلي اِضلِ ـــــــــــاْْلَفَ  َمَشاِِيِيوََكَذا   .671
 َوقـَْولُـُهْم َحِجيٌّ َوَمْقُبولُ  ولُ َوِمثْـُلُهْم ِبلْـُحجَِّة أَقُـــــــــــــــــــ  .671

 لرابع: املسألة التاسعةالباب األول: الفصل ا
 مسألة هل أتيت أو مبعىن الواو ومبعىن بل

 بِـَمْعَن اْلَواِو أَْم بِـ)بَْل ( أَتـَوْ  ََي َساِئًَل َعْن ُحْكِمِهْم ِف )أَْو(  .672
 بِـَمائَِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدونَ  ِف اْلُكوَفِة بِـ)بَْل( يَـْحُكُمونَ   .673
 رِ ـــــِلَواِهٍم ِِف اْلَعدِِّ َوالتـَّْقِدي ريِ ـــــــْخيِ َوَردََّها اْْلَنـَْبارِي لِلتَّ   .674
 أَْو َكُفورًاِإْذ َواَفَق التـَّْنزِيَل  َوَمْعن اْلَواِو َقْد بََدا َمْشُهورًا  .675
َبَحة َقدْ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي ِلْْلِطَاَحة  .676  َساَقُه لَِغَرِض اْْلِ
 َوالرَّازِيُّ أَْيًضا ُُثَّ النََّسِفيُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل الطَّبَـرِيُّ   .677
 أَقْـَوالُـُهْم لِْلُكوَفِة تَِبيــــــــــــــــنُ  وََكَذا اْْلَثِـرُي َوالسَِّميــــــــــنُ   .678
 الْـَجاُر َواْْلُلوِسي َوَعِطيَّة َوَمْن ِسَواُهْم أَيَُّدوا اْلَبْصرِيَّة  .679
 ْذ قـَْولُـهـُْم ُمَؤيَّْد ِبْلِكَتابِ إِ  َوقـَْوَلِِت لِْلُكوَفة ََي َأْصَحاِب   .681

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة العاشرة: 
 مسألة هل أتيت كي حرف جر؟ 

 ِف َكْي َهْل َتُكوُن َحْرَف َجرْ  ِخََلفُهْم نُـَحاتـَُنا َقِد اْشُتِهرْ   .681
 الِ ــــــــــْْلَفْـعَ ِْلَنَـَّها تـَْعَمُل ِف ا ِف اْلُكوَفِة َقْد قَاُلوا ِبلْـُمَحالِ   .682
 َوَيْسَتِحيُل اْلَقْوَل ِبْسِتَواءِ  ِإْذ َجرُُّهْم َقْد ُخَص ِبْْلَْسـمـَـاءِ   .683
 َواْسَتْأَنُسوا بـ)َكْيَمه(َواْسَتَدلُّوا َواْلَبْصرَُة ِبلْـَجرِِّ  َقْد أََملُّوا  .684
 ِف اْلَكََلمِ  فَاْْلَِلُف َقْد يُـْحَذفْ  َوَشْأنـُُهْم ِف )َما( اَّلْسِتَفَهامِ   .685
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 ونَ ـــــــلِـَم تـَُقولُ  ُمْسَتْشِهًدا بِـ ِإْن َحالُـُهْم لِْلَجرِِّ يـُْقِحُمونَ   .686
 اَهاـــــــــــــــــــَعاِمَلًة لِْلِفْعِل ِإْن أَتَ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد َرآَها  .687
 ْحَفَظنَّ اْلِعَلََل فَا ِلَكْيََل ََتَْسْوا ََّلُمَنا ِمْن بـَْعِدَها ُمتِِّصًَل   .688
ُتَك لِتَـْفَهَمْن َكََلِمي( َوِلْْلََسـَماِء ِإْن بِـَمْعَن اْلََلمِ   .689  َكـ)ِجئـْ
 َواْلوِْجَهُة ِف نَـْحوِِه َمْعُروفَة َوالطَّبَـرِيُّ رَاَم قـَْوَل اْلُكوَفة  .691
 رِيُّ ــــــــــــــَوالنََّسِفيُّ رَأْيـُُهْم َبصْ  َوالْـَجاُر َوَعِطيَّة َوالرَّازِيُّ   .691
 لِـَمْصَدٍر ُمْنَسِبٍك ِإْن قَِبَلتْ  ِف اْلَبْحِر ُُثَّ الدُّرِِّ َقْد ثـََبتْ   .692
َلِِت لِْلُكوَفِة تَـِميلُ   .693  ِإْذ َجرََّها ََلْ يَْذُكِر التـَّْنزِيلُ  َوَميـْ

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة احلادية عشرة:  
 مسألة هل إن الشرطية مبعىن إذ؟

 رِنْ ـــــــِإْذ ِلمـَْعَن الشَّْرِط تـَْقتَ  َساِئًَل َعْن ُحْكِمِهْم ِِف)ِإْن( َيَ   .694
 رِدْ ـــــــِخََلفـُُهْم ِف ُحْكِمَها يَ  فـََهْل تَـِجــــــــــــــــيُء بِـَمَقـــــــــــــــاِم ِإذْ   .695
ُتمْ ِبَقْولِِه  فَاْلُكوَفُة الْـَمِجيَء َقْد َأَحلُّوا  .696  َتَدُلوااسْ  ِإْن ُكنـْ
 َقْد ُوِضعَ  ِهمْ ْرطِ ِإْذ َأْصُلَها ِلشَ  أَْن تـََقعَ  َوَرَفضوا ِف اْلَبْصرَةِ   .697
 ِكََلُهـَما ِلَمْعَناُه يَــــــــــــــــــــــــرِدْ  َوَوَضُعوا لِلظَّْرِف َحْرَف )ِإْذ(  .698
 ــــــةَسِويَـّــــــــــ ِخيــَمَشايِ ُه َوِمثْـلُ  ةــــــــــــــَق اْلَبْصرِيَّ ـــــــــَوافَ  َواْْلَنـَْبارِيُّ   .699
 َوَسْكَتُة الْـَمَدارِِك َمْأُلوفَة ي رَاَم قـَْوَل اْلُكوفَةِسَوى الرَّازِ   .711
 ٌن َوَقِويُّ ـــــِإْذ قـَْولُـُهْم َرِصي يُّ ــــــــــِذِه ُكوفِ ـــــي ِِف هَ ــــَوَمْنَسبِ   .711

