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بْ
لرها ْ
تْمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْا ْ
تْهذهْالدراسةْالمجالْالمحجوزْللدولةْفيْضوءْق ار ار ْ
َب َحثَ ْ

فيْضوءْالقانونْالدولي؛ ْحيثْأصبحْالفكرْالمعاصرْيتداولْالعديدْمنْالمفاهيمْذاتْاألبعادْ والمدلوالتْ
تْمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْالرهابْ
المتعددةْ،ولعلْمنْأهمهاْالمجالْالمحجوزْللدولةْفيْضوءْق ار ار ْ
نظرْالتصالهاْبالسلمْ واألمنْالدوليين؛ ْحيثْتمْالتطرق ْإلى ْهذهْالحالةْفيْظلْ
فيْمجالْالقانونْالدولي ْ ًا
ةْومخاطرْجديةْعلىْالنسانْ .
وجودْتهديداتْوأضرارْمدمر
ّ

َّ
تْمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْ
أهمهاْأنْأثرْق ار ار ْ
ت؛ْ
وقدْتوصلتْهذهْالدراسةْإلىْعدةْاستنتاجا ْ

خصوصاْفيْ
الرهاب ْفيْضوءْالقانونْالدوليْيعتبرْ ْمنْالمواضيعْالمهمةْ والمعقدةْفي ْالقانونْالدوليْ ،
ً
ظلْالتطوراتْالمتسارعةْوالتقلباتْالتيْتشهدهاْالساحةْالدوليةْوالتيْترتبطْبهذاْالموضوعْْ .

الكلمات المفتاحية:
مجلسْاألمنْ،المجالْالمحجوزْ،الدولةْ،الرهابْ .
ّ
Abstract :
This study examined the researved area for the state based on Security
Council resolutions related to combating terrorism in international law.
Contemporary thought has come to circulate many concepts of multiple
dimensions and implications, and perhaps most importantly of the reserved area
for the state; Security Council resolutions related to combating terrorism in
international law by connecting to international peace and security. This situation
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was addressed for presence of threats, devastating damage and serious dangers to
humans. This study reached several conclusions, likewise, the impact of Security
Council resolutions related to combating terrorism in international law is one of
the important and complex issues in international law, particularly the rapid
developments and fluctuations in the international arena that are related to.
Key words:
Security Council, Reserved area, Country, Terrorism.
مقدمة:
ساهم ْالبْعدْالدوليْللجريمةْالرهابيةْفيْتالشيْالتمييزْالتقليديْبينْالرهابْالداخليْ والرهابْ
هابيْيشكلْتهديداْللسلمْواألمنْوينتهكْ
ًْ
الدوليْ،بعدماْاعتبرتْق ارراتْمجلسْاألمنْالحديثةْأنْأيْعملْإر
القواعدْالدوليةْ،وتطبيًْقا؛ْلذلكْوبعدْإنشاءْمجلسْاألمنْلجنةْلمكافحةْالرهابْ،أصبحْمنْالممكنْالمقارنةْ
بينْالتشريعاتْالوطنيةْفيْمواجهتهاْلإلرهابْابتداءْمنْعامْْ2001بسببْالتزامْالدولْبتقديمْتقاريرْدوريةْ
إلىْلجنةْمكافحةْالرهابْالمشكلةْبموجبْقرارْمجلسْاألمنْرقمْْ(ْ)1373الصادرْفيْْ28سبتمبرْْ2001
ومكافحتهاْ،وقدْتبينْفيْالتقاريرْالتيْقدمتهاْ
الذيْتضمنْتحديدْماْقامتْبهْبشأنْتجريمْاألفعالْالرهابيةْ
ّ

الدولْفيْسنةْْ2004أنْْ86دولةْواجهتْالرهابْكجريمةْعاديةْ،مثلْالقتلْوالتالفْوالسرقةْوغيرهاْ،
ب؛ْوهكذاْ
فقدْاعتمدتْتشريعاتْتلكْالدولْعلىْعنصرْالضررْفيْالجريمةْدونْاالهتمامْبتكييفهاْبالرها ْ
 ْوعلىْضوءْتطور ْالقانونْالدوليْلمكافحةْالرهاب ْْ -تعتبرْالمواجهةْالوطنيةْلإلرهابْعبرْالجرائمْىْاتجاهْالدولْلتكييفْتشريعاتهاْالوطنيةْبماْيتناسبْ
العاديةْإخالالْبااللتزاماتْالدولي؛ْ،األمرْالذيْأدىْإل ْ
ًْ
معْقواعدْالقانونْالدوليْفيْمجالْمكافحةْالرهابْ،وقدْأثرْهذاْالتكييفْعلىْالتشريعاتْالوطنيةْالموجودةْ؛ْ
ب؛ْبلْتعدتهْإلىْتشريعاتْأخرىْ.
إذْقامتْالدولْبإصدارْتشريعاتْجديدةْالْتتعلقْبالقانونْالجنائيْفحس ْ
أماْعلىْمستوىْق ارراتْمجلسْاألمنْالدولي؛ ْفيالحظْتطورْملحوظْفيْمجالْالتعريفْباألعمالْ
َّْ
الرهابيةْ،فبعدْأنْكانْالمجلسْيكتْفيْبإدانة ْتلكْاألعمالْقبل ْْ 11منْسبتمبر ْْ،2001أصدرْبعدْهذاْ
التاريخْق ارراتْمتعددةْلمكافحةْالرهابْالدوليْأهمهاْقرار ْْ)2001(ْ 1373الذيْلمْيتضمنْأيْتعريفْ
الذيْحددْنسبياْبيانْالجريمةْالرهابيةْ،إالْأنهْاقتصرْعلىْتحديدْ
ًْ
لإلرهابْبخالفْقرارْْ)2004(ْ1566
خصائصْأعمالْالرهابْدونْتقديمْتعريفْمحددْلإلرهابْالدوليْ.

أماْالمسألةْالثانيةْفتتعلقْباستمرارْالمكافحةْبالرغمْمنْتعثرْتعريفْالرهابْالدولي؛ ْفقدْشهدتْ
َّ
اْنوعياْارتكزْعلىْالتشريعاتْالوطنيةْمنْجهةْوتحقيقْتعاونْوثيقْبينْالدولْمنْ
هابْتطور ًْ
ًْ
مكافحةْالر
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جهةْثانيةْ،وفيْهذاْالشأن ْحصلْتفاعلْبينْالقانونْالدوليْ والتشريعاتْالوطنيةْمنْتطبيقاتهْأنْتوسعْ
القانونْالدوليْفيْفرضْالتزاماتْعلىْالدولْلمكافحةْالرهابْوتحديدْوسائلْهذاْالتعاون
ْ،خصوصاْبعدْ
ًْ
هجماتْْ11سبتمبرْْ2001وصدورْقرارْْ)2001(ْ1373منْمجلسْاألمنْوالق ارراتْالالحقةْعنهْ،لذلكْ

قيلْإنْالقانونْالدوليْتأثرْبالنموذجْاألوروبيْالذيْقيدْالمجتمعاتْاألوروبيةْبقواعدْقانونيةْمَْْوحدة.
إنَّْ ْ التدابيرْالتيْتتخذهاْالدولْفيْمواجهةْتهديداتْالرهابْأصبحتْمحلْ رقابةْأمامْاللجانْالتيْ
اتْمجلسْاألمنْالحديثةْمنْالبعضْتجاوزاْللمجالْالمحجوزْللدولة.
ًْ
أنشأهاْمجلسْاألمنْلذلكْاعتبرتْق ارر

َّ
َّ
عْقديمْحديثْ،ذوْجوانبْمتداخلةْ
ْ
عْتتمثلْفيْأنْموضوعْالرهابْموضو
إنْأهميةْهذاْالموضو

ومعقدةْتتضاربْفيهْالجوانبْالسياسيةْبالقواعدْالقانونية؛ْوبالتاليْيظلْفيْحاجةْدائمةْإلىْدراساتْمستمرةْ
ْ
اعدْقانونيةْصلبةْخصوصاْفيْظلْارتباطهْبتدخلْمجلسْاألمنْْ .
ودقيقةْ،لكيْيتمْإرساءْقو
ً

الدوليةْ المعاصرة؛ْْ َّ
وبماْ َّ
فإنْ الجديدْ فيْ هذاْ الشأنْ كثافةْ
أنْ الرهابْ ليسْ بجديْدْْفيْ الممارساتْ ّ

التدخالتْمنْطرفْمجلسْاألمنْبشكلْغيرْمسبوقْْ .

يْ
هابْفيْالدولْهوْغيابْنظامْقانون ْ
ومماْ زادْفيْتعقيدْموضوعْتدخلْمجلسْاألمنْبذريعةْالر
ّ

َّ
اءْالفقهيةْبشأنهاْ،وعليهْفإنْ
ةْ،مماْأدىْإلىْصعوبةْضبطْهذهْالفكرةْْ،وأبرزْتباينْاآلر
من ّ
ظمْلهذهْالظاهر َّ
دراسةْبخصوصْهذاْالموضوعْتصبْفيْهذاْالبابْ .
بْْالتيْ دفعتناْ لدارسةْ هذاْ الم ْوضوعْ يمكنْ إيجازْ بعضهاْ فيْْغموضْ مصطلحْ الرهابْ
واألسبا ْ
ْالدوليْ،وترتبْعلىْذلكْ
وتداخلهْمعْالعديدْمنْاألفعالْاألخرىْالمباحةْوغيرْالمباحةْوفًقاْلقواعدْالقانون ّ

فجوةْعميقةْأحدثهاْبينْمؤيدْومعارضْلتدخالتْمجلسْاألمنْفيْالدولْوتجاوزْالمجالْالمحجوزْبذريعةْ
ّ

الرهابْ،األمرْالذيْيتطلبْالبحثْعنْصيغةْماْفيْمنتصفْالطريقْلتحديدْمفهومْالرهابْبدقةْ،كيْ

نقيمْسلوكْمجلسْاألمنْفيْإطارْتدخلهْبذريعةْالرهابْ ْوتوجهْمجلسْاألمنْفيْتطبيقْمعاييرْمزدوجةْ
ّ

اتْالدوليةْالتيْطرأتْعلىْ
فيْمواجهةْالرهاب ْعبر ْمناطقْمختلفةْفيْالعالمْ،جملةْالتطوراتْ والتغير
ّ

حيثْكثرْعملهْوتوسعتْاختصاصاته ْلقضايا ْمنْ
العالقاتْالدوليةْمما ْانعكسْعلى ْأداء ْمجلسْاألمن؛ ْ
ّ
ّ
أهمهاْالرهابْعلىْحسابْالمجالْالمحجوزْللدولْ،األمرْالذيْأثارْالكثيرْمنْالتساؤالتْحولْطبيعةْ

عملْمجلسْاألمنْفيْهذاْالطارْومدىْمشروعيتهْْ .
الدولْ
وقد ْارتأينا ْمعالجةْهذاْالموضوعْمنْخاللْالشكاليةْالتاليةْ:هل ْالتزم ْمجلسْاألمنْبسيادْة ْ ّ

فيْق ارراتهْالتيْأصدرهاْفيْمجالْمكافحةْالرهاب؟ْ ْ

ولإلجابةْْعنْْهذهْالشكاليةْْاعتمدناْْعلىْالمن ْهجْالوصفيْْالمشفوعْ بالتحليلْْعندْ محاولةْ تأصيلْ
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سلطةْمجلسْاألمنْوتحديدْمجالهاْونطاقهاْفيماْيتعلقْبمكافحةْالرهابْْ .
وبناءْعلىْماْتقد َّ
مْفإنْدراسةْموضوعْالبحثْستكونْمنْخاللْمبحثينْ:نتناولْفيْاألّولْممارساتْ
ّ

مجلسْاألمنْلسلطةْالتشريعْالعالميْبدعوىْمكافحةْالرهابْ،ونتطرقْفيْالثانيْإلىْمدىْمساسْق ارراتْ
ْ
الدولْبذريعةْمكافحةْالرهابْ.
مجلسْاألمنْبسيادةْ ّ
المبحث األول :ممارسات مجلس األمن لسلطة التشريع العالمي بدعوى مكافحة اإلرهاب:

ستدعيْمعرفةْتصديْمجلسْاألمنْلإلرهابْالدوليْ(مطلبْ
التطرقْإلىْالقرارْْ)2001(ْ1373ي ْ
إنَّْْ ّْ

ٍ
هابْ(مطلبْثان)ْ.
أول)ْ،ثمْنعالجْالطابعْالتشريعيْلق ارراتْمجلسْاألمنْالدوليْذاتْالصلةْبمكافحةْالر
المطلب األول :تصدي مجلس األمن لإلرهاب الدولي

َّ
إنْالسببْالمباشرْلصدورْالقرار ْْ 1373كان ْهجماتْالحاديْعشرْسبتمبر ْْ 2001التيْطالتْ
عدداْمنْالمؤسساتْاالقتصاديةْوالسياسيةْوالعسكريةْاألمريكيةْمنْقبلْطائراتْمدنيةْتمْاستخدامهاْعلىْ
ً
يدْمجموعةْمسلحةْ،وتمثلتْهذهْالمؤسساتْفيْالهجومْبطائرتينْعلىْمركزْالتجارةْالعالميْفيْنيويوركْ،

وهجومْبطائرةْعلىْمبنىْو ازرة ْالدفاعْ(البنتاغون) ْ،والطائرةْاْلرابعةْسقطتْأوْأسقطتْفيْ واليةْبنسلفانياْ
َّ
هْإماْالبيتْاألبيضْ(مقرْرئاسةْالجمهورية)ْ،أوْمبنىْالكونغرسْأوْالمنتجعْ
قبلْبلو
غْهدفهاْالذيْيعتقدْأن َّ
الرئاسيْفيْكامبْديفيدْأوْطائرةْالرئاسةْ )1(ْْ.
وَْقدْْأَسفرتْهجماتْْ11سبتمبرْعنْأضرارْماديةْفادحةْوخسائرْبشريةْجسيمةْ،ومنذْاللحظةْاألولىْ

للهجومْوجهتْالوالياتْاألمريكيةْأصابعْاالتهامْإلىْتنظيمْالقاعدةْبقيادةْأسامةْبنْالدنْوطالبتْأفغانستانْ
ْ
بتسليمهْوتنظيمهْ ْ(باعتبار ْ َّ
ْأفغانستانْكانتْمقراْلهم)ْلمحاكمتهمْأمامْالمحاكمْاألمريكيةْبدونْتأخيرْ،
أن
ً

وبدونْفرضْأيةْشروطْوفيْحالةْالرفضْفإنَّْ ْأفغانستانْتتحملْمسؤوليةْذلكْْ(َّ )2
ْ،إال َّ
ْأنْحكومةْطالبانْ
رفضتْالطلبْاألمريكيْوانْأبدتْاستعدادهاْلمحاكمتهْبأفغانستانْأوْتسليمهْلمحكمةْمحايدةْخارجْأمريكاْ
إذاْتمْتقديمْاألدلةْالتيْتدينه()3؛ ْولكنْالوالياتْالمتحدةْاألميركيةْ رفضتْالطلبْاألفغانيْوصممتْعلىْ
وليةْ،مكتبةْالشروقْالدوليةْ،القاهرةْ،2008ْ،صْ.265
القانونْفيْالعالقاتْالد
( )1سمعانْبطرسْفرجْهللاْ،جدليةْالقوةْو
ّ
ّ

(ْْ)ْ2عبدْالستارْالجميليْ،تأثيراتْالحربْالباردةْعلىْسلطاتْمجلسْاألمنْفيْحفظْالسلمْواألمنْالدوليينْ،مكتبةْجزيرةْالوردْ،الطبعةْ

األولىْ،القاهرةْْ،2011ْ،صْ.382

َّ
َّ
الدوليْبمشروعيةْحكمْنظامْطالبانْ،إال َّ
ْممارساتْمجلسْاألمنْالتيْتدلْعلىْأنهاْتعْتبرْذلكْالنظامْيمثلْ
ْأن
( )3رغمْعدمْاالعترافْ
دولةْأفغانستانْباعتبارهْالحكومةْالفعليةْ،ومنْبينْق ارراتْمجلسْاألمنْفيْهذاْالشأنْالقرارْْ)1998(ْ1214الذيْطالبْفيهْمجلسْ

العدالةْ،والقرارْ
ْ
األمنْحكومةْطالبانْبعدمْتوفيرْمأوىْأمنْلإلرهابيينْالدوليينْ،وطالبهاْبالتعاونْمعْالمجتمعْالدوليْلتقديمهم ْإلى ْ

اعتبرْعدمْاستجابتهاْتهديداْللسلمْواألمنْالدوليينْ
)ْالذيْيدينْفيهْمجبسْحكومةْطالبانْلعدمْتنفيذهاْللقرارْْ1214و
ْ
1999(ْ 1267
ً
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مطالبهاْاألولى ْ،وْأَمامْالتصريحاتْالصادرةْعنْالرئيسْاألمريكيْجورجْبوشْ(االبن َّ
)ْبأنْبالدهْتعرضتْ
تكبيْهذهْاألعمالْولنْتميزْبينْالرهابيينْومنْيأويهمْويوف ْرْ
لهجومْإرهابيْ،مماْيجعلهاْتالحقْوتعاقبْمر
ّ

لهمْالحمايةْ )1(ْْ.

وْأَمامْ هذهْ التطوراتْ المتسارعةْ والمتالحقة ْ،ولمواكبتهاْ أصدرْ مجلسْْاألمنْ بالجماعْ القرارْ رقمْ
(ْ)1368الصادرْفي ْْ 12سبتمبر ْ ْ،2001و َّ
أكدْفيْديباجتهْعلىْمبادئْ وأهدافْمنظمةْاألممْالمتحدةْ،
بْبكلْصورهْ،
وعلىْعزمْالمجلسْعلىْمكافحةْتهديداتْالسلمْ واألمنْالدوليينْالناجمةْعنْأعمالْالرها ْ
َّ
يْوالجماعيْعنْالنفسْوفًقاْللميثاقْ،وأعلنْالقرارْفيْ
كماْأكدْعلىْالحقْاألصيلْفيْالدفاعْالشرعيْالفرج ْ
الفقرةْالخامسةْمنهْعنْاستعداْدْمجلسْاألمنْالكامل؛ْالتخاْذْجميعْالتدابيرْالضروريةْللردْعلىْالهجماتْ
الرهابيةْولقمعْالرهابْبكلْأشكالهْوفًقاْلمسؤولياتهْالمستمدةْمنْأحكامْالميثاقْ )2(ْْ.
َّ
الفصلْالسابعْمنْالميثاقْ،إال َّ
ْأنْالبعضْ
َْورغمْعدمْإشارةْالقرارْْ)2001(ْ1368إلىْ َّأنهْيستندْإلىْ

ير َّ
ىْالمادة ْ(ْ)39منْالميثاقْ،وذلكْعندما ْاعتبرْهجماتْْ11
ىْأنْمجلسْاألمن ْاستنْدْفيْهذاْالقرار ْإل ْ
سبتمبرْمنْقبيلْاألعمالْالتيْتشكلْتهديداْللسلمْواألمنْالدوليين َّ
تْ
ْ،ألنهاْتحتويْعلىْْأسلحةْمتفجرةْاستهدف ْ
ً

علىْشكلْمنظمْوواسعْالنطاقْأهداًفاْمدنيةْمتسببةْفيْقتلْوجرحْاآلالفْ،مماْيجعلهاْتعتبرْمنْقبيلْ

ثْإ َّنْ
ْومبتور؛ْبحي ْ
ًا
الرهابْالدولي(ْْ،)3واالستناْدْإلىْنصْالمادةْ(ْ)39منْالميثاقْيجعلْاستعمالهاْمخت ًزال

مجلسْاألمنْأخذْبالشرطْاألولْمنْنصْالمادةْالتيْتخصهْوحدهْ،والمتعلقةْبمسؤوليةْتحديدْالعواملْالتيْ
تشكلْتهديداْللسلمْ واألمنْالدوليين ْ،وأغفلْمجلسْاألمنْعنْالشطرْالثانيْمن ْالمادة ْ(ْ)39منْالميثاقْ
ً

الذيْبنىْعليهاْتقرير َّ
هْبأنْالفعلْالذيْوقعْينطويْعلىْتهديدْالسلمْواألمنْالدوليينْ )4(ْ.