 
 عشرة:  الباب األول: الفصل الرابع: املسألة الثانية

 مسألة )إْن( الواقعة بعد ما أانفية مؤكدة أو زائدة؟ 
 ِإْذ َحالُـَها ِمْن بـَْعِد)َما( قُرِنْ  أَقْـَوالُـُهْم نُـَحاتـَُنا ِِف )ِإْن(  .712
 أَْم زَائَِدة َوَوْصُفَها َقْد زَاَدتْ  َهْل لِـَمْعَن النـَّْفِي َقْد أَفَاَدتْ   .713
 تْ ـــــــــَقْد ثـَبَ  َوقـَْولُـُهْم ِبْْلِي  تْ ِف اْلُكوَفِة لِلنـَّْفِي َقْد أَتَ   .714
715.   ٌِإْن ََنُْن ِإَّلَّ َبَشر  ِْإْن أَنـُْتم  ٌِإْن َكاَن لِلرَّْْحَِن َوَلد   َُْكَفْرت 
 ِْلَنَـَّها لَـْم َتْكَتِسْب ِسَياَدة َواْلَبْصرَُة َقْد قَاُلوا ِبلزِِّيَــــــــــــــــــاَدة  .716
 ِكََلُهـَما ِِف ُحْكِمها َسيَّانِ  ْم َذَهَبْت أَْمــــــــــــرَانِ َتْت أَ ِإْن ثـَبَـ   .717
 ُمَواِفًقا ِِف اْلبَـْعِض لِْلُكوِفيَّة ةـــــــــــــَوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَّ   .718
 وافُ ــــــانـَْتصَ َوَعلَُّلوا ِبلْـُحجَِّة وَ  َتَكوَّفُـــــــــــــــــــوا َمَشاِِيِيوَكلُُّهْم   .719
 ْرآنِ ــــْلقُ ْم ُمـــــــــــــــــــَؤيَّد بِ هُ ـَقْولُ فَـ  َوِمثْـُلُهْم أَُقوُل ِبْلبَـيَـــــــــــــــــــــــــانِ   .711

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة الثالثة عشرة:  
 مسألة معىن)إْن( ومعىن الالم بعدها

ــــــــــــــــــــاَهاََّلمُ  ََي َساِئًَل َعْن )ِإْن( ِإْذ َأََتَها  .711  َنا ِمْن بـَْعِدَها َغشَّ



Full Text Book of Rimar Congress 4 

 

   
  292 

 أَْو ََّلُمَنا ِلَمْعَن )ِإَّلَّ( َوافـََقتْ  فـََهْل ِلَمْعَن )َما( َقْد طَابـََقتْ   .712
 ِإْن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َمْفُعوًَّل  فَاْلُكوَفُة َقْد َوافـَُقوا الْـَمُقوَّلَ   .713
 ِمْن قـَْولِِه َيَكاُد يُــــــــــــــــــــْزِلُقونَ  )نُوَن( يَْذُكــــُرونَ ِف  آيَــــــــــــــــــــــــــةً وَ   .714
 َواْلََلُم لِلتَّْأِكيِد َجاَءْت ُمْرَدفَة َواْلَبْصرَُة يـََرْوَن أَْن ُمـَخفََّفة  .715
 لِْلُكوَفِة َوَخِسُروا التَّْأِويـــــــــــــــــــلَ  ِإْذ أَْبطَُلوا ِبَذِلَك َما ِقيلَ   .716
 ِْلَنَـّـــــــــــــــــــُه ِبَذِلَك َعـــــــــــــــــــــوََّدُهمْ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد أَيََّدُهمْ   .717
 ِسَواُه أَيَُّدوا اْلَبْصرِيَـّـــــــــــــــــــة نْ َومَ  ةــــــــــــــــــَوالطَّبَـرِيُّ َواَفَق اْلُكوِفيَّ   .718
 ِإْذ َيْشَفـــــــــــــُع اْلبَـَياُن َوالتَـْنزِيلُ  ـــــــــــي لِْلُكوَفِة تَـِميلُ َوقـَْولَتــِــــــــــ  .719

 الباب األول: الفصل الرابع: املسألة الرابعة عشرة: 
 لوالي  ولوالك وموضع الضمري فيهما 

 ُمـْختَـَلٌف ِف َمْوِضِع الضَِّمريِ  َلْوََّلَي َوَلْوََّلَك ِف التـَّْعِبريِ   .721
 ِف َمْوِضٍع لِلرَّْفِع ِهي َمْعُروفَة ََن َواْلَكاُف ِعْنَد اْلُكوفَةفـََياؤُ   .721
 فـََفاِعٌل ِف اْلُكوَفِة ُمْعتَــــــــــــــبَـرُ  َوظَاِهٌر ِمْن بـَْعِدَها ِإْذ َيَظَهرُ   .722
 ِف َمْوِضٍع لِْلَجرِِّ ِهي ُمْعتَـبَـرَة َوََيُؤََن َواْلَكاُف ِعْنَد اْلَبَصرَة  .723
 َعََلمة لِلرَّفْـــــــــــــــــــــِع ََّل َيُكوَنَ  ا ِِف النَّْحِو  يـَُقوُلونَ ِإْذ ُِهُو   .724
 َوِحَجًجا ِِف َسْرِدَها أَطَاُلوا َقْد قَاُلوا َمَشاِِيِيَوِمثْـُلُهْم   .725
 ةـــــــــــَوِمثْـُلُه أَُقوُل ِِف اْلَقِضيَّ  ةـــــــــــــــَواْْلَنـَْبارِي أَيََّد اْلُكوِفيَّ   .726

 لباب األول: الفصل الرابع: املسألة اخلامسة عشرة:ا
 ُرب  اسم أم حرف جر؟  

 أَُربَّ اْسٌم أَْم َتُكوُن َحْرَف َجْر؟ ََي رَائًِما لِْلَقْوِل الْـُمْشتَـَهرْ   .727
 ةــــــــِقَياُسُهْم بِـ)َكمِّ( ِف اْلَقِضيَّ  فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا  ِبَّْلْسـِميَّة  .728
 ِِف أَْربٍَع ِمْن ُحْكِمَها تـََبايـََنتْ  ا ُحُروَف الْـَجرِِّ خاَلَفتْ َوأَنَـّهَ   .729
 اَرهــــــــــــــــَوِفْعُلَها َّلَ َتْسَتِبْح ِإْظهَ  ِإْذ َّلَ تَـِجيُء ِإَّلَّ ِف الصََّدارَة  .731
 تَـبَـرَةٌة ُمعْ ـــــــــَوأَْن َتُكْن َمْوُصوفَ  َوَعَمٌل ُمـْحَتَكــــــــــــــٌر ِف النَِّكرَة  .731
 َضتْ ــــــــِْلَنَـَّها َعََلَمُة اْسٍم َرفَ  ِف اْلَبْصَرِة بِـَحْرِف الْـَجـرِِّ ُوِصَفتْ   .732
ْعرَاُب َبشَ  َوأَنَـَّها تُــــــــــََلزُِم اْلبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَناءَ   .733  َر اْْلَْســــــــَماءَ ـــــــــَواْْلِ
 َد اْلَقِضــــــــــــيَّةـــــــــَوالطَّبَـرِيُّ َحايَ  ةـــــــــــــــَواَفَق اْلَبْصرِيَّ  َواْْلَنـَْبارِي  .734
 ِوِمثْـُلُهْم أُِقرُّ ِإْذ َما قَــــــــــــــرَُّروا تـََبصَُّروا ِخيِـ َمَشايوَُكلُُّهْم   .735

 الباب الثاين: الفصل األول:
 املسألة األوىل: وزن اخلماسي املكرر اثنيه 

 َداِسيـــــــــــُمَكرٌَّر ََثنِيِه َّلَ سُ  ِخََلفـُُهْم ِف َوْزٍن لِْلُخَماِسي  .736
 تـََعلَّلْ   ُكْبِكُبواَوقـَْولُـهـُم بِـــ فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا بِـ)فـََعلَّْل(  .737
 ِإْذ َأْصُلُه َصَمحٌَّح َدَمكَّكٌ  وََكَذا َصَمْحَمٌح َدَمْكَمكٌ   .738
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نُـَها َوَّلَ ُمَها َتكَ  ْلَعٌل( تـََقرَّرَاِف اْلَبْصَرِة )فـَعَ   .739  رَّرَاــــــــِإْذ َعيـْ
 َوالْـُحجَُّة َقْد َعدََّها ُمْعتَـبَـرَة َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي رَاَم اْلَبَصرَة  .741
 وََكَذاَك قَاَل اْلُقْرطُبِــــــــــــــــــــــــــيُّ  لِْلُكوَفِة َقْد َماَل الطَََّبِيُّ   .741
َلتـِــــــــــي لِْلُكوَفِة َقِويَـّــــــــــــة َواُهْم َوافـَُقوا اْلَبْصرِيَّةَوَمْن سِ   .742  َوَميـْ
ْنَسانِ  َوَمنْ  ْرآنِ ـــــــــْد ِبْلقُ ــــــــِإْذ قـَْولُـُهْم ُمَؤيَّ   .743  ِسَواُهْم ِمْن َبِِن اْْلِ

 الباب الثاين: الفصل األول: املسألة الثانية: وزن كلمة)إنسان(
 اِن(ــــــتـََبايـَُنوا ِِف َلْفظَِة )إِْنسَ  َحاتـَُنا ِِف ِصيَغِة اْلِميزَانِ نُـ  .744
 َوالْـُحجَُّة أَْن َأْصُلُه )اْنِسَياُن( َِف اْلُكوَفُة َقْد ُوزَِنْت )ِإفْـَعاُن(  .745
 انُ ـــــــــفـََتِعَب ِمْن نُْطِقِه اللِّسَ  فـََوْزنُُه ِبَذِلَك )افْـَعََلُن(  .746
 َنِظريُُه )أَْيٍش( َو)ِعْم َصَباًحا( ُحِذَف اْرتَِياًحافـََياُؤُه  َقْد   .747
يَـــــــــــــانِ ـــــَوي َوالثَّانَِية ُمْشَتقٌّ ِمْن ِنْسَيانِ   .748  اَُؤُه َأْصِليَّـــــــــــُة اْلبُـــــــنـْ
 رُ ـــــيأُنـَْيِسَياُن َوْزنُــــــــــــــــــــــُه الشَّهِ  ِإْذ َحَكَم ِبَذِلَك التَّْصِغريُ   .749
ْنَسانَ   .751  ََلَن(ـــــــــــــَنطَُقوا ِِف َوْزنِِه )ِفعْ  َواْلَبْصرَُة ِإْن َوزَنُوا اْْلِ
 ِإْذ آَنَس ِمْن َجاِنٍب لِلطُّورِ  ِإْذ َأْصُلُه إْْنٌس ِمَن الظُُّهورِ   .751
 يَّةُن فَاْلَبقِ ــــــَوالنُّوُن ُُثَّ السِّي فَالْـَهْمزَُة ِِف قـَْولِـِهْم َأْصِليَّة  .752
تَـُهمْ َوقَِبَل الْـَمَشايِ  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد أَيََّدُهمْ   .753  ُخ ُحجَّ
 َوِمثْـُلُه أَُقوُل ِِف اْلَقِضيَّة ةـــيَّ ـــــيُّ َواَفَق اْلُكوفِ ـــــَواْلُقْرطُبِ   .754

 (اءَ يَ شْ وزن كلمة)أَ  الباب الثاين: الفصل األول: املسألة الثالثة:
 اَْسَْع ِخََلفًا َجاَء ِبْلبَــــــــَيانِ  ْشَياَء( ِِف الْـِميزَانِ ََي َواِضًعا )أَ   .755
 َوالْـُحجَُّة أَْن َأْصُلَها )أَْفِعََلَء( فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا بِـ)أَفْـَعاَء(  .756
 َهـْمَزََتِن َحْيُث نُْطًقا قـَرَُبتْ  َو)َأْشِيَئاَء( َجـْمُعُه، فَاْستُـْثِقَلتْ   .757
َناَها ِخفَّــــــــــــــــِة أُوََّلَهاَفُحِذَفْت لِلْ   .758  فـََوافـََقْت )أَفْـَعاَء( ِف َمبـْ
 َوبـَْرَهُنوا أَْن َأْصُلُه )َشْيـــــــــَئاَء( َواْلَبْصرَُة َقْد قَاُلوا بِـ)َلْفَعاَء(  .759
ُهْم ََثنِيَـــــــــة  .761  ةْت ِمْن قـَْبِل اْلَفاِء َهانِيَ َوُوِضعَ  فـَنَـَقُلوا َهـْمزًا أَتَـتـْ
 لُِتْصِبَح )َلْفَعاِء( ِف الرَِِّوايَـــــــــة َفََلُم اْلِفْعِل َجاَء ِف اْلِبَدايَة  .761
 َوَصاِحُب اْلَكشَّاِف َوالــــرَّازِيُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد رَاَم اْْلَنـْبَـــــــــــــارِيُّ   .762
 رَّزِيـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ َوَحايََد الْـُمَحرَُّر ال َوالنََّسِفيُّ َواْْلَِثرُي َوالسَِّميُ   .763
َلتِـــــــــــــــي ِف َهِذِه َبْصـــــــــــرِيُّ  َوالطَّبَـرِيُّ َصاَم ثُـمَّ اْْلُلوِسيُّ   .764  َوَميـْ