َّ
)ْمماْيفيدْأنْحكومةْطالبانْمعترفْبهاْباعتبارهاْحكومةْفعليةْمنْ
وأكدْمجلسْاألمنْنفسْالموقفْفيْالقرارْ رقم ْ2000(ْ 1333

خاللْالقرارْالسابقةْالذكرْالتيْيخاطبْفيهاْمجلسْاألمنْتلكْالحكومةْْْْ،أنظرْسمعانْبطرسْفرجْهللاْ،المرجعْالسابقْ،ص.274
عيةْالدوليةْ،المكتبةْالمصريةْ،السكندريةْ،2014ْ،صْ.703
(ْ)ْ1ماهرْعبدْالمنعمْأبوْيونسْ،استخدامْالقوةْفيْفرضْالشر
ّ

(ْ)ْ2أحمدْعبدْهللاْأبوْالعالْ،تطورْدورْمجلسْاألمنْفيْحفظْالسلمْواألمنْالدوليينْ،دارْالجامعةْالجديدةْ،2008ْ،صْ.346

(ْ)ْ3أحمدْحسينْسويدانْ،الرهابْالدوليْفيْظلْالمتغيراتْالدوليةْ،منشوراتْالحلبيْالحقوقيةْ،الطبعةْاألولىْ،بيروتْ،لبنانْ،2005ْ،

صْْ.119ْ،118

َّ
)ْمنْالميثاقْعلىْأنهْ ...''ْ:ويقدمْفيْذلكْتوصياتهْأوْيقررْماْيجبْاتخاذهْمنْالتدابيرْطبًقاْألحكامْالمادتينْْ41
(ْ)ْ4تنصْالمادةْ(39

وْ42لحفظْالسلمْواألمنْالدوليينْأوْإعادتهْإلىْنصابه''.
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َْك َْم َّ
اءاتْإضافيةْمكتفياْبالفصاحْعنْاستعدادهْالتخاْذْالخطواتْ
اْأنْالقرارْْ1368لمْيتضمنْأيْإجر
ً

الالزمةْكافةْللردْعلىْتلكْالهجماتْومكافحةْالرهابْبأشكالهْكافةْوفًقاْلمسؤولياتهْالتيْيحددهاْالميثاقْْ،
ّ
ولمْيْشرْصراحةْلمعالجةْاألزمةْوفًقاْللفصلْالسابعْ )1(ْ.

َّ
جانبْفقهيْأنْمجلسْاألمنْقدْأعطىْبموجبْالقرار ْْ 1368الحقْللوالياتْالمتحدةْ
فيما ْظهر ْ
َْ

األمريكيةْبمفردهاْ(الدفاعْالشرعيْالفردي)ْ،أوْمنْخاللْحلفْالشمالْاألطلسيْ(الناتو)ْأوْمنْخاللْبناءْ
تحالفْدوليْمعْمجموعةْمنْالدولْ(الدفاعْالشرعيْالجماعي)ْتطبيًقاْلنصْالمادةْ(ْْ)51منْالميثاقْ،بأنْ

()2
َّ
َّ
شديدةْومنْبينهاْأنْضوابطْقيامْحالةْ
تْ
ْ،غيرْأنْهذاْالرأيْتعرضْالنتقادا ْ
ت
تردْعلىْهذه ْاالعتداءا ْ

الدفاعْالشرعيْالتيْذكرتهاْالمادةْ(ْ)51منْالميثاقْ،الْتتوافرْفيْالحالةْاألفغانيةْ )3(ْ.
َْوحولْذاتْالوضعْ(أحداثْالحاديْعشرْسبتمبر ْْ)2001وبعدْصدورْالقرار ْْ)2001(ْ 1368

أصدرْمجلسْاألمنْالقرارْ رقمْ(ْ)1373الصادرْفي ْْ 28سبتمبر ْْ 2001حيثْيعتبرْأهمْقرارْيتعلقْ
بالرهابْ منذْ نشأةْ األممْالمتحدةْ،إذْْرأىْفيهْالبعضْ اآلليةْ القانونيةْالشاملةْلمكافحةْ الرهابْ وتحديدْ
واجباتْالدولْفيْهذاْالمجالْ )4(.
َّ
الذيْأكدْعلىْالحقْالطبيعيْ
)ْموافًقاْللقرار ْْ ،)2001(ْ 1368و
َْك َْما جاءْالقرار ْْ 2001(ْ 1373
َّ
اءْالفرديْأوْالجماعيْكماْهوْمعترفْبهْفيْميثاقْاألممْالمتحدةْ،إال َّ
ْأنْالقرارْ
للدفاعْعنْالنفسْسو
َّ
َّ ْ1373
هْيتصرفْبموجبْالفصلْالسابعْمنْالميثاقْبخالفْالقرارْْ1368الذيْ
ْ
احةْفيْديباجةْأن
أكدْصر
ىْْذلك ْ،وجاءْ التعبيرْ صريحْ علىْ َّ
يكيفْ الرهابْ علىْ َّأنهْ تهديدْ السلمْ واألمنْ
لمْ يشيرْْإل ْ
أنْ المجلسْ ّ
تْعلىْدولْ
الدوليينْ،كماْجاءْفيْالقرارْْ1373بإجراءاتْدوليةْغيرْمألوفةْمنْخاللْترتيبهْثالثةْالتزاما ْ

األعضاءْوهيْ(ْ :)5
 .1وقفْمنعْتمويلْاألعمالْالرهابيةْوتجريمْاألعمالْالمتبعةْكافةْلت ْوفيرْجميعْاألموالْالتيْتستخدمْ
فيْتمويلْهذهْاألعمالْالرهابيةْْ .
عيةْالدوليةْبعدْأحداثْالحاديْعشرْمنْسبتمبرْْ،2001رسالةْ
(ْ)ْ1حمزةْمحمدْأبوْمحسنْ،إشكالياتْق ارراتْمجلسْاألمنْكمصدرْللشر
ّ

وليةْ،قسمْالعالقاتْالدوليةْ،كليةْالعلومْالسياسيةْ،جامعةْدمشقْ،2009ْ،صْ.201
لنيلْدرجةْالماجستيرْفيْالعالقاتْالد
أعدتْ
ّ
ّ
ّ
(ْ)ْ2أحمدْعبدْهللاْأبوْالعالْ،المرجعْالسابقْ،صْ.347

()ْ3
الدوليْ،دارْالنهضةْالعربيةْ،الطبعةْاألولىْ،
ْعادلْعبدْهللاْالمسدىْ،الحربْعلىْالرهابْوالدفاعْالشرعيْفيْضوءْأحكامْالقانونْ ّ

القاهرةْ،2006ْ،صْْ.111ْ،110

(ْ)ْ4أحمدْحسينْسوْيدانْ،المرجعْالسابقْ،صْ153وماْبعدهاْ.

(ْ )ْ5عبدْالرحمانْبنْعطيةْهللاْالظاهريْ،الحربْعلىْالرهابْفيْضوءْالقانونْالدوليْالمعاصرْ،أطروحةْدكتوراهْ،كليةْاالقتصادْ
والعلومْالسياسْيةْ،جامعةْالقاهرةْ،2007ْ،صْ.535
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 .2االمتناع ْعنْتقديمْكل ْأشكال ْالدعمْالصريحْأوْالضمني ْإلى ْالكيانات ْأوْاألشخاصْالمتورطينْ
فيْاألعمالْالرهابيةْْ .
 .3االلتزامْْبتبادلْ المعلوماتْ الخاصةْ بأعمالْ وتحركاتْ الرهابيينْ والشبكاتْ الرهابيةْ فيْ العالمْ،
تْ
والتعاونْفيْمجالْمنعْوقمعْاألعمالْالرهابيةْ ،وخاصةْمنْخاللْوضعْالترتيبات ْواالتفاقيا ْ
التْالدوليةْذاتْالصلةْبالرهابْ،
ْ
تْوالبروتوكو
الثنائيةْوالمتعددةْاألطرافْ،واالنضمامْإلىْاالتفاقيا ْ
تْالدوليةْ
تْالدوليةْلمنعْالرهابْ(المؤرخةْفيْْ09ديسمبرْْ)1999وتنفيْذْاالتفاقيا ْ
والسيماْاالتفاقيا ْ
والبروتوكوالتْوق ارراتْمجلسْاألمنْكافةْذاتْالصلةْ )1(ْ.
المطلب الثاني :الطابع التشريعي لق اررات مجلس األمن الدولي ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب:
طالبْ مجلسْ األمنْ الدوليْْفيْْالقرارْْ ْ)2001(ْْْ1373الدولْ باالنضمامْْإلىْْاتفاقياتْ مكافحةْ
َْ
بْ(ْْ)C.C.Tللرقابةْعلىْتنفيذْاالتفاقياتْالدوليةْ،
أنشأْلهذاْالغرضْلجنةْمكافحةْالرها ْ
ْ
الرهابْوتطبيقهاْ،و
مصدرْلتنظيمْالقمعْالجنائيْ)ْ ْ (2
ًْا
ويعتبرْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْبذلكْ
َّ
ىْسلطتهْليفرضْتدابيرْإلزاميةْعلىْالدولْ،وهذاْالعملْ
إنْمجلسْاألمنْالدوليْفيْهذاْالقرارْلجأْإل ْ
القانونيْيعتبرْذاْطبيعةْخاصةْمنْمنظورْالنظامْالقانونيْالدوليْ،بالرغْمْمنْأنْالرهابْالدوليْكانْيعالجْ
تْالعديدْمنْاالتفاقياتْالعالميةْبواسطةْ
فيْإطارْالجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدةْمنْحيثْالمبدأ ْ،والتيْتبن ْ
ضْ؛ْإالْأنْالقرارْْ1373
تْلهذاْالغر ْ
لجنةْالقانونْالدوليْأوْهيئاتْالتقنينْالخاصةْممثلةْمنْالدولْالتيْْأعد ْ
ىْالفصلْالسابعْمنْالميثاقْمماْيشكلْمرحلةْحاسمةْ
ْ(ْ)ْ2001عندماْعالجْمسألةْالرهابْالدوليْاستندْإل ْ
الْفيْإجراءاتْاألممْالمتحدةْألنْاألمرْيتعلقْ
لمكافحةْالرهابْبواسطة ْمجلسْاألمنْ،وبالتاليْيعتبرْتحوًْ
اردةْفيهْوالتيْصيغتْبصفةْعامةْومجردةْْ (3) .
ْ
بقرارْملزمْ،وفًْقاْللق ارراتْْالو
إنْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْعندماْفرضْعلىْالتشريعاتْالوطنيةْتجريمْالرهابْيكون
ْقدْلعبْدوراْ
ًْ
َّْ

فيْالمجالْالجنائيْ،خصوصاْأنْتنفيذْالقرارْلمْيرتبطْبفترةْزمنيةْمحددةْْ(ْ)ْRatione temporisومنْثمْ
ًْ

إنشاءْقواعدْومصادرْشكليةْللقانونْالدوليْوهوْبذلكْيقتربْمنْاألعمالْالقانونيةْ
ْ
فهذاْالقرارْْقْدْساهمْفي ْ
ىْسلطةْتشريعيةْ
ذاتْالطبيعةْالتنظيميةْ،وفيْهذاْالصددْاعتبرْكتشريعْدوليْ،أوْأنْمجلسْاألمنْتحولْإل ْ
يْ؛ ْبلْأنْمجلسْاألمنْاعترفْصراحةْبالطبيعةْالخاصةْلقرار ْْ)2001(ْْ 1373
أوْبأنهْقرارْشبهْتشريع ْ

(ْ)ْ1حمزةْمحمدْأبوْحسنْ،المرجعْالسابقْ،صْ153وماْبعدهاْ.
)(2
Jean Christophe Martin، Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme، travaux du
ceric، Bruylant، Paris، 2006، p43..، P 104.
)(3
Ibid، P 107.
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بقرارْآخرْالحقْرقمْْ،)ْ1(ْ)ْ2004(ْْ1535وقدْذهبتْالبروفيسورْْ(ْ)ْSandra Szurekإلىْالقولْبأنْقرارْ
مجلسْاألمنْشبيهْبقانونْالعقوباتْالمصغ ْرْ(ْ)ْpetit code pénalواعتبرتْأنْقرارْمجلسْاألمنْْ1373
يْْ ْ)ْ2(.
جديدْاْللقمعْالجنائ ْ
قانونيْاْ ًْ
)ْيعتبرْإطارْ ًْ
ًْْا
ْ(2001
َْوقدْالحظْالبعضْأن ْتوسيعْمهامْمجلسْْاألمنْفيْحفظْالسْلمْيتماشىْمعْفكرةْالتشريعْالدوليْ؛ْ

وبالتاليْفإنْهذاْالقرارْعبارةْعنْمشروعْالتفاقيةْعامةْحولْقمعْالرهابْعندماْتعرضْالقرارْلمسائلْمختلفةْ
َّْ
كتسليمْالمجرمينْوالمساعدةْالقضائيةْواتخاذْالترتيباتْالمالئمةْلممارسةْاالختصاصْالقضائيْْالوطنيْ.
كانياْ،وهيْالتزاماتْتسموْ
هقْالدولْغيرْمحددةْزمانياْوْم ًْ
ًْ
َْوقدْوردْفيْالقرارْالسابقْالذكرْالتزاماتْتر

قْ(ْ.)ْ3وفيْمجا ْل ْتجريمْتمويلْ
علىْغيرهاْمنْااللتزاماتْتطبيًْقاْلنص ْالمادْة ْْْ 103والمادْة ْْ 25منْالميثا ْ

نْتحديدْالخاصيةْالداخليةْأوْالصفةْالدوليةْ
الرهابْشملْالق ار ْرْ)2001(ْْ1373جميعْاألفعالْالرهابيةْدو ْ
لإلرهاب ْ،فيْ حينْ تقتصرْ اتفاقيةْ قمعْْتمويلْ الرهابْ لعامْْْْ1999علىْ الرهابْ الدوليْ ْ(المادةْْْْ3منْ
االتفاقي ْةْ)ْْ (4).
سْاألمنْالدوليْلعبْ
ىْالقولْإنْمجل ْ
فقدْكيفْمجلسْاألمنْالدوليْتمويلْالرهابْكجريمةْمماْيقودناْإل ْ
ّْ

دوراْفيْمجالْالقانونْاْلدوليْالجنائيْ،فألولْمرةْعرفْجريمةْدوليةْعلىْْأساسْالفصلْالسابعْ،وقدْاعتبرْأنْ
ًْ
تمويلْالرهابْيتنافىْمعْمقاصدْاألممْالمتحدةْ،مماْيفرضْعلىْالدولْتكييفْتجريمْتمويلْالرهابْفيْ

تشريعاتهاْالوطنيةْْ )ْ5(ْْ.

)(1

Ibid، P 108.
Sandra Szurek، la lutte internationale contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire
normatif، RGDIP، tome CIX، 2005.، PP 15-17.
)(3
Samar Yassine، le conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme، thèse de Doctorat discipline droit
public، l’université Montpellier I، faculté de droit et de science politique et Université Libanaise école
doctorale de droit et des sciences politiques، administratives et économiques، Année 2010/2011.، P 106.
)(4
Nicolas Angelet، vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens
financiers et économiques ?، le droit international face au terrorisme، après 11 septembre 2001، Préface
de S.E. Gilbert Guillaume، Sous la direction، Karine Bannelier، Théodore Christakis، Olivier Corten،
Cahiers internationaux، N°17، CEDIN-Paris I، 2002، P 255.
)(5
Rachid Bouchaddakh، l’ONU et le financement du terrorisme، A la lumière de la convention de 9
décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et la résolution du conseil de sécurité 1373
du 28 septembre، 2001، mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies.، p 57.
)(2
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اْعالمياْبدونْالرضاْالخاصْمنْالدولْ،
ًْ
ومنْجهةْأخرىْسوفْتشهدْالقواعدْالواردةْفيْالقرارْتطبيًْق

وهوْبذلكْيعالجْمسألةْرفضْبعضْالدولْاالنخراطْفيْاتفاقيةْاألممْالمتحدة؛ْعالوةْعلىْذلكْيصبْالقرارْ
فيْإطارْتجنبْإيجادْالرهابيينْلوسائلْأخرىْيتسللونْمنْخاللهاْ )1(ْ.
مالْاالشتراكْوالمساهمةْفيْ
ْ
أيضاْبتجريمْأع
ْ َْويْالحظْأنْقرارْمجلسْاألمنْْ)2001(ْْ1373قامْ ً

الرهابْبصورةْصريحةْواعتبارهاْكالجرائمْالخطيرةْفيْتشريعاتهاْالوطنيةْ،كماْأنْقرارْمجلسْاألمنْرقمْ
ْ)2005(ْ1617تضمنْمعاييرْالربطْبينْالمجموعاتْأوْالوحداتْأوْاألشخاصْالتيْلهاْعالقةْبتنظيمْ
القاعدةْ( ْ،)2ومنْ ثْمْْفقدْأتاحْ هذاْالقرارْ تفسيرْ ْمفهومْالشريكْْفيْاألعمالْالرهابي ْة؛ْْمنْ خاللْ تجريمهْ
لألفعالْالتيْتدلْعلىْالعالقةْبتنظيمْالقاعدةْمثلْاليواءْوالتمويلْوغيرهاْمنْوسائلْالدعمْ)3(.
أماْبالنسبةْلقرارْ)2004(ْ 1540فقد ْأظهرْالطابعْالتشريعيْمنْخاللْعمومية ْااللتزاماتْالتيْ
َّْ
وردتْفيْالقرار؛ْحيثْجاءْفيْالفقرةْاألولىْمنهْعبارة..."ْ:تمتنعْجميعْالدولْ،"...وفيْالفقرةْالثانيةْأدرجْ
القرارْعبارة..."ْ:تقومْجميعْالدولْ،"...ومنْثمْفإنْالقرارْطالبْجميعْالدولْباتخاذْتدابيرْمنعْاالنتشا ْرْ(ْ،)4
أماْعنْخاصيةْالتجريدْفيمكنْاستخالصهاْمنْخاللْااللتزاماتْالتيْتقعْعلىْالدولْفهيْساريةْالمفعولْ
فضالْعنْأنهاْتندرجْضمنْطائفةْااللتزاماتْفيْمواجهةْ
فيْكلْزمانْومكانْ،وغيرْمحددةْبظروفْمعينةًْ ْ،
الكافةْالتيْتخرجْعنْالنطاقْالتعاهديْ)5(.
َْووفًْقاْلماْوردْفيْالبندْ(ْ2وْ)3منْالقرارْيتضحْاألثرْالماديْالذيْيعتبرْاألكثرْأهميةْفهوْيطبقْ

كأثر ْغيرْمباشر ْحيثْيفرض ْ هذاْاألخيرْعلىْالدولْاتخاذْتدابيرْداخليةْعنْطريقْإنفاذْالقوانينْالتيْ
ضْ
تحظرْعلىْالكياناتْمنْغيرْالدولْمنْصنعْأوْتطويرْأوْنقلْأوْتمويلْاستعمالْتلكْاألسلحةْألغ ار ْ

(ْْ)ْ1جاءْبصفةْخاصةْالبندْ(3ب)ْمنْالقرارْالتأكيدْعلىْاالنضمامْفيْأقربْوقتْممكنْلالتفاقياتْمكافحةْالرهابْمنْبينهاْاتفاقيةْاألممْ

المتحدةْلقمعْالتمويلْسنةْْ .1999

(ْ)ْ2تمْتوسيعْالمساهمةْفيْاألفعالْالرهابي ْةْابتدا ْءْمنْقرارْْ،)1999(ْْ1267والقرارْْ،)2000(ْْ1333والقرارْْ)2002(ْْ1390والقرارْ

ْ،)2004(ْ1566إالْأنْهذاْالتوسيعْظهرْعملياْفيْالفقرةْْ20منْالقرارْْ.ْ)2005(ْ1617
راجعLe processus d’intervention du conseil de sécurité dans la lutte contre le ، James، Mouangué Kobila:
terrorisme international . Terrorisme et droit international/ terrorism and intarnational Law. Eds Michael
J. Glennon et serge sur. Martinus Nihoff publishers، 2008. Martinus nijhoff Online. 09 January 2013 DOI:
10.1163/ej.9789004161078.423-466.2،.، p 436.
)(3
Samar Yassine، op.cit.، P 271
نْ
(ْ)ْ4بدرْالدينْلوديابْ،الطابعْالتشريعيْلق ارراتْالمنظماتْالدوليةْ،منظمةْاألممْالمتحدةْأنموذجاْ،مذكرةْلنيلْدرجةْالماجستيرْفيْالقانو ْ
الدوليْ،فرعْالقانونْالدوليْالعامْ،جامعةْمولودْمعمريْ،كليةْالحقوقْوالعلومْالسياسيةْْ،الجزائرْ،2001ْ،صْ.130
(ْ)ْ5نفسْالمرجعْ،صْ.131
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إرهابيةْ(ْ،)1وأنْتقمعْأيةْمحاولةْأوْالشروعْفيهاْ،وتلكْالتدابيرْذاتْطبيعةْتقنيةْتطبقْوفقْقواعدْداخلية()2؛ْْ
مماْيفسرْتأكيدْالقرارْعلىْطريقةْالتجريمْالكالسيكيةْفيْالقانونْالداخليْلصعوبةْالتجريمْالمباشرْلهذهْ
النشاطاتْ علىْ الصعيدْ الدوليْْ(،)3يذهبْْالبروفسورْْWeekel Philippeإلىْْالقولْ بأنْ القرارْ تجاوزْ
صراح ًةْاتفاقيةْمنعْاالنتشارْ(ْ)TNPبمفهومْتعميمْتجريمْنشاطاتْمنعْاالنتشارْ،والتيْتبلورتْفيْحظرْ
جريمةْدوليةْجديدةْتظهرْفيْالرهاب."...