 الباب الثاين: الفصل األول: املسألة الرابعة:
 ترخيم الرابعي الذي اثلثه ساكن 

 ََثلِثُُه َقْد َسَكَن ََي َســــــــاِعي   ِعي نُـَحاتـَُنا ِِف اْسٍم أََتى ُربَ   .765
َلُه ُمـــــْلتَـــــــــــــــــــزُِم؟ أَيُـْحَذُف اْْلَِخرُي ِإْذ يـَُرخَّمُ   .766  أَْم َمَعُه َما قـَبـْ
 اْْلِخُر َوالسَّاِبُق َســـــــــــــــــــــــــيَّانِ  ِف اْلُكوَفِة تـَْرِخيُمُهْم َحْرفَانِ   .767
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 َو)ََي ِسَب( ِمْن قـَْولَِنا ِسَبْطرُ  ِقَم( ِمْن قـَْولَِنا ِقَمْطرُ َكـ)ََي   .768
 َعْن آِخٍر، ُسُكونُــــــــــــــــُه َظَهرْ  َوَعلَُّلوا ِإْذ َحْذفـُُهْم قُـــــــــــــِصرْ   .769
 َونُزَِِّهْت ِِف نَـْحِوََن ِبْلُعــــــْرفِ  َفُشبَِّهْت َأْسـَمـاُؤُهْم ِبلْـَحْرفِ   .771
 َوَضْبطُُه لِـَحْذفِـــــــــــــــــــــِه ُيِشريُ  اْلَبْصَرِة َقْد ُحِذَف اْْلَِخريُ ِف   .771
 ََي َمالِ ُمَرخَّـًما ِف قـَْولِـِهْم  ِإْذ قُرَِئ َكََلُم ِذي الْـَجََللِ   .772
 َعاَضَدُهمْ  َمَشاِِيِيَوَجـْمُعُهْم  َوَشْيُخَنا اْْلَنـَْبارِي َقْد َوافـََقُهمْ   .773
لَ   .774 ْجـَماِع ِف اْلَقِضيَّة تِـــــــــــــي تَـِميُل لِْلَبْصرِيَـّــــــــــــــةَوَميـْ  لِلنـَّْقِل َواْْلِ

 م تلزم الظرفية؟.أالباب الثاين: الفصل األول: املسألة اخلامسة: هل تكون سوى امسا 
 اْسـًما َتُكوُن أَْم َظْرفًا تـَُرى؟ ََي َبِحثًا َعْن ُحْكِمَها )ِسَوى(  .775
 ِف ُحْكِمَها، َمْع َكْونِـَها َظْرِفيَّة فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا بَّْلْسـِميَّة  .776
 َوَحالُـَها بِـُحْكِم الْـَجرِِّ قَِبَلتْ  ِإْذ أَنَـَّها بِـَمْعَن )َغيـَْر( َقْد أََتتْ   .777
 ْلََبِّيَّةِإْذ َرجَُّحوا َما اْخِترَي ِِف ا َوَلزَِمْت ِف اْلَبْصرَِة الظَّْرِفيَّـــــــة  .778
 َكـ)ِجْئـــــــــــــُتَك ِبَرُجٍل ِسَواَك( ُمَساوًَي تُِفيُد ِإْن أِّتَــــــــــــــــــــــــــاكَ   .779
ُرََن( تـَُفوُق ِِف اْلُمَناظََرة  .781  ِإْذ فَاَدِت اْلُمَساِوي َواْلُمَغايـَرَة َو)َغيـْ
 ـــــــرِي َوالْـَجاُر َوَعِطيَّـــــــــــةَوالطَّبَــ َوَحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَـّــــــة  .781
 َوَمْن ِسَواُهْم ُحْكُمُهْم ُسُكوتُ  َكَذا اْْلَِثرُي قـَْولُــــــــــــُه َمثْـُبوتُ   .782
لَـتِـــــــــــــــــــي ُكوِفيَّـــــــُة اْلَقرَارِ   .783  ِلَظْرِفَها َوَجــــــــــــــــــــــــــــرَِِّها ِبلْـَجارِ  َوَميـْ
َضاَفة، وََكَذاك رُِفَعتْ   .784  ، َوفَاِعٌل َقْد أُْعرَِبتْ ِبَّْلبِْتَدا َوِبْْلِ
 َوالْـُحجَُّة لِْلُكوَفِة َقِويَـّـــــــــــــــــــــــة ُمِفيَدُة الظَّْرِفيَّــــــــــــــــــــة َوثـَبَـَتتْ   .785

 لفظا ومعىن أم معىن فقط؟. كال وكلتا مثنيان الباب الثاين الفصل األول: املسألة السادسة: 
 ِكََل وَكِـــــــــــْلَتا ُحْكُمَها قـَْوََّلنِ  ِخََلفـُُهْم ََي رَائَِم اْلبَـــــــــــــــــــَيانِ   .786
 أَقْـَوالُـُهْم ِِف ُكْتِبِهْم َقْد ثـَبَـَتتْ  أََتتْ  َقدْ  َمْعًنَ لِ َلْفظًا َوَمْعَن أَْم   .787
 ُخفَِِّفتْ ( )ُكلٌّ ََّلُم ( َوأَِلُف )ِكََل  ُعرَِفتْ ِف اْلُكوَفِة َلْفظًا َوَمْعَن   .788
 َعََلَمٌة لِلنَّْصِب ُُثَّ الْـَجرِِّ ثـَبَـَتتْ  ِْلَنَـَّها ِبْلَعاِمــــــــــــِل تـََغيَّــــــــــــَرتْ   .789
 ـــولُ ِكْلتَـْيِهَما بَِنْصِبَها َمْقبُـــــــــــــ َكَرأَْيُت اْلَمــْرأَتَــــْيــــِن ِإْذ تـَُقولُ   .791
 يِ لْـجِّرِِّ ِف التـَّْبيِـــــــــِكَلْيِهَما بِ  وََكَذا َمَرْرُت ِبلسِّْبطَــــْيـــــــــــــــــنِ   .791
 َوَمْعَنِوَيًّ ثـَبَـَتْت ُمْعتَـبَــــــــــــــــــــَرة َوَلْفُظَها َقْد أُْفرَِد ِف اْلَبَصرَة  .792
 ِكْلَتا اْْلَنـَّتَـْيِ آَتْت ُأْكَلَها  َكـ ِإْذ ُمْفَرَده َضِمريَُها يـَْقِصُدَها  .793
 َوأَْغَلُب الْـَمَشاِئِخ َبْصـــــــــــــرِيُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل الطَّبـــــــــــــــَـرِيُّ   .794
َلتِــــي َوالطَّبَـرِيُّ رَاَم قـَْوَل اْلُكوَفة  .795  ةـــــــــــــــــــلِْلَبْصرَِة َمْعُروفَ  َوَميـْ

 احلروف اليت وضع عليها االسم يف ذا والذي؟. : الفصل األول: املسألة السابعة:الباب الثاين
دِ  نُـَحاتـَُنا ِِف )َذا( ثُـمَّ )الِذي(  .796  أَقْـَوالُـُهْم َشِهريَُة التَـَّعــــــدُّ
 َوَما ِسَواُه َفْضٌل يَـــــا ذَِكيُّ  َفأَيُـُّهْم ُحُروفُــــــــَها َأْصلِــــــــيُّ   .797
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نْــــــــــــــزَالِ  وَفُة َقْد َصرَُّحوا ِبلـــــــذَّالِ فَاْلكُ   .798  َوْحَدَها َأْصِليَّـــــــُة اْْلِ
 َوَعـــــَدِم اْعِتَبارِِه َفِقيــــــــــــــــــــــــــرًا َوَما ِسَواَها اْعــــــُتَبَ َتْكِثيـــــــــــرا  .799
 ِلْْلَلِــــــِف َواْلَياِء ِف اْلُكلِّيَّة َدلِيُلُهْم ِِف َعَدِم اْْلَْصلِـــــــيَّة  .811
ِن( ِإْذ ُهـَما ُمثَــــنًّــــى يُـْحَذفَــــــــــــــانِ   .811  فَـ)اللَذْيِن( َجاَء َّلَ )َذَيَّ
 َذا قـَْوُِلُْم َواْلقْوَلُة ُمْشتَـَهرَة َوالذَّاُل ُُثَّ اْْلَِلُف ِف اْلَبَصرَة  .812
ا لِ  َوَضُعوا ِْلَنَـُّهْم ِف نـَْهِجِهْم َقدْ   .813  َواْلَوِحيَد َمنَـُعوا مِ سْ َْل َحدًّ
 َوآَخــــــــــٌر ِلَساكِــــِن النَِّهايَة ِإْذ َواِحٌد ُمـَحــــــرٌَّك ِبَدايَــــــــــــــــــة  .814
 َمْوُصوَفًة َوِصَفًة َقْد ثـَبَـَتتْ  َوأَنَّ )َذا( ِإَشـــــــــــــــــاَرٌة أَتَــــــــــــتْ   .815
 َواْلُقْرُطِب َوالرَّازِي َوَعِطيَّة نـَْبارِيُّ َواَفَق اْلَبْصرِيَـّـــــــــــــــــةَواْْلَ   .816
 َواْْلُلوِسيُّ ُكلُُّهْم َقْد َماُلوا َكَذا اْْلَِثرُي َوالسَِّمُي قَاُلوا  .817
 َوقـَْوَلِِت ِِف اْلَبْصَرِة الْـُمَقاَما َوالْـَجاُر ُُثَّ النََّسِفي َقْد َصاَما  .818

 ع عليها االسم يف هو وهي؟.ضِ لباب الثاين: الفصل األول: املسألة الثامنة: احلروف اليت وُ ا
 ِف )ُهَو( ُث )ِهَي( ُخْذ بـََياِن  ِخََلفـُُهْم ََي طَاِلَب اْلِعَرفَـــــــــانِ   .819
 ــــــــــةَوُحْكُمُهْم ِف َسائِِر اْلَبِقيَّـــ ِف أَيِِّهْم ُحُروفـَُها َأْصِليَّــــــــــــة  .811
 َوْحَدَها َأْصِليَّـــــــــــــٌة ُمْعتَـبَــــــــــــــــــَرة َهاُؤُهْم ِف اْلُكوَفِة الْـُمَصدَّرَة  .811
 ِلَكثْـرَِة الْـُحُروِف أَْو لِــــــــــــــــْلَعاَدة َوَواُوَها َوََيُؤَهــــــــــــــــا زِيَــــــــــــــــــــــاَدة  .812
َقـــــَيانِ  ثَــــــــــــــــــــنًّ يُـْحَذفَــــــــــــانِ فـَُهَما مُ   .813  َوَلْو ُهــــــــــــَما َأْصـــــــــــًَل لَيَـبـْ
 ُمْكَتِملَـــــــــــــة َمْع َواِوَها اْلَقِويَـّــــة َواْلَبْصرَُة رَأَْوا )ُهَو( َأْصلِــــــــــــــيَّة  .814
 َجـِميُعَها َأْصِليَّــــــُة اْلَقَضـــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــَي( ِبْليَـــــــــــــــــاءِ وََكـــــــــــــــَذا )هِ   .815
َفِصلَــــــــــــة  .816  َوَحــــــــــقَُّها ِبَِْن تـَُرى ُمْكَتِملَـــــة ِْلَنَـَّها َضَمائِـــــــــٌر ُمنـْ
 َوالطَّبَـــــــــــــرِيُّ أَْيًضا َوَعِطـــيَّــــــــــة اْلَبْصرِيَـّـــةَواْْلَنـَْبارِيُّ َوافَــــــــــــــــــَق   .817
 َواْْلُلوِســــــــــــــيُّ ُكوفِــــــيٌّ يُــــِبيُ  َواْلُقْرُطِبُّ َواْْلَثِـيــــــــــــــــُر َوالسَِّميُ   .818
 ـــــــــــي ِف اْلَبْصَرِة الثُـُّبوتُ َوقـَْولَتِـــــ َوَمْن ِسَواُهْم رَأْيُـــــــُهْم ُسُكوتُ   .819

 هل أتيت أمساء اإلشارة أمساء موصولة؟. الباب الثاين: الفصل األول: املسألة التاسعة: 
َشـــــــــــاَرة  .821  َهْل تَـِجيْء َمـــــــــــــْوُصولَــــــــَة اْلِعَبارَة أَقْـــــــــَوالُـُهْم ِف َلْفظَِة اْْلِ
 أَنْــــــــــــُتْم َهـــــــــــــُؤََّلِء تَــْقـــــتُــــــــــُلونَ  بِـ فَـــــــــــــــِة الْـَجَواَز يُـــــــــِقــــــرُّونَ ِف اْلُكو   .821
 ُصـــــــولَ ِإَشـــــــــــــــاَرًة تـَُوافِـــــــــــــُق الْـَموْ  َواْلَبْصـــــــــــــــَرُة َقْد َرَفُضوا اْلَقبُـــــــولَ   .822
َشاَرة أَفْـَهَمـــــــــــتْ   .823  َو)الِذي( لـَِهَذا اْلَمْعَن افْـتَـَقَدتْ  ِْلَنَـَّها َمْعَن اْْلِ
 ــــيُّ الْـَحَلبِـــــــــ َكَذاَواْْلَثِيــــــــــــــــــــــُر أَْيًضا   َرأْيُــــــــــــــــــــُه َبْصــــــــــــــــــرِيُّ  َواْْلَنـَْبارِيُّ   .824
 َوالْـَجاُر أَيْـــــــــــــًضا ُُثَّ اْبُن َعِطــــــــيَّة َوالطَّبَــــــــــــــــــــرِيُّ َواَفَق اْلُكوفِـــــــــــــيَّة  .825
 ــــــــــيُّ ُكوفِـــــ  َوَجُْعُهْم ِف َهِذهِ  َواْلُقْرطُبِــــــــــــــــــــــــــــــيُّ ثُـمَّ اْْلُلوِســــــــــــيُّ   .826
 َقْد َحايََدا ِِف َهِذِه فـَْلــــــــــــــــتَـْعِرفِ  َوَصاِحُب الْـِمْفَتاِح ثُـمَّ النََّسِفـــي  .827
 َوَرأْيُــــــــــــــــــــُهْم ِف اْلُكوفَــــــــــــِة َمْقُبولُ  َوِمثْـُلُهْم ِف اْلَبْصرَِة أَقُـــــــــــــــــــــــــــولُ   .828
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 ب الثاين: الفصل الثاين: املسألة األوىل: البا
 هل تدخل نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة.