()4

ولعلْأهمْتطورْحصلْفيْهذاْالمجالْإنشاءْجهازْيعرفْبأمين المظالمْ(ْْْ)5بموجبْق اررْْ1904

(ْ ْ)2009حيثْ جاءْ فيْ البندْْ ْْ20منهْ أنْ يساعدْ اللجنةْ عندْ نظرهاْ فيْ طلباتْ شطبْ األسماءْ منْ
القائمةْمكتْ بْأمينْالمظالمْبدأْلفترةْأوليةْمدتها ْ ْ18شهرْْ...والتيْمددتْفيْقرار ْْ)2011ْ(ْ1989

بموجبْ ْالبند ْْ 21إلىْْ 18شهرْمنْتاريخْاتخاذْهذاْالق اررْ(ْ ْ. ْ)6واستحداثْمكتبْأمينْالمظالمْالمستقلْ
والمحايدْجاءْفيْسياقْمسعىْمجلسْاألمنْلكافلةْالنصافْوالوضوحْفيْالجراءاتْ(ْْ،ْ)7ويرىْالباحْثْانْْ

أنْق ارراتْمجلسْاألمنْاألخيرةْأصبحتْذاتْطابعْ(تشريعيْْإجرائي)ْْشبيهْبقانونْالجراءاتْالجزائيةْ

فيْالتشريعاتْالداخليةْْ.

(ْْ)8

إنَّْْاألمرْإذاْأصبحْيتعلقْبظهورْطريقةْجديدةْفيْإنشاءْأوْتكوينْالقانونْالدوليْالعامْإلىْجانبْ
االتفاقياتْالدوليةْوالعرفْ،ومنْثمْفإنهْيمكنْالقولْإنهْبالنظرْإلىْنصْالمادةْْ103منْالميثاقْظهرتْ
قواعدْجديدةْتسموْعلىْغيرهاْمنْالقواعدْالدوليةْباستثناءْالقواعدْاآلمرةْ.
(ْ)ْ1تتكفلْالدولْباتخاذْتدابيرْتشملْالوقايةْمنْالنشاطاتْغيرْالشرعيةْعلىْإقليمهاْ،كماْتعملْأيضاْعلىْقمعهاْ،راجعْ:
Philippe Weckel، terrorisme et droit de la guerre : le droit de la « guerre contre le terrorisme »، les nouvelles

menaces contre la paix et la sécurité internationales، journée franco-allemande، les nouvelles menaces
contre la paix et la sécurité internationales، SFDI، éditions A. pedone، Paris، 2004،.، p 196.

Sur Serge، la résolution 1540 du conseil de sécurité (28 Avril 2004): entre la prolifération des armes de

)(2

destruction massive، le terrorisme et les acteurs non étatiques، R.G.D.I.P، tome 108/4 édition Pedone ،
Paris، 2004 ..،p 867.
يْ،الرأيْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْالدوليةْبشأنْمشروعيةْالتهديدْباستخدامْاألسلحةْالنوويةْأوْاستخدامهاْالصادرْفيْ
(ْ)ْ3حنانْأحمدْالغول ْ
صْ528وماْبعدها.
ْ8جويليةْْ،1996رسالةْدكتوراهْكليةْالحقوقْعينْشمسْ،مصرْ ْ،ْ2004ْ،
Philippe Weckel، le conseil de sécurité des Nations unies et l’arme Nucléaire، AFDI Volume LII 52
CNRS، Paris، 2006، p 194.
(ْ)ْ5لمزيدْمنْالتفصيلP 267، op.cit.،ْSamar Yassineْ:
)(4

(ْ)ْ6راجعْالقرارْعلىْالموقعhttp: //www.moqatel.com/openshare/wtnaek/undoc51/1904.doc.cvt.htmْ:

(ْ)ْ7المرفقْالْثانيْمنْقرارْْ)2009(ْ1904الذيْحددْدورْمكتبْأمينْالمظالمْوهيْجمعْالمعلوماتْ(شهران)ْالحوار(شهران)ْفيْالتقريرْ
واتخاذْالقرار.

(ْ)ْ8حيثْأدلتْكمبرليْلروستْأمينةْالمظالمْبأنهْأنيطْبهاْدورْإجرائيْوفنيْفيْذاتْالوقتْيتصلْبتقييمْطلباتْالرفعْمنْالقائمةْ.
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الْأنَّْ ْهذهْالسلطة ْشبه ْاْلتشريعيةْللمجلسْالْيعترفْبهاْميثاقْاألممْالمتحدة؛ ْألنهْالْيوجدْحكمْ
إ َّْ
فيْالميثاقْيمكنْاالعتمادْعليهْكأساسْلممارسةْتلكْالسلطةْ،فالمجلسْالْيمكنْأنْيتحولْ(ْمنْجهازْ
ومنْثمْفإنْالمجلسْمارسْعمالْالْيسمحْبهْالميثاقْ،وفيْهذاْالصددْيذهبْ
ًْ
شرطي)ْإلىْهيئةْتشريعيةْ؛ْ
البروفيسورْْ(ْْ)Pelletإلىْْالتأكيدْ علىْأنْ مجلسْ األمنْاستثمرْسلطتهْفيْاتخاذْالق ارراتْ بوصفْأنْ
الوضعيةْتشكلْتهديداْللسلمْواألمنْالدوليين؛ْلينتهيْإلىْالقولْإنْمجلسْاألمنْالدوليْالْيمكنْأنْيكونْ
ًْ

مشرعا ْدوليا ْمهماْكانتْهناكْاستثناءاتْ،وفيْنفسْالسياقْأيضاْأكدْالفقيهْ"تيسور"ْفيْتحليلهْللفصلْ
الخامس ْلميثاقْاألممْالمتحدةْ"ْبالقولْْإنْالميثاقْالْيعترفْللمجلسْبسلطةْفعليةْ،فمجلسْاألمنْليسْ
جهازاْتشريعياْبكلْماْتحملهْالكلمةْمنْمعنىْولوْأنيطْبحقْاستخدامْالقوةْلتطبيقْق ارراتهْ"ْ)1(ْ.
أيضا ْماْأكدْعليهْاألستاذْ(ْ)Serge Surبالقولْإنْمجلسْاألمنْالْيضع ْقواعدْعامةْبلْ
ْوهذا ْ ً

يتخذْتدابيرْمؤقتةْ،وأنْالميثاقْلمْيسمحْلهْبهذهْالسلطةْ ْ)2(.

الدول بدعوى مكافحة اإلرهابْ:
المبحث الثاني :مدى مساس ق اررات مجلس األمن بسيادة ّ
تْْمجلسْ األمنْْالمتعلقةْ بمكافحةْ
ار ْ
َْيتضحْ منْ خاللْ التدابيرْ التيْ سوفْ نتعرضْ لهاْ تجاوزْ قرْا

الرهابْصراحةْللمجالْالمحجوزْللدولةْوالمتمثلةْفي:

المطلب األولْ:المساس باالختصاص األصيل للسلطات الوطنيةْ:
أوًال :رفض تطبيق نظام اللجوء ،ونظام المهجرين على اإلرهابيينْ:
منْالثابتْأنْاللجوءْالسياسيْحقْللشخصْالذيْتتوافرْفيهْالشروطْالتي ْيتطلبهاْدستورْالدولةْ
ب.
انينهاْالوطنيةْ،ومنْثمْفإنْتقديرْمنحْهذاْالحقْمتروكْللسلطةْالتقديريةْللدولةْالمقدمْإليهاْالطل ْ
وقو
ّ

()3

(ْ )ْ1عليْمراحْ،دور ْ مجلسْاألمنْالدوليْفيْمكافحةْالرهابْ،المجلةْالجزائريةْللعلومْالقانونيةْ واالقتصاديةْ والسياسيةْ،عدد1جامعةْ
الجزائرْكليةْالحقوقْ،المؤسسةْالوطنيةْللفنونْالمطبعيةْ،الجزائرْْ2010صْ.408

Samar Yassine، op.cit.، P 109.
صْ48
يْللتجارةْ والطباعةْ والنشرْ،بدونْطبعةْ،القاهرةْ،2003ْ،صْ ْ
حةْالرهابْ،مؤسسةْطوبج ْ
(ْ )ْ3عبدْهللاْألشعلْ،القانونْالدوليْلمكاف ْ
)(2

ْ.ْ49،
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وفيْهذا ْالمجالْتضمنْالقرارْ(ْ )1373فيْالبندْالثالثْفقرتْينْ(و)ْو(ز)ْأحكاماْألزمْمنْخالل ْهاْ
الدولْباتخاذْالتدابير ْالمناسبةْقبلْمنح ْصفةْالالجئْ(ْ،)1بهدفْعدمْقيامْطالبْاللجوءْبعملياتْإرهابيةْ
وذلكْتجنباْلساءةْاستعمالْصفةْالالجئينْمنْقبلْمرتكبيْاألعمالْالرهابيةْ )2(ْْ.
ْْْْْْواذاْكانْااللتزامْبمنحْحقْاللجوء ْإلى ْطالبْاللجوءْيشكلْاستثناءْمنْالقاعدةْالمقررةْفيْالقانونْ

الدوليْ،والنابعةْمنْالحقْالسياديْلكلْدولة(ْ،)3بأنْتسمحْبالدخولْأوْالبقاءْفيْإقليمهاْأليْشخصْدونْ

تدخلْمنْجانبْدولةْأخرىْ ،فإن ْالدولةْمعْذلكْيمكنْلهاْ رفضْمنحْحقْاللجوءْلشخصْثبتْارتكابهْ
جريمةْضدْالنظامْالعامْأوْجريمةْضدْالنسانيةْأوْجريمةْحربْأوْأيْفعلْمخالفْلمقاصدْاألممْالمتحدةْ،
حتىْولوْكانْالفعلْذاْطبيعةْسياسيةْطبقاْلماْنصتْعليهْاتفاقيةْجنيفْلـْْ28جويليةْ(ْ ْ)4(ْْ.)1951

يعياْ(ْ،)5لذلكْفإنْالمفوضيةْ
ْ
َْوالجديرْبالذكرْأنْالدولْالتيْلمْتنضمْإلىْهذهْاالت
فاقيةْتتركْفر ً
اغاْتشر ً

الساميةْلشؤونْالالجئينْتتولىْالبتْفيْطلباتْالالجئينْوفقْاتفاقياتْتعاونْأوْمذكراتْتفاهمْمعْحكوماتْ

هذهْالدول.

ْ(ْ)6

َْواذاْكانْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْ(ْ)1373فيْهذاْالطارْيتفقْمعْمبادئْميثاقْاألممْالمتحدةْ

والقان ْونْالدوليْالعامْ،فإنهْانعكسْعلىْتصرفاتْالدول(ْْ،)7بحيثْأصبحتْتتشددْفيْمنحْصفةْالالجئْ

Adriano Mendy ، La lutte contre le terrorisme en droit internationale، thèse de doctorat faculté de

)(1

droit et de science politique، discipline droit international et relations internationales université de
remise champagne ardenne، 2008.p p 242-243 .

(ْ)ْ2غطاسْإسكندرْ،حقوقْالنسانْفيْالقانونْالدوليْوالممارسةْ،برنامجْاألممْالمتحدةْالنمائيْْ(ْ)UNDPالجمعيةْالمصريةْللقانونْالدوليْ
ص.60
بالقاهرةْْ،جمهوريةْمصرْالعربيةْ،و ازرةْالخارجْيةْ ْ،2000ْ،

ي ْفيْقرارهاْالصادرْفيْ
(ْ )ْ3اعتبرْمجلسْالدولةْالمصريْفيْقضيةْمنحْاللجوءْالسياسيْللرئيسْالسودانيْاألسبقْمحمدْجعفرْالنومير ْ

 ْ 1991/05/28أنهْعندماْتقومْالحكومةْالمصريةْبمنحْاللجوءْللشخصْماْفإنْقرارهاْهذاْيعدْنهائياْوالْيجوزْالطعنْفيهْباعتبارهْعمالْ
نْأعمالْالسيادةْ،راجعْدْ.غطاسْإسكندرْمرجعْسابقْ،صْْ .60
مْ

يكاْ،الحمايةْالدوليةْلالجئينْخمسونْعاماْحولْتحدياتْالحمايةْفيْالماضيْوالحاضرْ،المجلةْالدوليةْللصليبْاألحمرْ،مقرراتْ
(ْ)ْ4فيل ْرْار
ً

منْأعدادْْ2001صْْ134وماْبعدها.

ىْهذهْاالتْفاقيةْمصرْواليمنْوالمغربْوقدْانضمتْالجزائرْفيْْ25جويليةْ.1963
(ْ)ْ5منْالدولْالعربيةْالتيْانضمتْإل ْ

(ْ)ْ6أيمنْأديبْالهلسةْ،المركزْالقانونيْلالجئْغيرْالفلسطينيْفيْاألردنْ،مجلةْمؤتةْللبحوثْ والدراساتْ(مجلةْعلميةْمحكمةْمفهرسة)ْ

ص.222
مجلةْالعلومْالنسانيةْواالجتماعيةْالمجلْدْ،21العددْ،2تصدرْعنْجامعةْمؤتةْْ،األردنْ ْ،2006ْ،
Adriano Mendy، op.cit.، PP 245-246 .
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)(7

ْ()1
ْ،خصوصاْبعدْأنْاعتبرْمجلسْاألمنْالدوليْأنْمنظميْومرتكبيْ
لمنْيشتبهْتورطهْفيْأعمالْإرهابية
ً

العملياتْالرهابيةْالْيستفيدونْمنْأيةْتسهيالتْتؤديْإلىْإدماجهمْضمنْالمهجرين.

ْ()2

َْومنْتطبيقاتْهذاْالتشددْمثالْ:قضيةْ(محمدْحنيف)ْضدْوزيرْالهجرةْوالمواطنةْ(المحكمةْالفيدراليةْ

تكبْعمالْ
ًْ
بأسترالياْ)ْ2007حيثْألغتْالسلطاتْاألستراليةْتأشيرتهْعنْأساسْأنهْيرتبطْبعالقةْقرابةْبمنْار

امياْفيْ(مطارْغالسكو)ْوقدْعلقْأحدْالمحامينْعلىْذلكْبالقولْإنْالقانونْْيستلزمْضرورةْاالرتباطْ
إجر ًْ
ي.
الجراميْوليسْاالرتباطْاألسر ْ

ْ()3

استناداْْإلىْْالتفجيراتْ التيْ وقعتْ فيْ لندنْ ومدريدْ وأحداثْْْْ11منْ سبتمبرْْ ْ،2001اعتبرتْ
و ًْ
أنهْيشكلْتهديداْلألمنْالقوميْ،فيْحينْأنْالمعنيْ
حكومةْبوتسواناْأنْالسيدْ(اغور)ْمهاجرْمحظورْ و
ً
أستاذْجامعيْانتقدْالخالفةْالرئاسيةْفيْبوتسواناْ،وأنْالقضيةْبعيدةْكلْالبعدْعنْسياقْالرهاب.
أيضاْرفضْمجلسْاللورداتْالبريطانيْالطعنْالمقدمْمنْأحدْأف ارْدْالجبهةْالسالميةْ
َْوفيْالمقابلْ ً

لإلنقاذْالجزائريةْالمحظورةْ،حولْحقْاللجوءْالسياسيْعلىْأساسْاتهامهْبوضعْقنبلةْفيْمطارْالجزائرْ
عشرةْأشخاصْ،بعدْماْسعىْهذاْالشخصْللحصولْعلىْصفةْالالجئْالسياسيْ)4(ْ.
أسفرْعنْمقتلْ ْ
َْوبصدورْقرارْْ2014ْ–ْ2128ألزمْالدولْباتخاذْمزيدْمنْالتدابيرْلمنعْوقمعْتجنيدْأوْتنظيمْأوْ

ضْارتكابْ
ىْدولةْغيرْالتيْيقيمونْفيهاْأوْيحملونْجنسيتهاْلغر ْ
نقلْأوْتجهيزْاألف ارْدْالذينْيسافرون ْإل ْ
أعمالْارهابيةْأوْتدبيرهاْأوْاالعدادْلهاْأوْالمشاركةْفيهاْأوْتوفيرْتدريبْعلىْأعمالْاالرهابْأوْتلقيْذلكْ
ْ()5

التدريبْوتمويلْسفرْهؤالءْاألف ارْدْأوْأنشطتهم.