 ِف ُحْكِمِهْم ِِف نُوٍن لِلتـَّوِْكيدِ  ََي طَالًِبا لِْلَخبَـــــــــــِر اْْلَِكيـــــــــــدِ   .829
 ـُع ِفْعٍل لِلنَِّساِء قَِبَلتْ أَْم َجـْمـــ َهْل لِِفْعٍل ِف اْلُمثـَنَّ َدَخَلتْ   .831
 أَقْـَوالُـُهْم ِِف ُحْكِمَها َلِطيــــــــَفة َوَحالُـَها أَْن َكاَنِت الْـَخِفيـــــــَفة  .831
 َكـ)افْـَعََلِن َوافْـَعْلَناْن( ِبْْلُُصولِ  اُلوا ِبْلَقبُـــــــــــــولِ فَاْلُكوَفُة َقْد قَ   .832
 فَاْعــــــتُــبِـــــــَرْت ِبَِْصِلَها َأِصيلَـــــــــــة ثَِّقيلَــــــــــــةِْلَنَـَّها ُمـَخفََّفة ِمَن ال  .833
ُخــــــــــــولَ   .834  ِْلَنَـَّها تُـَخالِــــــــــــــــُف اْْلُُصــــــــــــــــولَ  َواْلَبْصرَُة َقْد َمنَـُعوا الدُّ
 ُمَبيِّــــــــــــــــــــًنا تـََغايُـــــــــــــرًا لِْلَقـــــــــــــــــــارِي ـــارِيَوِمثْـُلُهْم َمُقوَلُة اْْلَنـْبَــــــــــــــــــــ  .835
 ِإَذا َوقـَْفَت نُِطَقْت ِبْْلَلِـــــــــــــــــــــفِ  نُْطُقَها الْـَخِفيَفُة فـَْلتَــــــْعـــــــــــــِرفِ   .836
 لََنْسَفَعنَّ ِِف اْلَعلَـــــــــــــِق  هِ َوقـَْولِ  َننَّ لَُيْسجَ َكَقْولِِه ِف يُوُسَف   .837
 َوَصاِحُب اْلَكشَّاِف ُُثَّ النََّسِفي َوِمثْـُلُه َعِطيَّة ثُـمَّ الطَّبَــــــــــــــــــــــرِي  .838
 َوُفْسَحــــــــــــٌة ِف اْْلَْمِر لِلنـُُّفـــــوسِ  َواْْلَِثرُي َوالسَِّميــــــــــــــُن َواْْلُلوِسي  .839

 حاشا يف االستثناء فعل أو حرف أ كليهما الباب الثاين: الفصل الثاين: املسألة الثانية:
 َوَحالُـَها ِلَْلْستِــــثَـــــــــَناِء َوَرَدتْ  ََي َساِئًَل َعْن َحاَشا ِإْن أََتتْ   .841
 ِِف اْلَكََلِم َقْد َجَرىأَْم َحْرٌف  َهْل نـَْوُعَها ِفْعــــــــــــــــــــٌل يُـــــــــــــــــــَرى  .841
 أَقْـَوالُـُهْم ِِف ُكْتِبِهْم َمْرِويَـّــــــــــــــــة أَْم َذاُت َوْجَهْيــــــــــــــِن َقِويَـّــــــــــــــــــــــة  .842
 ـلَِّقتْ ِْلَنَـَّها َنصًّا بَـَجرٍِّ ُعـــــــــــــــــــــ ِف اْلُكوَفِة ِبْلِفْعِل ُوِصَفـــــــــــــتْ   .843
 َوََّل ُأَحاِشي قـَْولَـــــــــــــــــــُة اْْلَوَّاهِ  َحَش للِ ى ـــــــــــــــــــَدلِيُلُهْم أَتَ   .844
 ِْلَنَـَّها َقْد َجرَِّت اَّْلْسـمـِـــيَّة ِف اْلَبْصَرِة َقْد قَاُلوا ِبلْـَحْرِفيَّة  .845
 ُهْم َحاَشاَي ََّل َحاَشاَنَ َوقـَْولُـ ِف قـَْولِـِهْم َحاَشا َأِب ثـَْوَبنَ   .846
 وََكَذاَك قَاَل الطَّبَـــــــــــــــــــــــــــــــرِيُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل اْْلَنـْبَـــــــــــــارِيُّ   .847
 َوثـُلٌَّة ِمْن َجـْمِعِهْم َقْد َحايََدا َوالْـَجاُر ُُثَّ النََّسِفيُّ َسانَـــــــــــــــــــَدا  .848
 ََي ِإْخَواِن  اِحُب اْلَكِبيـــــــــــــــرِ َوصَ  ــــــــــــــــــــــُة َوَجاِمُع اْلبَــــــــــــــــــــــَيانِ َعِطيَّــ  .849
 َوانـَْفَرَد اْْلَِثرُي ِبلْـُجــــــــــــــــــــُلوسِ  وََكَذا السَِّمُي َواْْللُــــــــــــــــــــــــوِسي  .851
 ثـَبَـَتْت ِف الْـُحْكِم ِبْلُقـــــــــــْرآنِ  لِِه َوْجَهــــــــــــــــانِ َوقـَْوَلِِت ِمْن قـَوْ   .851

 أصل االشتقاق الفعل أم املصدر: الباب الثاين: الفصل الثالث: املسألة األوىل
ْطََلقِ  ََي َساِئًَل َعْن َأْصِل اَّلْشِتَقاقِ   .852  أََمْصَدٌر أَْم ِفْعٌل ِبْْلِ
 َوالْـَمْصَدُر ُمْشتَــــــــــقٌّ َوَعِليلُ  وَفِة َأِصــــــــــيلُ َفِفْعُلُهْم ِِف اْلكُ   .853
ْعََللِ   .854 ْعَمـــــالِ  َدلِيُلُهْم ِِف الصِّحَّة َواْْلِ  َوََتِْكيٍد َكَذاَك واْْلِ
 َكـ)نِْعِم ثُـمَّ بِْئـــــَس( ثـَبَـَتتْ  َوَجاِمَدة ِمْن َمْصَدٍر َخلَــــتْ   .855
ـٍة َقِويَـّـــــــــــــــــة ةـــــا ِبَْلَْصِليَّ َواْلَبْصرَُة َقْد قَاُلو   .856  لِْلَمْصَدِر بِـُحجَّ
ْمَكانِ  ِْلَنَـّــــــــــُه لِـُمْطلَـــــــــــِق الزََّمــــــــــانِ   .857  ِإْذ َيَسُع الْـَجِميَع ِبْْلِ
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 َع َمْدُلولُــــــــــــــُه ِإْعََلَماَواتَّسَ  َوأَنَـّـــــــــــــــــــُه بِنَـْفِســـــــــــــِه َقْد قَامَ   .858
 َوالْـَجاُر أَْيًضا ثُـمَّ الطَََّبِيُّ  َوِمثْـُلُهْم َقْد قَاَل اْْلَنـَْبارِيُّ   .859
 رِيُّ ـــــــنَـْهُجُه َبصْ  َواْْلَثِـــــــــيـــرُ  َوَصاِحُب اْلِمَفَتاِح ُُثَّ اْلُقْرُطِبُّ   .861
َلِِت وَ   .861  َوَمْن ِسَواُهْم َسَكُتوا َوَصاُموا قَاُمواِهْم َحْيُث أَ  ِْلَْمعِ َميـْ

 الباب الثاين: الفصل الثالث: املسألة الثانية: نعم وبئس فعالن أم امسان؟
 أَْم ُِهَاَ اْسـَمـانِ  ،ِف ُحْكِمِهمْ  نِْعَم َوبِْئَس َهْل ِهَي ِفْعََلِن؟  .862
 ـــــــــــــــــــرَِِّها َرِضيَّـــــــــــــةِْلَنَـَّها بِـَجــ فَاْلُكوَفُة َقْد قَاُلوا ِبَّْلْسـِميَّة  .863
قْـــــَصاءِ  َوقَِبَلْت َكَذاَك ِبلنِّــــــــــــــــــــــــــَداءِ   .864  َوَخصَِّت الزََّماَن ِبْْلِ
 َوقـَْولُـُهْم )نَِعيَم( ِف اْلُوُجودِ  َواْشُتِهَرْت ِبِصَفِة الْـُجُمودِ   .865
 ِلَضِمرِي الرَّْفِع ِِف اْلَقِضيَّـــــــــة ْلِفْعِليَّةَواْلَبْصرَُة َقْد قَاُلوا بِ   .866
 َكـ)نِْعَم اَلْقارُِئ ِإْذ ُسـِمَع( ِإْذ َعِمَلْت ِف ظَاِهٍر َقْد رُِفعَ   .867
نَــــــــــــــــاِث قَبِـــــــــــــــــَلتْ   .868  َقْولَِنا ِِف الْـَمْرأَِة َقْد نَِعَمتْ بِ  َوََتٌء ِلْْلِ
ـــــــــٍة ِف قـَْولِـِهْم َقِويَـّـــــــــــة رِيُّ َواَفَق اْلَبْصرِيَـّـــــــــــــةَواْْلَنـَْبا  .869  لِـُحجَّ
 َوِمثْـُلُه َقْد قَاَل اْبُن َعِطـــــــــيَّة َوالطَّبَـرِيُّ َواَفَق اْلُكوفِـــــــــــــــــــيَّة  .871
 ٍة ِف َنظَـــــــرِي ُمْعتَـبَـَرةلِـُحجَّ  َوَمْن ِسَواُهْم نـَزَُلوا ِِف اْلَبَصــرَة  .871
 ِإْذ قـَْولـُُهْم ِبلْـُحجَِّة َمْقبُــــولُ  َوِمثْـُلُهْم ِف َهـــــــــــــــِذِه أَقُــــــــــــــــــولُ   .872

 أفعل يف التعجب فعل أم اسم؟ :الباب الثاين: الفصل الثالث: املسألة الثالثة
 َأِبْسٍم قَاُلوا أَْم بِِفْعٍل؟ فَاْكُتبِ  َعجُّبِ ََي َساِئًَل َعْن أَفْـَعل ِِف التـَّ   .873
 ِْلَنَـَّها َجاِمـــــــــــــــَدٌة َقِويَـّــــــــــــــــــــــــــــة ِف اْلُكوَفِة َقْد قَاُلوا ِبَّْلْسـِميَّــــــــــــة  .874
لَ  َوأَنَـَّها َقْد رَاَمِت التَّْصِغيــــــــــــــــــــــــرَ   .875  ُح( ِمْن أَْمــــــــــَلَح اْلَكِبيـــــــــــرَ )أَُميـْ
 ِلَوْصــــــــــــــــِلَها ِبْلَياِء ََي ذَكِـــــــــــيُّ  َوَحَكَم بِِفْعلِـــــــــــــــَها اْلَبْصـــــــــــرِيُّ   .876
 َها الْـَمـْعرَِفَة َوالنَِّكَرة ِكَفايَةَونْصبُـ  وََكَذاَك نُـــــــــــــــــــــــــــــوٌن لِْلِوقــــــــــــــــايَة  .877
 َوالْـَجاُر أَْيًضا وََكـــــــــــَذا الرَّازِيُّ  َواْْلَنـَْبارِيُّ قـَْولُــــــــــــــــــــــُه َبْصـــــــــرِيُّ   .878
 ــيُّ ِمثْـُلُهْم يُِبيــــــــنُ َواْْلُلوِســـــــــــــــــــــ َواْلُقْرُطِبُّ َواْْلَثِيـــــــــــُر َوالسَِّميــــنُ   .879
 َوالْـَمْلَمُح ِمْن قـَْولـِِهْم ُكوفِـــــــــــيُّ  َوَمْن ِسَواُهْم قـَْولُـُهْم َخِفــــــــــــــــيُّ   .881
 اسِ ِإْذ أُيِّـِــــــــــــــــــُدوا ِبلنـَّْقِل َواْلِقيَ  َوقـَْولَتــِـــــــــــــــــــــــي لَِبْصرَِة اْْلََساسِ   .881