(ْ)ْ1غطاسْإسكندرْ،مرجعْسابقْ،ص.60

(ْ)ْ2فيْسويسراْمثالْلمْيتمْقبولْأيْطلبْلجوءْسياسيْمقدمْمنْالجزائريينْمنذْْ،1992وقدْشرعْفيْهذاْالجراءْحتىْقبلْصدورْقرارْ

المجلسْالدوليْْ،)2001(ْْ1373راجعْ:
Zisyadis Josef، droit d'asile et présentions en Algérie، http: //parlement،ch/f/souch/pages/greschafte.us.pr
ومعْذلكْقدمتْبعضْالدولْالكبرىْتسهيالتْبمنحهاْاللجوءْالسياسيْلبعضْالعناصرْالتيْشاركتْوتسبْبتْفيْاألزمةْفيْالجزائرْومنْ
أمثالْهذهْالدولْْ:بلجيكاْ،بريطانياْ،فرنساْ،الوالياتْالمتحدةْ،ألمانياْ،حيثْسمحتْهذهْالدولْلهؤالءْبالقيامْبالنشاطْالسياسيْعلىْأراضيهاْ،
أمحندْأرزقيْعبالويْ،تسليمْالمجرمينْفيْنطاقْالمعاهداتْالدوليةْوالتشريعْالجزائريْ،أطروحةْدكتوراهْْدولةْفيْالقانونْ،القسمْالعامْ،جامعةْ

ْ،2010صْصْ.ْ115-114الجزائرْْ،1كليةْالحقوقْ،الجزائرْ 2009ْ،

(ْ)ْ3دوفيْهيلينْ،الحربْعلىْالرهابْأوْالدعاوىْالقضائيةْحولْحقوقْالنسانْ،مختاراتْمنْالمجلةْالدوليةْلصليبْاألحمرْ،المجلدْْ،90

ص.163
العددْْ871سبتمبرْْ ْ،2008

سكندرْ،مرجعْسابقْ،ص.61-60
(ْ)ْ4غطاسْإ ْ

(ْ)ْ5لجنةْمكافحةْاالرهابْالمديريةْالتنفيذيةْ(ْ)ْA- 0919716صْْ.2
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ثانيا :االلتزام بمراقبة الحدود لمنع تسلل اإلرهابيين:
ً
حْباستعما ْلْإقليمهاْ
اْعامْاْيقعْعلىْعاتقْالدولْبأنْالْتسم ْ
ام ً
َْتضمنْقرارْمجلسْاألمنْْ(ْ)1373التز ً

نْ(ْ،)ْ1ولهذاْالغرضْتضمنْالبندْْ2فقرةْ(ز)ْأحكاماْتلزمْالدولْبفرضْضوابطْفعالةْعلىْ
منْطرفْالرهابيي ْ
الحدودْْ،منْخاللْالتأكدْمنْوثائقْالهويةْووثائقْالسفرْ،واتخاذْالتدابيرْالمناسبةْلمنعْالغشْوالتحايلْلهذهْ
()ْ2

قْ.
الوثائ ْ

َْْتجدرْاالشارةْإلىْأنْقرارْْ)ْ2009(ْْ1904قْدْتوسعْفيْمضمونْهذهْااللتزاماتْ،مثلْماْوردْفيْ
وفًقْاْْلقوانينهاْألعضا ْءْْعلىْأنْتتبادلْمعْالقطاعْالخاص ْ ْ
البند ْْ 40منه ْ،والذيْتضمنْتشجيعْالدولْا ْ
ت ْالموجودةْفيْقواعدْبياناتهاْالمتعلقةْبوثائقْال ْهويةْ والسفرْالمزورةْ والمزيفةْ
المعلوما ْوممارستهاْالداخلية ْ ْ
والمسروقةْ والمْفقودةْالتيْتدخلْفيْنطاقْ واليتهاْالقضائيةْ،وقدْوردْنفسْهذاْالحكمْفيْالبندْْ 48منْقرارْ
ْ.)2011(ْ1989
اْأصيالْللسلطاتْالوطنيةْ،ومنْثمْتعتبرْتلكْالجراءاتْ
ًْ
اْتعتبرْاختصاص
ًْ
إنْالتدابيرْالمذكورةْسابًْق
َّْ

تجاوزاْصريحاْللمجالْْالمحجوزْللدولةْ،خصوصاْأنْاتفاقياتْمكافحةْالرهابْالعالميةْلمْتتضمنْمثلْهذاْ
االلت ازْمْ؛ْبلْعلىْالعكسْمنْذلكْوردْفيْبعضْاالتفاقياتْالقليميةْكاتفاقيةْجامعةْالدولْالعربيةْواالتفاقيةْ
الفريقيةْأحكامْمرن ْةْمثلْأنْتتعهدْالدولْبتطويرْوتحديثْأجهزةْالمراقبةْعبرْالحدودْْ)ْ3(ْْ.
ثال ًثا :تدابير مكافحة تمويل االرهاب:
َْوردتْفيْالبندْ(ْ1فقرةْب)ْ،فالقرارْألزمْالدولْبقمعْالعملياتْالرهابيةْدونْتعريفْلإلرهابْالدوليْ

ودونْتبيينْالمقصودْبالتمويلْ،كماْيالحظْأيضاْبعضاْمنْالفروقْبينْاتفاقيةْقمعْتمويلْالرهابْ(ْ)1999

وقرارْمجلسْاألمنْْ،)2001(ْ1373حيثْنصتْالمادةْْ17منْاالتفاقية..."...يحقْللشخصْبأنْيستفيدْ

منْمعاملةْمنصفةْومنْجميعْالحقوقْوالضماناتْطبقاْلتشريعاتْالدولةْالتيْيوجدْفيهاْهذاْالشخصْ"...
تطبيقاْ للقواعدْ حقوقْ النسان ْ،فيْ حينْ الْ نجدْ مثلْ هذاْ الحكمْ فيْ قرارْ مجلسْ األمنْ الدوليْ

ْ،)4(ْ)2001(1373باستثناءْماْوردْبشأنْطلبْاللجوءْفيْالبندْ(–3د)ْ،وفيْهذاْالصددْعلقْرئيسْمكتبْ
Adriano Mendy، op.cit.، P 247.

)(1

( ْ)ْ2برزتْبشدةْمسألةْتزييفْجوازاتْالسفرْفيْقضيةْاغتيالْالمبحوحْ،عندماْقامتْسلطاتْالماراتيةْبالتحقيقْ،حيثْأكتشفْأنْالعديدْ

منْجوازاتْاْلسفرْمزورةْوتنتميْلعدةْجنسيات.

()ْ3أسامةْبدرْمحمدْ،التعاونْاألمنيْالعربيْلمكافحةْالرهابْ،مجلةْكليةْالدراساتْالعلياْ،العددْالسادسْ،أكاديميةْمباركْلألمنْ،القاهرةْ،

مصرْجانفيْْ،2002صْ.96

Nicolas Angelet، op.cit.، p227.
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)(4

بْجديةْتجعلناْنعتقدْبأنْالدولْسوفْتلجأْ
المفوضيةْالساميةْلحقوقْالنسانْبنيويوركْ"...بأنْهناكْأسبا ْ

إلىْاتخاذْتدابيرْتنطويْعلىْإضعافْالحقوقْاألساسيةْلإلنسانْوهذاْماْلمْيتفطنْلهْأعضاءْمجلسْاألمنْ
الدوليْعندْتبنيْقرارْْ.)2001(ْ1373

ْومنْجهةْأخرىْيظهرْبعضاْمنْالتعارضْبينْقرارْْ)2001(ْ1373واتفاقيةْ(ْ)1999التيْاعتبرتْ
الحجزْتدبيرْمؤقتْإلىْحينْصدورْقرارْبالمصادرةْ،فيْحينْأنْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْفرضْاتخاذْ
تدابيرْالحجزْدونْانتظارْقرارْالمصادرةْمنْالسلطةْالمختصةْ(السلطةْالقضائية)ْ )ْ1(.
ابعا :في مجال التحريض على االرهاب:
رً

مستقرْفيْالتشريعاتْ
ْ
ْ2005قْدْتجاوزْمبدأْالشرعيةْكمبدأْيْالحظْأنْقرارْمجلسْاألمنْْ ْ1624

الوطنيةْحيثْدعاْجميعْالدول ْإلى ْأنْتعتمدْمنْالتدابيرْماْيكونْمالزماْومتماشياْمعْالتزاماتهاْبموجبْ
القانونْالدولي.

()ْ2

َْوقدْعلقْالمقررْالخاصْالسابقْلحقوقْالنسانْفيْتقريرهْالصادرْعامْْ2010علىْذلكْبالقولْإنهْ

كانْينبغيْعلىْالدول ْاستخدامْمصطلحْالدعوةْبشكلْصريحْبدالْمنْالدعوةْالمباشرةْ،ذلكْأنْتجريمْ

ت ْمحكمةْحقوقْالنسانْاألوروبيةْفيْ
الدعوةْغيرْالمباشرةْقدْيكونْفيهْمبالغةْ،وفيْهذاْالطارْأدان ْ
ْ2008تمجيدْالرهابْواختالقْاألعذارْلهْ )ْ3(.

َْوفيْاألخيرْوفيماْيخصْالمجالْالمحجوزْللدولةْفقدْعلقْاألستاذانْْ(ْ)Daillier et Pelletعلىْهذهْ

الفكرةْبالقولْْإنْالمصلحةْالعامةْالمعربْعنهاْمنْمجلسْاألمنْتقتضيْرفضْسيادْةْالدولْأمامْمتطلْباتْ
إقامةْالسلْمْْ(ْ،)ْ4إالْأنْالبعضْانتقدواْتدابيرْمجلسْاألمنْعلىْأساسْأنهاْتتجاوزْصراحةْالمجالْالمحجوزْ
للدولةْحيث ْذهبْاألستاْذ ْ()Serge surإلى ْالقولْبأنْالجانبْالحاسمْفيْقرار ْْ)2001(ْ 1373يتعلقْ

Mouangué Kobila، James، Le processus d’intervention du conseil de sécurité dans la lutte contre le

)(1

terrorisme international. Terrorisme et droit international/ terrorism and intarnational Law. Eds Michael
J. Glennon et serge sur. Martinus Nihoff publishers، 2008. Martinus nijhoff Online. 09 January 2013 DOI:
10.1163/ej.9789004161078.423-466.2، p 437.

(ْ)ْ2شجعْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْرقمْْ1963لْْ20ديسمبرْْ(ْ)ْ2010للمديريةْالتنفيذيةْللجنةْمكافحةْالرهابْعلىْوضعْاستراتيجياتْ
تشملْالتصديْلتحريضْعلىْارتكابْاألعمالْالرهابيةْوتقديمْمساعداتْعلىْتنفيذْتلكْاالستراتيجيات.

(ْ)ْ3فيْقضيةْبيرويْضدْفرنساْ،أنظرْ:الدراسةْاالستقصائيةْالعالميةْحولْتنفيذْالقرارْْ)2005(ْْ1624الصادرةْسنةْْ،2012مرجعْسابقْ،

صْ.25

« Dans l’intérêt général، exprimé par le conseil de sécurité، les souverainetés étatiques doivent s’incliner

)(4

devant les exigences du maintien de la paix » .Voir Jean Christophe martin، op.cit. P 333.
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بالتدخلْالواسعْلمجلسْاألمنْالدوليْفيْالنظامْالقانونيْالداخليْللدول(ْْ،)1ألنْاألمرْيتعلقْبتوجيهْوبصورةْ
ملزمةْالنظامْالقانونيْللدولةْعندماْتطرقْلمسائلْخاصةْ،مثلْنظامْتحويلْاألموالْ،والسرْالبنكيْ،ونظامْ
المهجرينْوحقْاللجوءْ،وممارسةْالرقابةْعلىْالحدودْ،ومنْثمْفإنْمجلسْاألمنْلمْيأخذْفيْالحسبانْالفقرةْ
ْ2منْالمادةْْ7منْالميثاقْ،ويضيفْبأنْاستثناءْاالختصاصْالوطنيْواردْبموجبْالفقرةْْ2المادةْْ7إالْ
أنْ التدابيرْ السابقةْ جاءتْ عامةْ وتمسْ جميعْ الدول ْ،كماْ أنهاْ دائمةْ وغيرْ محددةْ أوْ مشروطة ْ،ومنْ
المعروفْأنْسلطاتْمجلسْاألمنْبموجبْالفصلْالسابعْمحدودةْبالوضعياتْالتيْتمسْالسلمْ واألمنْ
الدوليينْ،وأنْالتدابيرْالمفروضةْينبغيْأنْتنتهيْبْإعادْةْالسلمْواألمنْإلىْنصابه ْماْ)2(.
إالْأنهْمعْذلكْيمكنْمالحظةْامتدادْأثرْغيابْتعريفْنظريْلإلرهابْعلىْنصْالمادةْْ7-2منْ
َّْ
تْالدولةْوسلطاتهاْفيْممارسةْمظاهرْسيادتهاْ )3(ْْ.
الميثاقْحيثْيظهرْذلكْمنْخالل التضييقْمنْأدوا ْ
المطلب الثاني :رقابة لجان مكافحة االرهاب على التشريعات الوطنية:
أوًال :تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب بقرار مجلس األمن رقم ( )1373الصادر في  28سبتمبر :2001
بالرغمْمنْأهميةْاتفاقياتْمكافحةْالرهابْوماْتضمنتهْمنْتدابيرْللوقايةْإالْأنهاْلمْتضعْآليةْللرقابةْ
علىْتطبيق ْالدولْلتلك ْالتدابيرْ ،علىْعكسْاالتفاقياتْالدوليةْالمعنيةْبحقوقْالنسانْ،لذلكْيأتيْإنشاءْ
آليةْللرقابةْبموجبْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْعلىْتطبيقْالوثائقْالدوليةْالمناهضةْلإلرهابْكأداةْلتعزيزْ
تطبيقهاْمنْقبلْالتشريعاتْالوطنيةْ،مماْيزيدْمنْقيمتهاْالعملية.
َْوَْقدْأنشئتْلجنةْمكافحةْالرهابْبنصْالفقرة ْْ 6منْقرارْمجلسْاألمن ْْ)2001(1373يرمزْلهاْ

باللغةْالفرنسيةْ(ْ،)»comité contre le terrorisme» CCTوتتشكلْمنْجميعْأعضاءْمجلسْاألمنْ

(ْْ)1حيثْيذكرْاألستاذان.Daillier et Pellet :

Sur Serge ، Le droit international au défi du terrorisme. Terrorisme et droit international/ terrorism and

)(2

international Law، Eds Michael J. Glennon et serge sur. MartinusNih off publishers، 2008. Martinusnijh
off Online. 09 January 2013 DOI: 10.1163/ej.9789004161078.3-76.2 pp 46-47.
ىْاألنظمةْالقانونيةْالدوليةْ،رسالةْالستكمالْمتطلباتْ
(ْ)ْ3الرشيديْالبغليْسعدْالمطلقْ،األبعادْالقانونيةْلسكونْالتشريعيْلمفهومْالرهابْعل ْ

منحْدرجةْالماجستيرْفيْالقانونْالعامْ،جامعةْعمانْالعربيةْلدراساتْالعلياْ،األردنْ،2008ْ،ص.129
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الدوليْ وقدْدعمْعملْاللجنةْمنْمثيالتْلجانْفرعيةْ(باسمْلجنةْ(أ)ْو(ب)ْو(ج)ْيترأسْكلْلجنةْفرعيةْ
ْ()1

بْالثالثةْلرئيسْاللجنة.
واحدْمنْالنوا ْ

ت(،)2كماْالْتتضمنْقوائمْالرهابيينْوبذلكْ
والْتعتبرْلجنةْمكافحةْالرهابْفيْحدْذاتهاْجها ازْللعقوبا ْ
فهيْتختلفْعنْكلْمنْاللجنةْالمنشأةْعمالْبالقرار ْْ ،ْ )3(ْْ)1999(ْ 1267ولجنةْمجلسْاألمنْالمنشأةْ
عمالْبالقرار ْ(ْ)2004(ْ 1540أنظرْالحًْقا)ْ(ْ ْ،)4ومن ْثمْفهيْ(أيْلجنةْمكافحةْالرهاب)ْبحكمْتكوينهاْ
حقيقياْ معْ الدولْ بناءْ علىْ
ووظائفهاْ ليستْ مجردْ جهازْ بسيطْ للمتابعةْ( ْ،)5ذلكْ أنْ اللجنةْ تجريْ حوًْاراْ ًْ

الق ارراتْالمرسلةْمنْالدولْلتقومْاللجنةْفيماْبعدْبفحصهاْوتحليلهاْ(ْ،)6ثمْتعيدهاْإلىْالدولْمرفقةْبمالحظاتْ
وأسئلةْشاملةْحولْمدىْاستجابةْالتشريعاتْالوطنيةْلقرار ْْ)2001(ْ 1373وهذاْبغرضْملءْالفراغاتْ
ْ()7

ب.
تْالوطنيةْفيْمجالْمكافحةْالرها ْ
القانونيةْأوْإصالحْقصورْالتشريعا ْ

ْولتعزيزْنشاطاتْاللجنةْصدرْبتاريخْْ26مارسْْ2004قرارْمنْمجلسْاألمنْالدوليْرقمْْ1535
ب(ْ،)8منْأجلْتعزيزْقدرةْاللجنةْعلىْرصدْتنفيذْ
(ْ )2004لينشئ ْالمديريةْالتنفيْذيةْللجنةْمكافحةْْالرها ْ
قرارْْ)2001(ْ1373وقدْتمْتمديدْواليةْاللجنةْإلىْغايةْديسمبرْْ2010بموجبْقرارْْ)2008(ْ1805
وتعملْاللجنةْفيْإطارْعهدتهاْعلىْضمانْتقديمْمعلوماتْمنظمةْلمجلسْاألمنْمنْخاللْالتقاريرْالتيْ
تتلقاهاْ منْ ْالدولْ وفًْقاْ ْلثالثةْ مبادئْ رئيسيةْ وهيْ ْ:عدم التحيزْ ْ(ْ ْ،)Impartialitéالسريةْ

(ْ)ْ1عبدْالرحمنْالعنزيْ،محمدْالمتوليْْ،تحليلْالسياساتْالعامةْلمواجهةْالتطرفْوالرهابْفيْدولةْالكويتْ،دراسةْتطبيقيةْتحليليةْ،رؤيةْ

صْ .ْ94
طْ،1القاهرةْ ْ،2008ْ،
سياسيةْقانونيةْأمنيةْ،دارْالنهضةْالعربيةْ ْ،
Svetlana Zasova، la lutte contre le terrorisme à l’épreuve de la jurisprudence du tribunal de première
instance des communautés européennes، revue trimestrielles des droits de l’homme 19eme Année، n° 74،
Bruylant، Bruxelles، 1er Avril 2008، P 482.
(ْ)ْ3فيْإطارْمكافحةْالرهابْثالثةْنماذجْمنْاللجانْتمْإنشائهاْفيْهذاْالمجالْ،بينْْ1992إلىْْ2004وهيْتلعبْدورْمحوريْفيْتنفيذْ
)(2

ب. P 239، Op.cit.،Samar Yassine .
سيدْمكافحةْالرها ْ
ق ارراتْمجلسْاألمنْالدوليْ،وتعتبرْلجنةْْ1267كأولْمرحلةْلتج ْ
Sandra Szurek، op.cit. PP 22-23.
)(5
Samar Yassine، op.cit. P 271.
(ْ)ْ6فيْْ30سبتمبرْْ،2005تلقتْاللجنةْْ622تقريرْمنْالدولْيمكنْتوزيعهاْعلىْالشكلْاآلتيْ:التقاريرْاألولىْْ141دولةْ،التقاريرْالثانيةْ
)(4

ْ169دول ْةْْ،التقاريرْالثالثةْْ130دولةْ،التقاريرْالرابعةْْْ101دولةْ،التقاريرْالخامسةْْ22دولةْ،انظ ْرP ، op.cit.،Adriano Mendy :
.208
)(7
Tine Abdoulaye، La stratégie Antiterroriste du conseil : esquisse Dun bilan provisoir de la mis en œuvre
des résolutions 1373 et 1540،Terrorisme et droit international/ terrorism and international Law. Eds
Michael J. Glennon et serge sur. Martinus Nih off publishers، 2008. Martinusnijh off Online. 09 January
2013 DOI: 10.1163/ej.9789004161078.467-499.2. p 474.
(ْ)ْ8تتألفْمنْمكتبْالمديرْالتنفيذيْالذيْيضمْرئيسْالمكتبْ ْوْ18خبيرْومكتبْالدارةْوالعالمْالذيْيضمْرئيسْالمكتبْوموظفيْالدعْم.
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اْمفتوحاْأينْيمكنْللدولْأنْ
ًْ
وبذلكْفاللجنةْتمثلْجهاز
ًْ
(ْ)Accessibilitiesالديمومة (ْ ،)Permanente
ْ()1

تْالالزمةْلتنفيذْالتزاماتها.
تأخذْمنهاْفيْأيْوقتْالرشاداتْواألدوا ْ

إنَّْ ْالرقابةْعلىْتطبيق ْق ارراتْمجلسْاألمنْتمارسْعلىْأساسْالق ارراتْالتيْتودعهاْالدولْ،حيثْ
إنْاللجنةْاعتمدتْعلىْمبدأْمطالبةْالدولْبتقديمْق ارراتهاْفيْهذاْالشأنْ،لضمانْتطبيقْالقرارْبصفةْكاملةْ؛ْ
بهذاْفإنْعمليةْالرقابةْوالمتابعةْقدْتأخذْمدةْطويلةْ.
وتمرْعمليةْفحصْالتقاريرْبمرحلتينْ:المرحلةْاألولىْتتمثلْفيْعمليةْدراسةْالتقاريرْوالتيْتقومْمنْ
خاللهاْثالثْلجانْكلْواحدةْمنهاْمشكلةْمنْخمسةْأعضاءْتتولىْكتابةْالتقاريرْوالبياناتْ،ويمكنْلممثليْ
الدولْالمعنيةْحضورْالمناقشاتْالخاصةْبفحصْالتقاريرْالمقدمةْمنْالخبراءْ،ولذلكْقيلْبأنْعملْاللجنةْ
ساسْالتحاورْْوالتعاون ْ،وهوْْذاتْ المنهجْ المتبعْفيْتطبيقْ اتفاقياتْ حقوقْ النسانْ(ْْ.)2أماْ
يقومْعلىْأ ْ
المرحلةْالثانيةْفتقومْفيهاْاللجانْالفرعيةْبتقديمْالنتائجْالتيْتمْالتوصلْإليها ْإلى ْلجنةْمكافحةْالرهابْ،
يةْ،وهذاْنظراْللمعلوماتْالخاصةْوالحساسةْ
ًْ
ليتولىْبعدْذلكْرئيسْاللجنةْمراسلةْالدولةْالمعنيةْبرسالةْسر
ْ()3

التيْتلتزمْالدولْبتقديمها.

والجديرْبالذكرْأنْمجلسْاألمنْالدوليْيشرفْعلىْأعمالْاللجنةْويستعرضْبرنامجْعملهاْكلْثالثةْ
أشهر.
وفيْمجالْمنعْوقوعْالعمليةْالرهابيةْتشملْرقابةْاللجنةْالتدابيرْالتيْاتخذتهاْالدولةْفيْمجالْقطاعْ
االستخباراتْ،الرقابةْعلىْالحدودْ،كقطاعْالهجرةْ،قطاعْالجمارك(ْ،األمنْالبحريْْ،أمنْالطيرانْالمدنيْ،
أمنْالنقلْ،االتجارْغيرْالمشروعْباألسلحةْ)...وغيرْذلك.

ْ()4

وقدْأ ّكْدْمجلسْاألمنْالدوليْ،علىْأنهْيتعينْعلىْاللجنةْعندْمتابعتهاْتطبيقْقرارْْ)2001(ْ1373
أنْتأخذْبعينْاالعتبار ْالقواعدْ والتقنيناتْالدوليةْالنافذة؛ ْمنْأجلْتطبيقْالقرارْالحاليْ ،منْخاللْتقديمْ
ْ()5

تْتشكلْفيْحدْذاتهاْوثائقْمرجعية.
إرشادا ْ

Sandra Szurek، P 25.
(ْ)ْ2نجاةْالساسيْْ،الجوانبْالقانونيةْلهجماتْْ11سبتمبرْْ،2001رسالةْأعدتْلنيلْدرجةْالماجستيرْ،فرعْالقانونْالدوليْوالعالقاتْالدوليةْ،
)(1

ص.221
كليةْالحقوقْ،جامعةْالجزائرْبنْعكنونْ،الجزائرْ،السنةْالجامعيةْْ ْ،2010/ْ2009

Ibid.، P 26.

)(3

Ibid.، P 29.

)(4

Ibid.، P 34
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)(5

وللوقوفْعلىْأهميةْالدورْالذيْتقومْبهْلجنةْمكافحةْالرهابْمنْالناحيةْالعمليةْ،منْالمفيدْأنْ
نذكرْبقرارْمجلسْاألمنْالصادرْسنةْْ(ْ)2003رقمْْ1456حيثْطالبْاللجنةْإخطارهْبصفةْدوريةْبالتقدمْ
الحاصلْْفيماْيتعلقْبااللتزامْالدولْبإرسالْالتقاريرْ،وكذلكْالمشاكلْالتيْيمكنْأنْتصادفْعملْاللجنةْ(ْ،)1
وفيْهذاْالطارْجاءْفيْمالحظاتْ رئيسْلجنةْمكافحةْالرهابْسنةْْ(ْ)2004بأنْالتقاريرْالمرسلةْمنْ
الدولْ بينتْ أنْ هذهْ األخيرةْ لمْ تتخذْ تدابيرْ وافيةْ علىْ الصعيدْ الداخلي ْ،ومنْ ثمْ فإنْ اتفاقياتْ مكافحةْ
الرهابْالموقعْعليهاْمنْطرفْالدولْأصبحتْمجردةْمنْأيْأثرْعمليْْ(ْ،)2ولذلكْْطفتْإلىْالسطحْفكرةْ
قابةْ،وتبعاْلذلكْانتقلتْلجنةْمكافحةْالرهابْإلىْمرحلةْجديدةْمنْعملهاْ
ًْ
تعزيزْدورْاللجنةْفيْمجالْالر

فيْمارسْْ،2005حيثْأصبحتْتقومْبزياراتْميدانيةْبموافقةْالدولْالمعنيةْوذلكْللقيامْوعلىْأرضْالواقعْ
وبشكلْعمليْمتابعةْتنفيذْالدولْاألعضاءْلقرارْمجلسْاألمنْ.ْ)2001(ْ1373
وفيْفيفريْ(ْ)2006أعدتْاللجنةْتقييماْأولياْشامالْلجميعْالدولْالـ ْْ192فيْاألممْالمتحدةْحولْ
مدىْتنفيذْالدولْلقرارْ.ْ)2001(ْ1373

تْالمديريةْالتنفيذيةْللجنةْمكافحةْالرهابْأولْدراسةْاستقصائيةْعالميةْعنْكيفيةْ
وفيْْ2008أجر ْ
تنفيذْالقرارْْ)2001(ْ1373فيْمختلفْمناطقْالعالم(ْ،)3وذلكْلبرازْمكامنْالتقدمْومواطنْالضعفْوقدْ
ب ْومراقبةْ
تضمنتْتلكْالدراسةْتقييمْشاملْللجوانبْالتيْتناولهاْالقرارْ،شملتْتشريعاتْمكافحةْالرها ْ
الحدودْوانفاذْالقوانينْوغيرهاْ،...وفيْْ2011انتهتْاللجنةْمنْإعدادْتقريرْشاملْحولْتنفيذْقرارْْ1373
(ْ)2001سميتْبالدراسةْاالستقصائيةْالعالميةْ.
منْجهةْأخرىْ واصلتْالمديريةْالتنفيذيةْفيْتنفيذْاستراتيجيةْاألممْالمتحدةْالعالميةْلمكافحةْالرهابْ
هابْخصوصاْمنْخاللْبرامجْالعملْالتيْتعتمدهاْهذهْاألخيرةْبالتنسيقْمعْ
بالتنسيقْم ْع ْلجنةْمكافحةْالر
ً

المنظماتْالقليميةْذاتْالصل ْةْ)ْ،وتعاونهاْمعْهيئاتْاألممْالمتحدةْمثلْفريقْالرصدْالتابعْللجنةْمجلسْاألمنْ

طْ،2مطابعْاألهرامْالتجاريةْ،قليوبْ،مصرْْ،2008
(ْ)ْ1أحمدْفتحيْسرورْ،المواجهةْالقانونيةْلإلرهابْ،مركزْاألهرامْللطباعةْ والنشرْ ْ،

صْ.214

(ْ)ْ2أنظرْ:نجاةْالساسيْْ،الجوانبْالقانونيةْلهجماتْْ11سبتمبرْْ،2001رسالةْأعدتْلنيلْدرجةْالماجستيرْ،فرعْالقانونْالدوليْوالعالقاتْ

الدوليةْ،كليةْالحقوقْ،جامعةْالجزائرْبنْعكنونْ،الجزائرْ،السنةْالجامعيةْْ،2010/2009صْ.291

ىْْ30يوليوْْ.2001موقعْلجنةْمكافحةْ
هابْلفترةْمنْْ1كانونْالثانيْ(جانفي)ْإل ْ
ْ
(ْْ)ْ3أنظرْبرنامجْعملْالمديريةْالتنفيذيةْللجن ْةْمكافحةْالر

ص.6
الرهابْ ْ،
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المنشأةْ عمالْ بالق ْاررْْ ْ،)1999(ْْْ1267وفريقْ الخبراءْ التابعْ للجنةْ مجلسْْاألمنْ المنشأةْ بالقرارْْْ1540
ْ()ْ1

ْ(.ْ)ْ2004

ويبدوْأنْدورْلجنةْمكافحةْالرهابْفيْهذاْالمجالْيتقاربْمنْجهازْالرقابةْالمتواجدْفيْإطارْدولْ
االتحادْاألوروبيْ)2(ْْ.
ثانيا :تشكيل لجنة لقرار مجلس األمن بقرار رقم  1540الصادر في  28أفريل :2004
ً
قررْمجلسْاألمنْإنشاءْلجنةْيجريْتمديدهاْكلْسنتينْتابعةْلمجلسْاألمنْتتألفْمنْجميعْأعضائهْ
ىْتقديمْالتقاريرْاألولىْفيْ
تتولىْتقديمْالتقاريرْإلى ْمجلسْاألمنْللنظرْفيهاْ(ْ،)3ومنْثمْفالدولْمدعوة ْإل ْ
ضمْْ8خبراءْلديهمْخبراتْفيْعدةْ
مدةْالْيتجاوزْالـْ6أشهرْمنْتاريخْصْدورْالقرارْ،ويساعدْاللجنةْفريقْي ْ
تْ(ْ،)4كماْتتعاونْاللجنةْمعْالمنظماتْالدوليةْالقليميةْودون
ْالقليميةْ،وقدْتلقتْاللجنةْعروضاْ
ًْ
مجاال ْ
معينةْتشتملْعلىْمساعداتْفنيةْمنْال ْوكالةْالدوليةْلطاقةْالذريةْومجموعةْالموردينْالنوويينْكماْيمكنْ
يكاْ مهماْ لجنةْ قرارْ
أنْ تكونْ لجنةْ مكافحةْ الرهابْ المنشأةْ بقرارْ مجلسْ األمنْْ ْ)2001(ْْْ1373شر ًْ
ْ،)2004(1940ويتمثلْدورْاللجنةْ(ْ،)5فيْتكثيفْالجهودْلتنفيذْالقرارْعلىْنحوْكاملْوتشجيعْالدولْعلىْ
ْ()6

تقديمْتقاريرْومعلوماتْإضافيةْعنْتنفيذْالقرارْوعنْطلباتْالمساعدة.

بواسطةْ القرارْ ليسْ لْديهاْ القدرةْ الكافيةْ علىْ تشخيصْ مشكالتْ التطبيقْ التيْ
إنَّْْْاللجنةْ المنشأةْ ْ
تواجههاْالدولْ،فحتىْ19أفريلْْ2006كانتْْ62دولةْلمْتقدمْتقاريرهاْبعدْإلىْاللجنةْ،كماْأنهاْالْتملكْ

Sandra Szurek، op.cit.، P43، Note31.

)(1

(ْ)ْ2أنظرْنتائجْالدراسةْاالستقصائيةْالعالميةْالتيْأعدتهاْالمديريةْالتنفيذيةْبتاريخْْ17أغسطسْْ2011حولْتطبيقْقرارْْ،)2001(ْ1373

ى ْاألمينْالعامْمنْ رئيسْلجنةْمجلسْاألمنْعمالْبالقرار ْْ ،)2001(1373بشأن ْمكافحةْ
رسالةْمؤرخةْفيْ17ابْ/أغسطسْموجهةْإل ْ

الرهابْْ،s/2011/ْ463وقدْكشفتْالدراسةْمدىْالتقدمْالمحرزْفيْتنفيذْاْلقرارْعلىْالصعيدْالقليميْودونْالقليميْ.منْقبلْالدولْ،

جنةْ،صْ4وماْبعدها.
الموقعْالشبكيْلل ْ

ىْأفريلْ
(ْ)ْ3مددتْ واليةْاللجنةْبموجبْالقرارْْ)2006(ْ1673إلىْأفريلْْ 2008كماْمددتْمرةْأخرىْبموجبْالقرارْْ)2008(ْ1810إل ْ

ىْغايةْْ25أفريلْ.ْ2021
ْْ2011ومددتْبموجبْقرارْْ)2011(ْْ1977إل ْ

(ْ)ْ4وقدْقدمْالتقريرْاألولْمنْاللجنةْفيْْ25أفري ْلْْ2006والتقريرْالثانيْفيْْ08جويليةْْ2008والتقريرْالثالثْفيْْ12ديسمبرْْ،2012

أنظرْالمواقع.http: //www.un.org/arabic/sc/1540/committes-reports.shrml :

( )5تقوم اللجنة بتقييم التشريعات الوطنية يف جمال منع االنتشار خالل برامج العمل اليت جتريها وكان آخرها ،برانمج العمل العاشر للجنة الذي بدأ  01يونيو
 2011إل  /31ماي  ،2012الرسالة املوجهة إل رئيس جملس األمن من رئيس جلنة  2004/1540املؤرخة يف  27جويلية  ،2011برانمج العمل على
املوقعshrml،http: //www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work :
ساعدةْالذيْيعينْعلىْالدولْاستخدمهْفيْطلبْالمساعدة.
(ْ)ْ6اعتمدتْاللجنةْفيْْ2007نموذجْالم ْ
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معلوماتْمفصلةْعنْالمساعدةْالتيْيمكنْللدولْالمانحةْأنْتقدمهاْ،ويرىْالبرفسورْْserge surأنْاللجنةْ
عبارةْعنْآليةْمتابعةْوليستْهيئةْرقابيةْ ْ)1(ْ.
وبالرجوعْْإلىْْمشروعْ القرارْ نجدْ أنْ بعضْ الدولْ عارضتْ إنشاءْ أجهزةْ فرعيةْ خاصةْ،ad hoc
واقترحتْاليابانْمثالْأنْيتمْتطبيقْالقرارْتحتْإشرافْاألمينْالعامْوأنْتستمدْاللجنةْخبراتهاْمنْاألجهزةْ
الفرعيةْاألخرىْكدائرةْشؤونْنزعْالسالحْالتابعةْلألممْالمتحدة.
بالضافة ْإلى ْذلكْفإنْالقرار ْ )2004( 1540تركْفراغاْحولْهذهْالمسألةْ،مماْيعنيْأنهْيقعْ
عبءْعلىْعاتقْالتشريعاتْالوطنيةْفيْتعريفْوتحديدْالكياناتْ،والمنظماتْوالشبكاتْالرهابية.

ْْ()2

ولهذاْفإنهْوأثناء ْمناقشةْمجلسْاألمنْللمعلوماتْاألوْلىْالمقدمة ْإلى ْلجنة ْْ 1540جرىْطرحْأنْ
ْ
ارْالْتوفرْإرشادا ْإلى ْعددْمن ْاألمور ْفيْمجاالتْمعينةْكاألمنْالنوويْ،
ًْ
االتفاقياتْالمشارْإليهاْفيْالقر
واألمنْالماديْللموادْالقابلةْلالنشطارْوالموادْالممهدةْلألسلحةْالكيميائيةْ)3(ْْ.
الخاتمة.
متكامالْ لمعالجةْ ظاهرةْ
ًْ
قانونياْ
ًْ
نظاماْ
إنْ المواثيقْ والق ارراتْ المتعلقةْ بمكافحةْ الرهابْ لمْ تشكلْ ًْ

الرهابْبسببْوجودْثغراتْأهمهاْْ :

ْ عدمْاالتفاقْعلىْتعريفْلإلرهابْ،فالتعريفْالقانونيْلهْأهميةْخاصةْفيْمجالْالتجريمْ والعقابْ

منْأجلْإبرازْالعناصرْالتيْتميزْهذهْالجريمةْعنْغيرهاْمنْالجرائمْ.

إنَّْ ْتحديدْالتأطيرْالقانونيْلهذهْالظاهرةْيتيحْللمخاطبْبهاْضبطْتصرفاتهْوفًْقاْلهاْ،كماْأنْإيجادْ

مفهومْقانونيْصحيحْوفًْقاْلقواعدْثابتةْوواضحةْيضمنْتحقيقْالعدالة؛ْومنْثمْيعالجْهذهْالظاهرةْمعالجةْ
موضوعيةْ،لذلكْفقدْأثارتْمشكلةْاستمرارْعدمْاالتفاقْعلىْتعريفْمقبولْومتفقْعليهْلإلرهابْتشويهْ

الوطنيْ،فقدْتبينْأنْتعريفْالجرائمْالرهابيةْفيْبعضْالدولْمبهمْ
وسائلْمكافحتهْعلىْالصعيدْالدوليْو
ّ

أوْفضفاضْمماْشكلْتحدياْأمامْتنفيذْق ارراتْمجلسْاألمنْذاتْالصلةْبمكافحةْالرهابْ،كماْأدىْذلكْ
أيضاْإلىْالمساسْبحريةْالتعبيرْوالمعتقدْوالتجمعْ.

وفيْمجالْقمعْمرتكبيْجرائمْالرهابْالدوليْ،جاءتْالقواعدْالدوليةْالمتعلقةْبتجريمْالرهابْالدوليْ

صيلْ للتشريعاتْ الوطنيةْ
تْْالتفا ْ
قاصرةْْعنْْتحديدْ جميعْ صورْ العملْ الرهابيْْوسلوكهْْ،كماْ أنهاْ ترك ْ

ى ْالمساعدةْلتنفيذْ
(ْ )ْ1وقدْاعترفْالمجلسْاألمنْالدوليْصراحةْبموجبْقرارْ رقمْْ 2011/ْ1977بأنْاْلعديدْمنْالدولْمازالتْبحاجة ْإل ْ

القرارْ.2004/1540

Ibid، p 869.

(ْ)ْ3نفسْالمرجعْ،صْ .777
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)(2

باعتبارها ْتطبيًْقْا ْغيرْمباشرْللقانونْالدوليْ،مماْترتبْعنهْتباينْبينْالتشريعاتْالوطنيةْ،وبهذاْظهرْ
تراجعْالدولْالراديْوالمستقلْفيْمجالْالتجريمْلخضوعهاْلق ارراتْدوليةْتصدرْعنْمجلسْاألمنْ.

كماْتأكدْالطابعْاالستثنائيْلمنهجْالتجريمْالذيْسيطرْعلىْالق ارراتْالدوليةْواالتفاقياتْالدوليةْعلىْ

بعضْاألفعالْالتيْتعتبرْمجردْأعمالْتحضيريةْ،فقدْوردتْعباراتْغيرْدقيقةْتخرجْعنْالقواعدْالعامةْ

فيْالتجريمْ والْتتماشىْمعْمبدأْالشرعية ْالجنائيةْ،كذلك ْفيماْيحصْتجريمْالتحريضْعلىْالرهابْالذيْ

قدْيمتد ْإلى ْالتعبير ْالسياسيْغبرْالعنيفْمماْيؤدي ْإلى ْانتهاكْالحقْفيْحريةْالتعبيرْبسببْالتطبيقْ
الفضفاضْلقرارْمجلسْاألمنْْ)2005(ْ1624األمرْالذيْيؤثرْعلىْعمليةْالمالحقةْالجنائيةْْ .
ومنهْنوردْالتوصياتْالتاليةْ :

 -1التعجيلْْبالتوصلْْإلىْْتعريفْ مقبولْ عامْ وشاملْللجرائمْالرهابيةْ منْ خاللْْاتفاقيةْ دوليةْ

ضمْإليهاْجميعْالدولْ،وذلكْبإعادةْصياغةْمشروعْاتفاقيةْمكافحةْالرهابْتجنباْللتأويالتْ
تن ْ
والتفسيراتْالتيْقدْتتمسكْبهاْالدولْفيماْيتعلقْبتكيفْالتصرفاتْالتيْتندرجْتحتْحكمهاْ،

وخصوصاْ فيْ مجالْ التفرقةْ بينْ الحقْ فيْ تقريرْ المصيرْ والمقاومةْ المشروعةْ منْ جهةْ

واألعمالْالرهابيةْمنْجهةْأخرىْ.