 الباب الثاين: الفصل الثالث: املسألة الرابعة:أصل حركة مهزة الوصل
 ِخََلفـُُهْم ِف َأْصلِــــــــــــــــَها ِبلنـَّْقلِ  نُـَحاتـَُنا ِِف َهـمـْـــــــــَزٍة لِْلَوْصــــــــــــــــلِ   .882
 َرٌة ِإْن ُكِسَرتْ َضمٌّ ِلَضمَِّها وََكسْ  ِف اْلُكوَفِة لَِعْيِ اْلِفْعِل َوافـََقتْ   .883
قْـَناعِ  َوَذِلَك ِلَغايَـــــــــــــــــــــــِة اَّْلتْــــــــــــــِباعِ   .884  ِكَكْســـــــــــــــَرِة لِْلَحْمِد ِِف اْْلِ
 َمْكُسوَرٌة ِف قـَْولِـِهْم قَــْد ثـَبَـَتتْ  َوَأْصُلَها ِف اْلَبْصرَِة َقْد ُحرَِِّكــتْ   .885
 َواْْلَقْــــــــــــــــَرُب إِلَْيِه ِِف الْـُمــــــُتونِ  اِحُب السُُّكونِ ِإْذ َكْسُرُهْم ُمصَ   .886
 ُمَفنِّــــــــــــــًدا أَِدلَـّــــــــــــــــــــــــــَة اْلُكوِفيَّة َواْْلَنـَْبارِيُّ َوافَــــــــــــــــــــَق اْلَبْصرِيَـّــــة  .887
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 َوِمثْـُلُه َقْد رَاَم الُقْرطُــبِــــــــــــــــــــــــــــيُّ  ـــــــــــــرِيُّ لِْلُكوَفِة َقْد َماَل الطَّبَـــ  .888
 َصاَم ِف اْلَقِضيَّة َوالنََّسِفـــــــــيُّ  َوَمْن ِسَواُهْم َوافـَُقوا اْلَبْصرِيَـّـــــــــــة  .889
 ِإْذ قـَْولُـُهــــــــــــــــْم َحِجـــيٌّ َوَدلِيلُ  يلُ َوقـَْولَتـــــــــــــــــــــِي لِْلَبْصَرِة تَـِمـــــــــــــــــ  .891

 
 حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلهانقل الباب الثاين: الفصل الثالث:املسألة اخلامسة: 

 لِْلَهْمزِة ِِف َوْصِلِهْم ُمْعـــــــــتَـرََكة ِخََلفـُُهْم نُـَحاتـَُنا ِف الْـَحرََكــــــــــة  .891
َلَها ُز ِِف اْلَكََلِم نـَْقُلَهافـََهْل يَـُجو   .892  ِلَساِكٍن ِف الْـَخطِّ َجاَء قـَبـْ
 َوِمثْـُلَها َدلِيلُــــــــــــُهْم َقْد رُتّـِِــــــــــــلَ  فَاْلُكوَفُة َقْد َجوَّزُا أَْن تـُْنــــــــَقلَ   .893
 ْت فـَْلتَـْفَهِم اْلبَـَيانَ َقْد فُتِـــــــــــحَ  َفِميُمُهْم ِِف أَوَّل ِعْمــــــــــــــــــرَانَ   .894
 فـَنَـَقلُــــــــــــــوا َما بـَْعَدَها فـَُفِتَحتْ  ِإْذ َأْصُلَها ِف َخطِِّهْم َقْد َسَكَنتْ   .895
 بِـَحْذفِــــــــــَها ِف َوْصِلَها َتَذرَُّعوا َواْلَبْصرَُة  لِنَـْقِلَها َقْد َمنَـُعــــــــــــوا  .896
 ِرفْ ــــــَذا قـَْولُـُهْم َونَـْهُجُهْم عُ  ُحِذفْ  ِإْذ َّلَ بـََقاَء َوالْـَحْرفُ   .897
 ةَوَصاِحُب اْلَكشَّاِف لِْلُكوِفيَّ  َحَكَم اْْلَنـَْبارِي لِْلَبْصرِيَـّــــــــــــةو   .898
 اْلُقْرطُبِـــــــــــيُّ َساِكٌت لِْلِعبَـرَةوَ  َمْن ِسَواُهْم َساَدتِـــــــــــي لِْلَبَصرَةوَ   .899
َلتِ وَ   .911  ةــــــــــــِهْم قـَْويَّ ــــَوالْـُحجَُّة ِف قـَْولِ  ةـــــــــــي ِف َهِذِه َبْصرِيَّ ــــــــــَميـْ

 اخلامتة

 َِف قـَْولِـِهْم َمَشايـِِخي اْْلَْخــــَيارِ  َهَذا تَـَماُم َنْظِمَي ََي قَـــــــــــــــارِي  .911
 لَِنْظِمَها، َوَعـــــــْونَـــــُه أَْعطَـــــــــــــاِن  ــــــــيَحـْمًدا ِلَربِّـِـــي ِإْذ َهَدانِــــــــــــــــــــ  .912
 بِـَها الْـُمِجدَّ ِإْن ِخََلفًا َسَطعَ  ُه أَْن يـَْنـــــَفعَ ْبَحانَ َأْسأَلُــــــــــــــُه سُ       .913

 ْصَمِة اْلُغُرورِ َيُصونُـــنِـــي ِمْن وَ  ـــــــُفــــورِ ا ِمْن َرِبَِّ اْلغَ ـــــــــًــــ َورَاِجي  .914
 ِإْن َقُصَرْت َعْن َكاِمِل اْْلرَاءِ  َوطَالًِبا ُعــــــــــــْذرًا ِمَن اْلُقــــــــــرَّاءِ   .915
 بَِتاِســــــــــِع الْـِمآِت ثُـمَّ َعَشرَة ٌة ُمْعتَـــــــــبَــــــَرةأَبْــَياتُـَها َمْعـــُدودَ   .916
َهــــــــــــــــا َعِلىٌّ   .917 ينِ  أََعدَّ ُه لِلتَـّْبِييِ  نُوُر الدِِّ  َمْن َسالِـــــــــــــــــــــــــــٌم َجدُّ
 فَاْستُــــــــــــــْرُه َرِبِّ َواْغِفَرنَّ َذنـَْبه َوَلَقــــــــــــــــــــــــــٌب َلُه يـَُقاُل َكْمَبه  .918
 رًا ِمْن َسائِِر اْْلََثمِ ُمْستَـْغـــــــــفِ  َشاكِـــــرًا َرِبِّ َعَلى التَّـــــــَمامِ   .919
 َعَلى الْـَحِبيِب َسيِِّـــــِد اْْلَََنمِ  ِخَتاُمَها َصََلِت َوَســــــََلِمي  .911



 