بْالرهابْوتعزيزْاالعترافْبالتنوعْالثقافيْوالحريةْالدينيةْ
 -2إيالءْأهميةْمضاعفةْلمكافحةْأسبا ْ
وقبولْالتعددية.

 -3إصالحْاألممْالمتحدةْوضبطْتدخلْمجلسْاألمنْوفًْقاْللشرعيةْالدولية.

 -4ضرورةْتفعيلْمبدأْالمسؤوليةْعنْالحمايةْفيْإطارْمكافحةْالرهابْكوسيلةْلضمانْالشرعيةْ
الدولية.

 -5تطبيقْمبدأْسيادةْوسموْالقانونْفيْضوءْاعتباراتْحقوقْالنسانْوالعدالةْالجنائيةْفيْإطارْ
مكافحةْالرهابْْ .

قائمة المراجع:
أوًال :باللغة العربية:
 .Iالكتب:
-ْ 1أحمْد ْ حسينْسويدانْ،الرهابْالدوليْفيْظلْالمتغيراتْالدوليةْ،منشوراتْالحلبيْالحقوقيةْ،الطبعةْ
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ملخص
نْ
ْْْْ ْهدفتْالدراسةْإلىْتسليطْالضوءْعلىْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْ(الفيتو)ْداخلْمجلسْاألم ْ

الدوليْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيةْلمصلحةْإسرائيلْ،وضدْأيْقرارْيتعلقْبالعربْمنذْنشوءْهيئ ْةْ
بْ
األمم ْالمتحدة؛ ْوذلكْلحباطْأيْمحاولةْلمحاسبة ْإسرائيلْعلى ْجرائمها ْالتيْالْحصرْلها ْبحق ْالشع ْ

صْْوالعربْ عامةْْ.وقدْْأديْ السرافْ فيْ استخدامْ الفيتوْ منْ قبلْ بعضْ
الفلسطينيْْعلىْ وجهْ الخصو ْ

األعضاءْْالدائمينْْفيْْمجلسْاألمنْ وخاصةْالوالياتْالمتحدةْْ،إلىْْإصابةْْهيئ ْةْْاألممْالمتحدةْْبالشللْْ،
وتغيبهاْعنْالوجودْفيْقضاياْجوهريةْمثلْ:القضيةْالفلسطيْنيةْوالصراعْالعربيْالسرائيليْ ْ.

وخلصتْالدراسة ْإلى ْمجموعةْمنْالنتائجْكانْمنْأهمهاْ:أنْاألممْالمتحدةْوقعتْرهينةْالهيمنةْ

األمريكيةْالتيْعطلتْكلْق ارراتها ْالمستحقةْ ،فأصبحتْدون ْأدنى ْشكْتحت ْسيطرتهاْ ،وتخضعهاْلوجهةْ

ةْانحيازْ
ًا
نظرها ْالسياسيةْْ ،وأصبحتْسياسيةْهذهْالمنظمةْتتقاطعْمعْمجملْالسياسياتْاالمريكيةْالمنحاز

اتيجياْلسرائيلْ.وأوصتْالدراسةْبضرورةْالسراعْفيْْإعادةْبناءْوهيكلةْمؤسساتْوهيئاتْمنظمةْاألممْ
استر ً

المتحدةْ ،معْعدمْاحتكارْأعضاء ْمجلسْاألمنْالدوليْعلىْالدولْالخمسةْدائمة ْالعضويةْْ ،واْيجادْآلياتْ
جديدةْوقويةْلتنفيذْالق ارراتْاألمميةْ،وعدمْالكيلْبمكيالينْتجاهْالقضاياْالدوليةْ ْ.

ضْ،مجلسْاألمنْ،الجمعيةْالعامةْ،دولةْمراقبْ.
الكلمات الدالة :منظمةْاألممْالمتحدةْ،حقْالنق ْ
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Abstract:
The study highlights the repeated use of the veto by the United States for
the sake of Israel and against any Arab decision since the creation of the United
Nations (UN), in a bid to hamper any attempt to hold Israel responsibility for its
countless crimes against the Palestinian people and the Arabs in general. The
excessive use of Veto by the permanent members of the UN’s Security Council,
particularly the United States, has led to the crippling of the UN and to be away
from the essential issues such as the Palestinian cause and the Israeli-Arab
conflict. The study concludes a set of results, the UN has held hostage to the
United States’ hegemony that disrupted most of its decisions; therefore, the UN
became, undoubtedly, under the control of the United States. Moreover, the UN’s
policy became more compatible with the United States’ biased policies towards
Israel. The study also recommends accelerating the reconstruction of the UN’s
institutions, bodies and commissions; thereat it asserts the need to find new strong
mechanisms to execute the UN’s resolutions over the international issues without
double standards policies.
Keywords: The United Nation, Veto, Security Council, General Assembly,
Observer State.
مقدمة
ْصدرتْعنْمنظمةْاألممْالمتحدةْمنْخاللْمجلسْاألمنْأوْالجمعيةْالعامةْأوْالمؤسساتْالمختلفة
ْلسرائيليْلألراضيْالعربيةْومنها
ْ  ْالعديدْمنْالق ارراتْالمطالبةْبإنهاءْاالحتاللْا،التابعةْلهاْمنذْتأسيسها

ْْترجمت،ْوكانتْلمنظمةْاألممْالمتحدةْمواقفْإيجابية،1967ْ)فلسطينْعلىْحدودْالرابعْمنْحزيرانْ(يونيو

ْماالْكثيرةْباستعادْة
ً إلى ْمنظومةْمنْالق ارراتْالمناصرةْلمجملْحقوقْالشعبْالفلسطيني ْالذيْعقدْعليهاْأ
ْ ْ.ْهذهْالحقوق

ْ،ْق ْألنهاْالْتمثلْقوة ْإلزامية
ْ وظلتْحبراْعلى ْور
ْ ،ولكنْهذهْالق ارراتْلمْتخرج ْإلى ْحيز ْالتنفيذ
ً

ْْاستخدمتْالوالياتْالمتحدةْحق:ْوفيْالمقابل.دبيةْوأخالقيةْالْتلزمْإسرائيلْبشيء
ْ وتعتبرْبمثابةْتوصياتْأ

ْ ْ.النقضْ(الفيتو)ْعلىْمعظمْالق ارراتْالصادرةْعنْمجلسْاألمن؛ْحتىْالْتكونْإلزاميةْعلىْإسرائيلْلتنفيذها
ْ
ْ
ْ
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ْ
مشكلة الدراسة:
يكيْالمنحازْتماماْلسرائيلْمنْخاللْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْضدْ
فيْضوءْالموقفْاألمر
ً

اعياْلعمليةْالسالمْ
الق ارراتْذاتْالعالقةْبالقضيةْالفلسطينيةْ،فيْالوقتْالذيْتَعتبرْالوالياتْالمتحدةْنفسهاْر ً

فيْالشرقْاألوسطْ،وهيْتكيلْبمكيالينْلصالحْإسرائيلْ،يطرحْالتساؤلْالرئيسْ:ما تأثير استخدام الفيتو

األمريكي في األمم المتحدة على القضية الفلسطينية؟ ْ
ويتفرعْمنهْالتساؤالتْالفرعيةْالتاليةْ ْ:

• ماْهيْظروفْنشأةْاألممْالمتحدةْوماْهيْآلياتْاتخاذْالق ارراتْفيها؟ْ
تْالعالقاتْاألمريكيةْالسرائيليةْوتأثيرهاْعلىْالق ارراتْاألممي ْة؟
• ماْهيْمحددا ْ

• هلْيؤثرْالفيتوْاألمريكيْعلىْمكانةْالوالياتْالمتحدةْكراعيْلعمليةْالسالمْفيْالشرقْاألوسطْ
وعلىْمستقبلْالقضيةْالفلسطينية؟ْ

ألممْالمتحدةْ؟
• ماْهيْالبدائلْالفلسطينيةْلتجاوزْالفيتوْاألمريكيْفيْا ْ
فرضية الدراسة:

تنطلقْالدراسةْمنْفرضيةْ رئيسيةْمفادهاْ :أنْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْمنْقبلْالوالياتْ

اْعلىْدورهاْفيْعمليةْالسالمْ
ْ
اتْالخاصةْبالقضيةْالفلسطينيةْسوفْينعكسْسلب
المتحدةْضدْمشاريعْالق ارر
ً

الفلسطينيةْالسرائيليةْوعلىْالقضيةْالفلسطينيةْبرمتهاْْ .
أهمية الدراسة:

تنبعْْأهميةْالدراسةْمنْفشلْاألممْالمتحدةْمنْخاللْق ارراتْمجلسْاألمنْالدوليْفيْإيجادْتسويةْ

عادلةْوشاملةْللقضيةْالفلسطينيةْالتيْامتدتْقرابة ْماْيزيدْعنْستةْعقود؛ ْبسببْاعتمادْحقْالنقضْفيْ

التصويتْعلىْق ارراتهْ،فمجلسْاألمنْلمْيجدْطريًقاْلتنفيذْق ارراتهْتجاهْالقضيةْالفلسطينيةْبسببْحقْالفيتوْْ،
عضاْمنْق ارراتهْتجاهْأزماتْوقضاياْْأخرىْْ .
فيْحينْأنهْينفذْْب ً

إنْقضيةْفلسطينْليستْقديمة؛ْبلْهيْمتجددةْبتجددْالمعاناةْ،وبزيادةْالسطوةْالصهيونيةْ،واستمرارْ
الدعمْ والتأييدْللكيان ْالسرائيليْبأحقيتهْفيْفلسطينْعلىْحسابْشعبها ْالعربيْ ،منْخاللْاستخدامْحقْ

الفيتوْالذيْأبرزْالنواياْاألمريكيةْتجاهْهذهْالقضيةْالعادلةْ،منْأنهاْتقفْإلىْجْانبْإسرائيلْوتدعمْوجودهاْْ.

التيْبناءْعليهاْيتمْ
ومنْهناْ :تأتي ْْأهميةْالدراسةْللتعرفْعلىْمحدداتْالعالقاتْاألمريكية ْالسرائيلية ْو
ً
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مماْيؤثرْسلباْعلىْعمليةْالسالمْ ،وعلى ْْإيجادْحلْعادلْللقضيةْ
ًْ
استخدامْحقْالفيتوْلصالح ْإسرائيلْ ،

الفلسطينيةْْ .

أهداف الدراسة:
ألهدافْالتاليةْ ْ:
تسعىْالدراسةْإلىْتحقيقْا ْ
ممْالمتحدةْوآلياتْاتخاذْالق ارراتْفيهاْْ.
ْ
• التعرفْعلىْظروفْنشأةْاأل
تْالعالقاتْاألْمريكيةْ-السرائيليةْوتأثيرهاْعلىْالق ارراتْاألممية.
• معرفةْمحددا ْ

• مناقشةْوتحليلْتأثيرْالفيتوْاألمريكيْعلىْمكانةْالوالياتْالمتحدةْكراعيْلعمليةْالسالمْفيْالشرقْ
األوسطْوعلىْمستقبلْالقضيةْالفلسطينيةْ.

• استشرافْالبدائلْالفلسطينيةْلتجاوزْالفيتوْاألمريكيْفيْاألممْالمتحدة.
منهجية الدراسة:
اسةْعدداْمنْمناهجْالبحثْالعلمي ْمنهاْ :المنهجْالتاريخي؛ْوذلكْلسردْوتتبعْالظروفْ
تستخدم ْالدر
ً

الدوليةْالتيْهيأتْنشأةْمنظمةْاألممْالمتحدةْ،والحقائقْالتاريخيةْوالسياسيةْالمتعلقةْبق ارراتْمجلسْاألمنْ
الدوليْالخاصةْبالقضيةْالفلسطينيةْ،كماْتعتمْدْعلىْالمنهجْالوصفيْالتحليليْْ،منْمنطلقْحاجةْالدراسةْ

إلى ْوصفْمحْدداتْالعالقاتْاألمريكية ْ-السرائيليةْ ،وتحليلْاالستخدامْالمتكرر ْللفيتوْاألمريكيْلصالحْ
إسرائيلْ،وسيتمْاستخدامْالمنهجْاالستشرافيْلمعرفةْالسيناريوهاتْالفلسطينيةْالمحتملةْلتجاوزْهذاْالفيتوْ ْ.
حدود الدراسة:
تتحددْهذهْالدراسةْباألبعادْالتاليةْ ْ:
• الحد الزماني :إْذ تغطيْالدراسةْالفترةْالزمنية ْمنْقرارْالتقسيمْلعامْْ ،1947وحتىْمشروعْالقرارْ
المصريْلرفضْنقلْالسفارةْاألمريكيةْمنْتلْْأبيبْللقدسْفيْعامْ.ْ2018

• الحد المكاني :اجتماعاتْمجلسْاألمنْالدوليْوالجمعيةْالعامةْلمناقشةْمشاريعْالق ارراتْالخاصةْ
بالقضيةْالفلسطينية.

أثرهْعلىْالقضيةْالفلسطينيةْ.
• الحد الموضوعي :تركزْالدراسةْعلىْحقْالنقضْاألمريكيْْو ْ
أوًال :نشأة منظمة األمم المتحدة وكيفية اتخاذ الق اررات فيها
 .1نشأة األمم المتحدة
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عملتْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانيةْعلىْتأسيسْمنظمةْاألممْالمتحدةْْ،ووضعتْاآللياتْ
فيْأطرْاألممْالمتحدةْلفرضْهيمنتهاْعلىْالدولْ،منهاْابتداعْماْأطلقْعليهْحقْالنقصْالذيْيمكنْوصفهْ

بأنهْدكتاتوريةْالدولْالكبرىْضدْبقيةْدولْالعالمْ،ومنْالحقائقْالتيْالْيمكنْإنكارهاْلجوءْالوالياتْالمتحدةْ
لحقْالنقضْعندْمناقشةْمشاريعْالق ارراتْالتيْتتعارضْمعْمصالحهاْومصالحْالدولْالتيْارتبطتْبهاْ

استراتيجياْ .

حيثْلمْيكنْتأسيسهاْإالْترسيخاْ
تمْتأسيسْمنظمةْاألممْالمتحدةْبعدْانهيارْعصبةْاألمم ْالمتحدةْ ،
ً

لالعتقادْالذيْيقضيْبأنْاندالعْالحربْالعالميةْالثانيةْلمْيكنْنتيجةْلعيب ْفيْفكرة ْإيجادْتنظيمْدوليْ
ٍْ

عيبْْفيْالنظامْ القانونيْ
نْْبالوسائلْْالسلميةْْ،ولكنْيرجعْْل ٍْ
عالميْ ،يقومْ علىْ حفظْالسلمْ واألمنْالدوليي ْ

للعصبةْ،بجانبْفشلهاْفيْحفظْاألمنْوالسلمْالدوليينْْ .
ى ْتأسيسْكيانْدولي ْجديدْ ،يقعْعلىْ
ومنْهناْ :اتجهتْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانية ْإل ْ

مبدأْالمساواةْفيْالسيادةْبينْالدولْالمحبةْ
ْ
عاتقهْحفظْالسلمْواألمنْالدوليينْبالطرقْالسلميةْْ(ْ،)1وتقومْعلىْ

للسالمْ،وتفتحْعضويتهاْلكلْالدولْالمستقلةْالراغبةْفيْاالنضمامْإليهاْ )2(ْْ.

وبحلولْمنتصفْعاْمْْ،1944حسمْاألمرْبشأنْالبدءْبمشاوراتْخاصةْبإنشاءْمنظمةْعالميةْجديدةْ
بدالْمنْعصبةْاألممْ،منْخاللْمرحلةْالتفاوضْالفعليْحولْالتصوراتْوالمقترحاتْالمختلفةْلطارْهذهْ
ً

المنظمةْوآلياتهاْ ،واقترحتْالوالياتْالمتحدة ْأنْيتمْتبادلْالمقترحاتْ والمشروعاتْاألوليةْالتيْبلورتهاْمعْ
ْ

ىْجانبهْاْقبلْأنْتلتقيْفيْمؤتمرْ
الدولْالكبرىْالمتحالف ْةْ(الصينْوبريطانياْ واالتحادْالسوفيتيْالسابق) ْإل ْ
تْ،وقبلْأنْيتمْتوجيهْالدعوةْإلىْمؤتمرْعامْلكلْالدولْالحليفةْلمناقشةْميثاقْهذهْ
لمناقشةْتلكْالمقترحا ْ

المنظمةْ.وبناءْعلىْذلكْ:عقدْمؤتمرْ"دامبرتونْأوكس"ْفيْغربْواشنطنْبينْالدولْالكبرىْاألربعةْعامْ
ْ ،1944حيثْتمْاالتفاقْعلىْاألهدافْالعامةْللمنظم ْةْ ،والخطوطْالعريضةْلهيكلهاْالتنظيمي ْوآلياتهاْْ،

وتوزيعْ السلطاتْ والصالحياتْ علىْ المكوناتْ الرئيسيةْ للمنظمةْْ،وهيْْ:مجلسْ األمنْ والجمعيةْ العامةْ

ومحكمةْالعدلْالدوليةْ )3ْ(ْ.
ْ
ْ

(1) Tom (2005) SECURITY COUNCIL REFORM: A NEW VETO FOR A NEW ، Jan And Ruys،Wouters
PP. 5 ، Brussels، Royal institute for International Relations (IRRI-KIIB)،CENTURY.

(ْ)2محمدْالسعيدْالدقاقْ(ْ،)1997األمم المتحدة والمنظمات اإلقليميةْ،منشأةْالعارفْ،السكندريةْ،صْ 39

(ْ(3حسنْنافعةْ(ْ،)1995األمم المتحدة في نصف قرن :دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام ْ،1945المجلسْالوطنيْللثقافةْ
والفنونْواآلدابْ،الكويتْ،صْ ْ.76

39

 .2أهداف منظمة األمم المتحدة

()1

• حفظْاألمنْوالسلمْالدوليينْ.
• إنماءْالعالقاتْالوديةْبينْالدولْ.

لنسانيةْ.
• تحقيقْالتعاونْالدوليْلحلْالمشاكلْاالقتصاديةْواالجتماعيةْوالثقافيةْوا ْ
ممْالمتحدةْمركزاْلتنسيقْْأعمالْالدول.
• اعتبارْاأل
ً
 .3مبادئ منظمة األمم المتحدة

• المساواةْفيْالسيادةْبينْالدولْكبيرهاْوصغيرهاْ.
• تسويةْالمنازعاتْالدوليةْبالطرقْالسلمية.

• إلزامْالدولْاألخرىْبالعملْوفًقاْلمبادئْالمنظمةْ.

• معاونةْالدولْلألممْالمتحدةْفيْاألعمالْالتيْتقومْبهاْ.
• تنفيذْااللتزاماتْالدوليةْبحسنْنيةْ.
• مبدأْحقْتقريرْالمصيرْ.

• حظرْاستخدامْالقوةْفيْالعالقاتْالدوليةْ.

• عدمْالتدخلْفيْالشؤونْالداخليةْللدولْاألعضاءْ.
 .4أهم األجهزة الرئيسية لمنظمة األمم المتحدة
• الجمعية العامة

أسستْالجمعيةْالعامةْعامْْ1945وفًْقاْلميثاقْاألممْالمتحدةْ،والتيْتختصْبجميعْأنشطةْاألممْالمتحدةْْ،

بماْفيْذلكْتنميةْالتعاونْاالقتصاديْواالجتماعيْوحقوقْالنسانْوجميعْعملياتْتنظيمْاألممْالمتحدةْ(ْْ،)2
يْ
رغمْأنْالجمعيةْالعامةْتتمتعْبصالحياتْ واسعةْبالنسبةْللسلم ْواألمنْ ،إالْأنْهذهْالصالحياتْالْتساو ْ

سلطةْمجلسْاألمنْفيْتحقيقْهذاْالهدفْ،وبذلكْيحقْلمجلسْاألمنْإصدارْالق ارراتْوللجمعيةْالعامةْحقْ
اتخاذْالتوصياتْ،وبالنظرْإلىْالجمعيةْالعامةْفكلْعضوْفيْاألممْالمتحدةْممثلْفيهاْ،ولكلْدولةْصوتْ
واحدْ،وهذاْحسبْالمادةْالتاسعةْمنْالميثاقْ )3(ْ.
• مجلس األمن

طبًقاْلميثاقْمنظمةْاألمم ْالمتحدة ْيقعْعلىْعاتقْمجلسْاألمنْالمسؤوليةْالرئيسيةْعنْصونْالسلمْ

واألمنْالدوليينْ،ويعتبرْمجلسْاألمنْأقوىْتجمعْعلىْوجهْاألرضْ،حيثْيضمْالدولْالعظمىْفيْالمجتمعْ
(ْ)1األممْالمتحدةْ،ميثاق األمم المتحدةْ،موقعْاألممْالمتحدة؛. www.un.org
(2( Ministry of Foreign Affairs، New Zeeland (2018)، The United States Handbook، 55edition،
Privaye Bag، Wellington، New Zeeland، P 12.
(ْ)3جمالْمحيْالدينْ(ْ،)2013دورْمجلسْاألمنْفيْتحقيقْالسلمْواألمنْالدوليينْ،طْ،1دارْوائلْللنشرْ،عمانْ،صْ ْ.51
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(ْ)1
عضواْمنهمْْ5دائمينْوالباقيْغيرْدائمينْ،ولكلْعضوْصوتْواحدْْ،وبموجبْ
الدوليْ ْ،ويتكونْمنًْ ْ15

الميثاقْعلىْجميعْالدولْاألعضاءْاالمتثالْلق ارراتْالمجلسْ،ويأخذْالمجلسْزمامْالمبادرةْفيْتحديدْوجودْ
تهديدْللسلم ْأوْعملْمن ْْأعمال ْالعدوان(ْ ،)2ويطلبْإلى ْالدولْاألطرافْفيْالنزاعْتسويتهْبالطرق ْالسلميةْْ،

سهْ
ويتولىْرئاسةْالمجلسْكلْمنْأعضائهْبالتناوبْلمْدةْشهرْواحدْْ.وتعقدْاجتماعاتْالمجلسْبدعوةْمنْرئي ْ

مناسباْ،على ْأال ْتزيدْالفترةْالواقعةْبينْكلْاجتماعيينْعن ْأسبوعينْ ،وللرئيسْأنْيطلبْ
في ْأيْوقتْيراه ْ ً
عقدْالمجلسْإذاْطلبْذلكْأحْدْاألعضاءْأوْإذاْتقدمتْإليهْدولةْعضوْفيْاألممْالمتحدةْ )ْ3(ْ.

 .5آليات اتخاذ القرار في مجلس األمن

ألمم ْالمتحدةْبحفظْاألمنْ والسلم ْالدوليينْ ،كونهْالجهازْالتنفيذيْ
خْول ْمجلسْاألمنْمنْقبلْمنظمةْا ْ

للمنظمةْ،فقوةْهذاْالمجلسْتعتبرْقوةْلألممْالمتحدةْ،ويتوماْدامتْالمنظمةْْأعطتهْالسلطةْفيْاتخاذْالق ارراتْ
التيْتحافظْعلىْالسلمْ واألمن ْالدوليينْ ،فال ْبدْ وأنْتلكْالق ارراتْتتمتعْبصفةْااللزامْ ،وتكونْملزمةْللدولْ

ألعضاءْ،حينماْيكونْهناكْتهديدْلحفظْاألمنْوالسلمْالدوليينْ )4(ْْ.
األعضاءْأوْالدولْغيرْا ْ

ىْاألطرافْلمحاولةْ
عندماْترفعْشكوىْإلىْالمجلسْتتعلقْبخطرْتهديدْالسلمْ،يبادرْبتقديمْتوصياتْإل ْ
التوصلْْإلىْْاتفاقْ بالوسائلْالسلميةْْ،وفيْ بعضْالحاالتْ يقومْالمجلسْبالتحقيقْ والوساطة ْ،ومنْ حقْ

مجلسْاألمنْأنْيعيينْممثلينْخاصينْيقومواْبالطلبْمنْاألمينْالعامْأنْيفعلواْذلك؛ْللقيامْبمساعْحميدةْ

لحلْالنزاعْمنْأجلْتسويةْسلميةْ )5(ْْ.

وبذلكْْ:يجبْ عدمْ انتظارْ حدوثْ المنازعاتْ وتطورهاْْإلىْْصراعاتْ مسلحة؛ْْبلْ يجبْْالقيامْ ْباتخاذْ

إجراءاتْوقائيةْتمنعْحدوثهاْ .أماْفيْحالْاندالعْتلك ْالمنازعاتْ ،فيتوجبْعلىْاألممْالمتحدةْأنْتحاولْ
وبعيداْعنْمقتضياتْموازينْالقوةْالتيْ
إ
يجادْالحلولْالسلميةْلهاْاعتماداْعلىْمبادئْالعدلْوالقانونْالدوليً ْ،
ً
تفضي ْإلى ْتسوياتْالْتتفقْمعْموازينْالعدالةْ ،أوْقواعدْالقانون ْالدوليْ(ْ ،)6طبًقاْللفقرةْاألوليْمن ْالمادْةْ

(1) Burleigh، Peter et la، (2005)، America’s Interests in the United Nations، ISD، Georgetown
University، Washington، D.C. PP.15
(2(Ministry of Foreign Affairs، New Zeeland (2018)، The United States Handbook، 55edition، Privaye
Bag، Wellington، New Zeeland، P 90
(ْ)3عبدْالكريمْخضيرْ(ْ،)1997الوسيطْفيْالقانونْالدوليْالعامْ،دارْالثقافةْللنشرْوالتوزيعْ،عمانْ،صْ .66
Misantoni، Martina (2016) The Veto power in Comparative perspective: a comparison between
Venezuela and United States، general conference university in Prague، September 2016
(ْ )4إيادْهنا ْ(ْ ،)2016واقعْتطبيقْق ارراتْمنظمةْاألممْالمتحدةْالخاصةْبالقضية ْالفلسطينيةْ ،رسالةْماجستيرْغير ْمنشورةْ ،البرنامجْ
المشتركْبينْجامعةْاألقصىْوأكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعلياْ،غزةْ،ص.47
ْ

(ْ)5موقعْاألممْالمتحدةْ،مهام وسلطات مجلس األمنْْ .
(6) Stephen E. Schlesinger (2004)، Act of Creation: the Founding of the United Nations: A story of
Superpowers، Secret Agents، Wartime Allies and Enemies، and Their Quest for a peaceful World،
Cambridge، MA، Westview، PERSEUS Books Group، p. 123.
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األولىْمنْميثاقْاألممْالمتحدةْالتيْأوضحتْأنْعلىْاألممْالمتحدةْاتخاذْالتدابيرْالمشتركةْالفعالةْلمنعْ
بْالتيْتهددْالسلمْوتسعيْلزالتهاْ )1(ْْ.
األسبا ْ

تعتبرْمشكلةْالتصويتْفيْمجلسْاألمنْمنْأدقْالمشاكلْالتيْواجهتهاْاألممْالمتحدةْمنذْقيامهاْ،ولعلْ

ثانياْْ ،والى ْالصالحياتْالواسعةْالتيْيتمتعْ
السببْفيْذلكْيعود ْإلى ْتشكيلْالمجلسْأوًال ْ
ْوالى ْحقْالفيتو ْ ً
بهاْهذاْالجهازْمنْبينْأجهزةْاألممْالمتحدةْثالثًاْ )2(ْْ.
ْ

كماْيختلفْنظامْالتصويتْفيْمجلسْاألمنْالدوليْعنْالجمعيةْالعامةْ،فاألغلبيةْفيْالمجلسْليستْ

هيْالنصفْزائدْواحْد؛ْبلْهيْسبعةْأصواتْمنْأصلْأْحدْعشرْ،ثمْتسعةْأصواتْمنْأصلْخمسةْعشرْْ.

ولمْتكنْكذلكْفيْمجلسْعصبة ْاألمم ْوقدْقسمْميثاقْاألممْالمتحدةْمواضيعْالتصويتْبالنسبةْلمجلسْ

يْفهوْاألمو ْرْالموضوعيةْ،ولعلْهذاْ
ألولْفهوْاألمورْالجرائيةْْ،وأماْالقسمْالثان ْ
األمنْإلىْقسمينْ،القسمْا ْ

اْجديداْيتناقضْمعْمبدأْ
أنْهذاْالنظامْإنماْيأخذْمنح
مجاال ْللشكْ ،
التقسيمْ والتصنيفْيثبتْبماْالْيدع ْ ًْ
ً
ً

المساواةْالذيْدعاْإليهْالميثاقْ،هذاْالنظامْالذيْأوجْدتهْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانيةْوْهوْحقْ

الفيتوْ )3(ْْ.

عضواْ ،أماْالمسائلْ
يتطلبْاتخاذْالق ارراتْالمتعلقةْبالمسائلْالجرائيةْموافقةْتسعةْمنْالخمسةْعشر ْ ً

الموضوعيةْفتتخذْالق ارراتْبشأنهاْعقبْتأييدْتسعةْأصواتْتضمْالخمسة ْأعضاء ْالدائمينْ ،وتمتنعْعنْ

ضْ،وْيحقْللدولْاألعضاءْفيْ
التصويتْالدولْالتيْتكونْطرًفاْفيْالصراعْ،وتتمتعْالدولْالكبرىْبحقْالنق ْ

األممْالمتحدةْالمشاركةْفيْمناقشاتْالمجلسْدونْحقْالتصويتْ )4(ْْ.

ممْالمتحدةْلمْيضعْمعياراْللتمييزْبينْالمسائلْاالجرائيةْوالموضوعيةْ،وبهذاْشكلتْهذهْ
ولكنْميثاقْاأل
ً

تْْ(ْ،)5كماْأنْالميثاقْلمْيوكلْهذهْ
المسألةْأهمْالعوائقْالتيْتعترضْتفسيرْاألحكامْالمتعلقةْبنظامْالتصوي ْ
المهمةْلسلطةْمعينةْتتولىْتصنيفْاألمرْ،مماْجعلهاْمنْمهامْمجلسْاألمنْ،ألنْالتصنيفْفيْهذهْالحالةْ
يعدْمسألةْموضوعيةْالْيستساغْصدورْالقرارْفيهاْ،إذاْماْأبدتْإحدىْالدولْالخمسةْالدائمةْالعضويةْفيْ

ضْالفيتوْ )6(ْْ.
اضاْعليهاْوالذيْسميْبحقْالنق ْ
مجلسْاألمنْاعتر ً
ْ
ْ
(ْ(1ميثاقْاالممْالمتحدةْ،موقع األمم المتحدة؛ْ ْ www.un.org
(ْ)2عبدْالكريمْخضيرْ،مرجعْسابقْ،صْ ْ.115

(ْ)3مصطفيْسالمةْحسنْ(ْْ،)2000المنظمات الدوليةْ،منشأةْالمعارفْ،االسكندريةْ،صْ ْ.96

(ْ(4أحمدْأبوْالعالْ(ْ،)2005تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليينْ،دارْالكتبْالقانونيةْ،القاهرةْ،صْ.13-12
(ْ(5نايفْحامدْالعليماتْ(ْ،)2005ق اررات األمم المتحدة في الميزانْ،دارْالفالحْللنشرْوالتوزيعْْ،عمانْ،ص.28
(ْْ)6جمالْعبدْالْناصرْمانعْ(ْ،)2006التنظيم الدوليْ،دارْالعلومْللتوزيعْوالنشرْ،صْ ْ.210
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ثانيا :محددات العالقات األمريكية -اإلسرائيلية وتأثيرها على الق اررات األممية
ً
اتْالدوليةْالمتعلقةْبالقضيةْالفلسطينيةْوأبعادها ْواضحةْ،
ْ
إن ْموقفْالوالياتْالمتحدةْتجاهْالق ارر
فهذهْالمواقفْانبثقتْعنْطبيعةْالعالقاتْاألمريكيةْالسرائيليةْالتيْاتسمتْباْلتحالفْالملزمْللطرفينْ،وتعدْ
إسرائيلْمن ْأكبرْالدولْالمتلقيةْللمساعداتْاألمريكيةْوذلكْمنذْالحربْالعالمية ْالثاني ْة ْْ(ْ،)1فبلغْإجماليْ

حجمْالمساعداتْاألمريكيةْلسرائيلْمنذْعامْْ1949إلىْعامْْ2016حواليْْ125مليارْدوالرْأمريكيْْ(ْ.)2
وتعودْالعالقةْالخاصةْ بالدولتينْْإلى ْعواملْ عدةْْأهمهاْْْ:أهميةْْإسرائيلْ بالنسبةْللوالياتْالمتحدةْْ،ودورْ

إسرائيلْفي ْإطار ْتحقيقْالمصالحْاألمريكيةْالسياسيةْ واالستراتيجيةْفيْالشرق ْاألوسطْ ،ونشاطْجماعاتْ
الضغطْ(اللوبيْالصهيوني)ْْ،مماْيحولْدونْتخليْالوالياتْالمتحدةْعنْدعمْوتأييدْإسرائيلْ )3(ْْ.

وبالتاليْْ:فإنْ مواقفْ الوالياتْ المتحدةْ منْْْأبعادْ القضيةْ الفلسطينيةْ تخضعْ لمواقفْ الداراتْ
األمريكيةْالمتعاقبةْمنْإسرائيلْوتحالفهاْمعها؛ْفكلماْتعمقْالتحالفْالسرائيليْمعْالوالياتْالمتحدةْتراجعْ
االهتمامْاألمريكيْبالقضيةْالفلسطينيةْكقضيةْسياسيةْ.وعلىْامتدادْالحقبْالتاريخيةْللرؤساءْاألمريكيينْْ،

بقيْالشعبْالفلسطينيْ وحقوقهْالمشروعةْ تحتْرحمةْتزايدْالدورْالسرائيليْفيْاالستراتيجيةْاألمريكيةْ

الشرقْأوسطيةْ ْ)4(ْ.

ْولمْيكنْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْحقْالنقضْضدْمشروعْقرارْكويتيْقدمْلمجلسْاألمنْالدوليْْ،
يدعوْلتوفيرْحمايةْدوليةْللفلسطينيينْاألولْضدْالقضيةْالفلسطينيةْ،فهذهْالمرةْتعدْرقمْ(ْ)44الذيْتستخدمْ

فيهْواشنطنْالفيتوْفيْإحباطْق ارراتْمجلسْاألمنْالتيْتتعلقْبالحقوقْالفلسطينية؛ْوذلكْفيْسياسيةْواضحةْ
ضدْالقضيةْالفلسطينيةْ،ودعمْصريحْلالحتاللْالسرائيليْوشرعنةْجرائمهْْ .

دانةْحركةْ
ْ
عالوةْعلى ْذلكْ :لمْتكتفْ واشنطن ْبذلك؛ ْبلْتقدمت ْْبمشروعْقرارْمضادْيدعو ْإلى ْإ

حماسْ،غيرْْأنهاْفشلتْفيْتمريرهْبعدْْأنْامتنعتْْ11دولةْعنْالتصويتْعليهْ،وعارضتهْثالثْدولْ )5(ْ.
(1(Thomas، Michael (2007)، American Policy Toward Israel، the power and limits of beliefs،
Routledge، New York، P13.
(2) Charles D. ‘Chuck’ Freilich ، Can Israel Survive Without America? Survival ، vol. 59 no. 4 ،
August–September 2017، pp. 135
نموذجاْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْْ،
(ْ)3ناجيْالقحواشْ(ْ،)2015تأثير الفيتو على ق اررات مجلس األمن الدولي القضية الفلسطينية
ً
جامعةْالشرقْاألوسطْ،عمانْ،صْ.100

(ْ(4ليلىْْبارودي؛ْمروانْبحيريْْ(ْ،)1984السياسةْاألمريكيةْفيْالشرقْاألوسطْ:نيكسونْ،فوردْْ،كارترْ،ريغانْ،سلسلةْدراساتْ،مؤسسةْ

الدراساتْالفلسطينيةْ،صْ ْ.161
، July 31، congressional research service، Israel: Background and U.S. Relations، Jim (2018)،Zanotti
2018
5
ْْ"فيتوْأمريكيْضدْمشروعْقرارْيدعوْلتوفيرْحمايةْدوليةْللفلسطينيين"ْ،موقعْفرنساْ)2018(ْ،24؛(ْ (
https://www.france24.com/ar/20180601
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إنْالرؤيةْاألمريكيةْلسرائيلْ،كانتْومازالتْعلىْأنهاْقاعدةْاستراتيجيةْالْيمكنْمقارنةْالعالقةْ

بهاْبأيةْدولةْأخرىْ؛ْولذلكْفإنهْالْيمكنْبأيْحالْفصلْاالستراتيجيةْاألمريكيةْعنْاالستراتيجيةْالسرائيلية؛ْ
الْأمنْوسالمةْإسرائيلْفيْالمنطقةْيضمنْاستقرارْالمصالحْاألمريكيةْفيهاْ )1(ْْ.

تقدماْعلىْإسرائيلْفيْعداءْالشعبْالفلسطينيْْ،
لذلكْتتخذْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيةْمواقفْأكثرْ ً

وهذه ْالمواقف ْتمثلتْليسْفقطْفيْاستخدامْحقْالنقض ْالفيتو؛ ْبلْفيْتحميلْالفلسطينيينْمسؤوليةْماْ
يحصلْمنْاعتداءاتْإسرائيليةْعلىْالشعبْالفلسطينيْ .

إنْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْلحقْالنقضْضدْمشروعْالقرارْالمقدمْمنْالكويتْلتوفيرْالحمايةْ

سياساتهاْ ،وسْيسجلْالتاريخ ْأنهاْعادتْكلْشعوبْ
للشعب ْالفلسطينيْْ ،يؤش ْر ْعلى ْأنْهناكْعزلةْتلحق ْب ْ
العالمْوليسْالشعبْالفلسطينيْفقطْبتفردهاْباستخدامْالفيتوْضدْالقرارْ )2(ْْ.

ويقولْالمحللْالسياسيْسامر ْأبوْالعنين"ْ :إنهْالْيمكنْالتعويلْعلىْالموقفْاألمريكيْفي ْْأيةْ

ألمريكيةْفيْمجلسْاألمنْ
ىْكلمةْالسفيرةْا ْ
مشيرْإل ْ
ائيليْكامال"ً ْ،ا
ًْ
عمليةْتسويةْ،باعتبارهاْتتبنيْالموقفْالسر
نيكيْهيليْوالتيْتحدثتْوكأنهاْسفيرةْلسرائيلْوليسْلواشنطنْ،وبالتاليْ:فإنْالمجتمعْالدوليْباتْيدركْ

طاْلعمليةْالسالمْفيْالمنطقةْ،وفقدتْمصداقيتهاْعندماْتتحدثْعنْحلْالدولتينْ )3(ْ.
أنْواشنطنْلمْتعدْوسي ً
ْومنْالمفارقاتْالتيْتلفتْاألنظارْأنْالحديثْالذيْكانْيترددْعنْإسرافْاالتحادْالسوفياتيْفيْ

استخدامْحقْالنقضْأبانْالسنواتْاألولىْمنْإنشاءْالمنظمةْالدوليةْ،أصبحْيصدقْعلىْالوالياتْالمتحدةْْ،

فمنذ ْتأسيسْاألمْم ْالمتحدةْعام ْْ ،ْ1945استخدمتْالوالياتْالمتحدةْحقْالنقض ْْ 82مرةْ ،منها ْْ 43مرةْ
لحمايةْإسرائيلْْ .
فتاريخْواشنطنْحافلْباستخدامْالفيتوْضدْالقضيةْالفلسطينيةْ،ولطالماْرفضتْمشاريعْق ارراتْتدينْ
إسرائي ْل ْبشأنْالجرائمْالتيْترتكبهاْضدْالشعبْالفلسطينيْوحقوقه ْالمشروعةْ ،لكنْالجديدْفيْالفيتوْضدْ
مشروعْالقرارْالمصريْلمنعْنقلْسفارةْالوالياتْالمتحدةْمنْتلْْأبيبْإلىْمدينةْالقدسْ،أنهْجاءْفيْخضمْ
رفضْدوليْوعربيْشاملْلقرارْترامبْوعدمْاعترافْبهْوبأثارهْْ .

(1( Aruri Nasser،(1993)،U.S. policy towards the Arab Israeli Conflict، the United States and The Middle

East، A search for new perspectives new year: state university of New Yourk،p2
(ْ(2ربحيْحلمومْ("ْ،)2018الفيتوْاألمريكيْ..دعمْلسرائيلْوعداءْللقضيةْالفلسطينية"ْ،موقعْفلسطينْأونْالين؛ْ ْ
http://felesteen.ps/article/alfytw-alamryky-dm-lasrayyl-wda-llqdyt-alflstynyt
(ْ(3المرجعْالسابقْ .
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لقدْأظهرتْمواقفْالْدولْاألْعضاءْفيْمجلسْاألمنْوالجمعيةْالعامةْرغمْالتهديدْبوقفْالمساعداتْ،
حجمْالعزلةْالتيْتواجههاْ واشنطنْبسببْموقفهاْمنْقضية ْالقدس؛ ْورغمْأنْمصيرْمش ْروعْالقرارْالذيْ

متوقعاْْ،
تقدمتْبهْمصرْلمجلسْاألمنْبشأنْالقدسْكانْمعروًفاْ،كماْأنْالفيتوْاألمريكيْلجهاضهْكانْ ً

ألعضاءْفيْمجلسْاألمنْ
إالْأنْهذاْالتحركْالدبلوماسيْالمصريْوالمدعومْمنْالغالبيةْالعظميْمنْالدولْا ْ
امبْمعزولةْدولياْفيْ
ى ْأيْحدْتبدوْالواليات ْالمتحدة ْفيْظل ْإدارة ْالرئيس ْتر
والجمعية ْالعامةْ ،كشف ْإل ْ
ً

موقفهاْمنْالقدسْ )1(ْْ.

تْالمتحدةْتستخدمْحقْالنقضْداخلْمجلسْاألمنْلمصلحةْإسرائيلْ،وضدْ
ْوترىْالدراسةْأنْالواليا ْ

أيْقرارْيتعلقْبالعربْمنذْنشوء ْاألمم ْالمتحدةْ ،لتحبطْأيْمحاولةْلمحاسبة ْإسرائيلْعلىْجرائمها ْالكثيرةْ
بحقْالفلسطْينيينْ،أوْلحرمانْالعربْوالفلسطينيينْمنْنيلْبعضْحقوقهمْالمسلوبةْْ .
ألعضاء ْالدائمينْوخاصةْالواليات ْالمتحدةْ
وقد ْأديْالسرافْفيْاستخدامْالفيتوْمنْقبلْبعضْا ْ

إلىْإصابةْمنظمةْاألممْالمتحدةْبالشللْ،وتغيبهاْعنْالوجودْفيْقضاياْجوهريةْمثلْ:فلسطينْواألراضيْ
العربيةْالمحتلةْ،كماْأنْالعالمْالْيستطيعْأنْيتحملْالسرافْفيْاستخدامْالفيتوْعندماْيكونْاألمرْمتعلًقاْ
بقضاياْحيويةْلشعبْمنْالشعوبْكالشعبْالفلسطينيْْ .

تناقضا ْمع ْْأهمْمبادئْ
لقدْوجد ْأساتذةْالقانونْأنْفيْمنحْعددْمنْالدولْامتيازْاستعمال ْالفيتو ْ ًْ

ْْوأهدافْاألممْالمتحدةْ،وهوْمبدأْتحقيقْالمساواةْبينْالشعوبْ،مماْأديْإلىْفشلْاألممْالمتحدةْ،وأضعفْ
قدرتهاْعلىْتحقيقْمهامهاْوفقْميثاقهاْفيْْإيجادْتسويةْعادلةْوشاملةْللقضيةْالفلسطينيةْ )2(ْْ.

وقدْأثارْالتوجهْغيرْالديمقراطيْفيْمجلسْاألمنْانتقاداتْكثيرةْمنْقبلْشعوبْالعالمْالتيْْأعربتْ

وهذاْمنطقيْجداْفيْظلْ
عنْرغبتهاْفيْْإعادةْتشكيلْهذاْالمجلسْليضمْفيْعضويتهْبلدانْغيرْغربيةْ،
ً
ماْيشهدهْالعالمْمنْتغيراتْجعلتهْمتعددْالمراكزْ )3(ْْ.

موقعْريْاليوم؛
ْأ
(ْ)1عبدْهللاْالنمليْ("ْْ،)2019الفيتوْاألمريكيْ.دكتاتوريةْدولةْضدْبقيةْالعالم"ْ،
https://www.raialyoum.com/index.php
(ْ)2محمدْطلعتْالغنيميْ(ْ،)1982الوسيطْفيْقانونْالسالمْ،طْ،1منشأةْالمعارفْ،السكندريةْ،صْ.625

(ْ )3أمجد ْثابت ْ( ْ ،)2013بدائلْدبلوماسيةْفلسطينيةْلمواجهةْالتحدياتْالسياسيةْلالعترافْبدولةْفلسطينْفيْاألمم ْالمتحدةْ ،رسالةْ
منشورةْ،جامعةْاألزهرْ-غزةْ،ص.66
ماجستيرْغيرْ ْ
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كماْأنْمنحْامتيازْحقْالنقضْلدولْمعينةْقدْافتقرْإلىْعدالةْالتوزيعْالجغرافيْوالحضاريْ،مماْ

يحرمْدولْكثيرةْمنْالتمتعْبهذا ْالحق)1(ْ .ومنْجهة ْأخرىْ :ال ْبدْمنْدراسة ْْإعادة ْترتيبْالمجلسْبجديةْ

ألعضاءْوفًقاْللقانونْ )2(ْ.
عبرْتوسيعْوتقيدْاستعمالْالفيتوْفيْحاالتْمحصورةْ،يتمْاالتفاقْعليهاْبينْا ْ

ثال ًثا :أثر الفيتو األمريكي على مكانة الواليات المتحدة في عملية السالم في الشرق األوسط والقضية

الفلسطينية

الْشكْأنْالقضيةْالفلسطينيةْتحتلْأكبرْمساحةْمنْفعالياتْمنظمةْاألممْالمتحدةْ،حيثْلمْتحظْ

منطقةْمنْمناطقْالعالمْباهتمامْاالممْالمتحدةْمنذْقيامهاْمثلْماْحظيتْبهْالقضيةْالفلسطينيةْ،ولكنْاألممْ

المتحدةْخضعتْدائماْللحساباتْالسياسيةْوموازينْالقوى ْالقائمةْ ،وكانْللتواطؤْالْقائمْعلىْالمصلحةْماْ
ً
ىْ
اْوفعاالْفيْتحقيقْالبرنامجْالصهيونيْالراميْإل ْ
ئيس
بينْالصهيونيةْالعالميةْوالقويْاالستعمار
ً
ً
يةْعامالْر ً

إنشاءْدولةْلليهودْفيْفلسطينْ،وعدمْمنحْالفلسطينيينْحقهمْباالستقاللْوالدولةْ )3(ْ.

مرْسوءاْبعدماْتعرضتْمركزيةْاألممْالمتحدةْحيالْالصراعْلتغيير ْجذريْ ْعقبْسقوطْ
وزادْاأل
ً

النظامْثنائي ْالقطبيةْ ،حيثْبدأتْاألممْالمتحدةْوكأنهاْمنظمةْتابعةْللوالياتْالمتحدة؛ ْفهيْالساحةْالتيْ
شامال؛ْبلْوشرعيةْدوليةْ )4(ْْ.
ْدولياْ ً
يجريْفيهاْإكسابْالسياسياتْالدوليةْالتيْترسمهاْواشنطنْقبوًال ً

وترىْالدراسةْأنْْاألممْالمتحدةْْواجهتْالعديدْمنْاالنتقاداتْحولْدورهاْفيْتنفيذْالق ارراتْالصادرةْ

عنْأجهزتهاْوخاصةْق ارراتْالجمعيةْالعامةْومجلسْاألمنْالدوليْ،والغريبْأنْاألممْالمتحدةْعاجزةْأمامْ
عاجز؛ْوذلكْبسببْتعنتْإسرائيلْوتنكرهاْلجميعْ
أيضاْ ًا
جبروتْإسر ْْ
ائيلْوأعمالهاْ،كماْوقفْمجلسْاألمنْ ً

الق ار ارتْالدوليةْالصادرةْعنْالجمعيةْالعامةْْأوْعنْمجلسْاألمنْ،بسببْتمتعهاْبالمظلةْوالحمايةْاألمريكي ْةْ؛ْ

يْمنهاْاستناداْللفصلْ
فمنْخاللْمراجعةْجميعْالق ارراتْالصادرةْبحقْالكيانْالسرائيلي؛ْفإنهْلمْيصدرْأ
ً

السابعْمنْميثاقْاأل ْممْالمتحدةْالذيْأصبحْالفصلْالمخصصْحصرًياْللدولْالعربيةْْ .

بْعدةْ،
ْومنذْبدايةْالصراعْالفلسطينيْالسرائيليْ،والبعدْالقانونيْمغيبْبشكلْأوْبآخرْوذلكْألسبا ْ

فإسرائيلْلديهاْموقفْثابتْومستمرْبرفضْتنفيذْق ارراتْالهيئاتْالدوليةْ،ورفضْاالحتكامْللقانونْالدوليْْ،

وترفضْما ْأجمع ْعليهْالمجتمعْالدوليْبانطباقْمعاهدةْجنيفْال اربعةْعلىْاألرضْالتيْتحتلها ْإسرائيلْْ،
وترفضْاالنضمامْإلىْالمحكمةْالجنائيةْْ .

(ْ)1محمدْالمجذوبْ(ْ،)2012مجلْسْاألمنْودورهْفيْحمايةْالسالمْالدوليْ،طْ،1منشو ارتْالحلبيْالحقوقيةْ،بيروتْ،صْ.109

(ْ )2باسلْمحسنْمهنا ْ(ْ ،)2006الرؤيةْاألمريكيةْلألممْالمتحدةْبعدْعام ْْ ،2001مجلةْدراسات ْدوليةْ ،جامعة ْالكوفةْ ،العدْد ْْ،41
صْ ْ.113

(ْ)3أحمدْعبدْالحيْ(ْ،)1999القضيةْالفلسطينيةْفيْنصفْقرنْ،منشوراتْفلسطينْ،طْ،1لندنْ،صْ.87
(ْ)4المرجعْالسابقْ،صْ .88
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أماْالفلسطينيينْفلمْيولواْاالهتمامْالكافيْللصراعْفيْحلبةْالقانونْالدوليْ،وفقطْفيْالفترةْاالخيرةْ

بدأواْمحاوالتْاستخدامْالقانونْالدوليْفيْص ْارعهمْمعْإسرائيلْ.وفيماْيتعلقْبالوالياتْالمتحدةْوغيرهاْمنْ

اْالبحثْعنْحلولْسياسيةْوسطْبعيداْعن ْالقانونْْ،
ائيلْتحاولْدائم
الدول ْاألوروبية؛ ْفإنهاْبانحيازهاْلسر
ً
ً
وفيْهذاْالوقتْالذيْيحاولْفيهْالكثيرْمنْأطرافْالمجتمعْالدوليْتعزيزْالديمقراطيةْواحترامْحقوقْالنسانْْ،

تقومْالوالياتْالمتحدةْ باستخدامْالفيتوْفيْ مجلسْْاألمنْ وبكلْ صراحةْ ضدْ معاهدةْ جنيفْْالرابعةْْ،هذهْ
المعاهدةْالتيْنصتْعلىْأنْاالستيطانْغيرْقانونيْ )ْ1(ْْ.

يكيْالمنحازْكلياْإلىْجانبْإسرائيلْ،يجدرْبناْأنْنتساءلْ:هلْمعنيْذلكْ
ْوفيْضوءْالموقفْاألمر
ً

تْْتعطيْانطبا ًعاْ بأنْ
أنْ دورْاألممْالمتحدةْ هوْفقطْملءْْالفراغْْ،بمعنيْأنْ وظيفتهاْهيْْْإصدارْق ار ار ْ

عملياْ بسببْ احتدامْ
الشرعيةْ قدْ اكتملتْْأركانهاْْ،ماْ دامْ هناكْ عجزْ عنْ ايجادْ وسيلةْ لتطبيقْ الشرعيةْ ً

الصراع؟" ْوالواقعْأنْهذاْالتحليلْيطرحْفكرةْالكيلْبمكيالينْتجاهْاألزماتْالتيْتطرحْعلىْطاولةْاألممْ
المتحدةْبسببْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْلصالحْإسرائيلْ )2(ْْ.

صرْالوالياتْالمتحدةْعلىْاحتكارْالقضيةْالفلسطينيةْوابقائهاْرهينةْفيْيدهاْ،وترىْأنْ
معْذلكْ:ت ّ

إعادتهاْإلىْاألممْالمتحدةْ،أيْإلىْالشرعيةْالدوليةْالملحةْبإيجادْحلْلهاْوفًقاْلق ارراتهاْ،باعتبارهاْالمرجعْ

طنْورقةْطالماْاستخدمتهاْلمصلحة ْإسرائيلْلمنعْالفلسطينيينْمنْممارسةْحقْ
الوحيد ْالصالحْ ،يفقدْ واشن ْ
تقريرْالمصيرْواستردادْحقوقهمْ )ْ3(ْ.

أهم مشاريع الق اررات التي نوقشت في مجلس األمن الدولي وجوبهت بالفيتو األمريكي:
رقم القرار
ْ 344

التاريخ

()4

تفاصيل القرار
مشروعْقرارْفيْمجلسْاألمنْيطالبْإسرائيلْباالنسحابْ

ْ 1973/ْ7/26

منْ األراضيْ العربيةْ التيْ احتلتهاْْ،ويؤكدْ علىْ حقْ

ْ

الفلسطينيينْ ْ.
ْ 11940

مشروعْ قرارْ فيْ مجلسْ األمنْ وينصْ علىْ حقْ الشعبْ

ْ 1976/ْ1/26

الفلسطينيْفيْممارسةْحقْتقريرْالمصيرْ،وفيْإقامةْدولةْ

مستقلةْ وفًقاْ لميثاقْ األْممْ المتحدةْْ،ويطالبْ بانسحابْ

(ْ)1شوقيْعيسىْ(ْ،)2011اآللياتْالقانونيةْالمتوفرةْلضمانْااللتزامْبالقانونْالدوليْومسئوليةْالطرفْالثالثْ،مركزْالنسانْللديمقراطيةْ
حقوقْالنسانْ،بيتْلحمْ،ص.4

(ْ)2عبدْالحيْ،مرجعْسابقْ،صْ .89

يكيْللقضيةْالفلسطينيةْليسْجديدا"ْ،شبكةْرايةْالعالميةْ.2014ْ،
ًْ
("ْ)3الموقفْاألمر

(ْ)4موقعْاألممْالمتحدة"ْ،ق ارراتْمجلسْاألمن؛ ْ
ْhttps://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopt ed-security-council-1973
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إسرائيلْْمنْ األراضيْ المحتلةْ عامْْْْ،1967ويدينْْإقامةْ
المستوطناتْفيْاألراضيْالمحتلةْْ .
مشروعْقرارْفيْمجلسْاألمنْيطالبْإسرائيلْباالمتناعْعنْ

ْ 12022

ْ 1976/ْ3/25

ْ 12119

ْ 1976/ْ6/29

ْ 465

ْ 1980/3/1

ْ 14943

ْ 1982/4/2

ْ 14985

ْ 1982/ْ4/20

ىْ
مشروعْقرارْيدينْحادثةْالهجومْعلىْالمسجدْاألقص ْ

ْ 17459

ْ 1985/ْ9/13

مشروعْ قرارْ يدينْ الممارساتْ السرائيليةْ القمعيةْ ضدْ

ْ 19434

ْ 1987/ْ2/20

مشروعْ قرارْ يستنكرْ سياسةْ القبضةْ الحديديةْ وسياسيةْ

ْ 19466

ْ 1988/2/1

ْ 19780

ْ 1988/ْ4/15

ْ 21326

ْ 1990/ْ5/31

ْ 394

ْ 1995/ْ5/17

ْ 199

ْ 1997/3/7

ْ 241

ْ 1997/ْ3/21

مشروعْ قرارْيدينْبناء ْإسرائيلْ للمستوطناتْ اليهوديةْ فيْ

ْ 270

ْ 2001/ْ3/27

مشروعْ قرارْ يسمحْ بإنشاءْ قوةْْمراقبينْ دوليينْ لحمايةْ

أيْاعمالْضدْالسكانْالعربْفيْاألراضيْالمحتلةْْ .
مشروعْقرارْيؤكدْعلىْحقوقْالشعبْالفلسطينيْفيْتقريرْ
وحقهْفيْاالستقاللْوالسيادةْ .
ْ
المصيرْوالعودةْإلىْوطنهْ،
مشروعْ قرارْ يدعوْْإسرائيلْ للقيامْ بتفكيكْ المستوطناتْ
القائمةْْ،والتوقفْ عنْ التخطيطْ للمستوطناتْ وبنائهاْ فيْ
األراضيْالعربيةْالمحتلةْبماْفيهاْالقدسْْ .
مشروعْقرارْيدين ْإسرائيلْفيْمحاولةْاغتيالْ رئيسْبلديةْ
نابلسْبسامْالشكعةْ .

الفلسطينيينْ ْ.

تكسيرْعظامْاألطفالْالذينْيرمونْالحجارةْخاللْاالنتفاضةْ
االوليْ ْ.
مشروعْ قرارْ يطالبْْإسرائيلْ بالحدْ منْ عملياتْْاالنتقامْ
السرائيليْضدْالفلسطينيينْفيْاألراضيْالمحتلةْْ .
مشروعْ قرارْ يدينْْإسرائيلْ الستخدامهاْ سياسيةْ القبضةْ
الحديديةْ تجاهْ االنتفاضةْ األ ْوليْ فيْ األراضيْ المحتلةْْ،

وطردهاْلثمانيةْفلسطينيينْ .
ىْْاألراضيْ
مشروعْ قرارْ يقضيْ بإرسالْ لجنةْ دوليةْْإل ْ
الفلسطينيةْ المحتلةْ لتقصيْ الحقائقْ حولْ الممارساتْ
القمعيةْالسرائيليةْضدْالشعبْالفلسطينيْ ْ.
مشروعْ قرارْ يطالبْْإسرائيلْ بوقفْ ق ارراتهاْ بمصادرةْْْ53
يْْالقسمْ الشرقيْ منْ مدين ْةْ
دونماْ منْ األراضيْ العربيةْ ف ْ
ً
القدسْْ .

مشروعْقرارْيطالبْإسرائيلْبوقفْنشاطهاْاالستيطانيْفيْ
القسمْالشرقيْمنْمدينةْالقدسْالمحتلةْ .
جبلْأبوْغنيمْشرقْمدنيةْالقدسْالمحتلةْ ْ.
الفلسطينيينْفيْغزةْوالضفةْالغربيةْ .
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مشروعْ قرارْ يطالبْ بانسحابْْإسرائيلْ منْ األراضيْ

ْ 1199

ْ 2001/12/14

ْ 1385

ْ 2002/12/20

ائيليةْعدداْمنْموظفيْ
مشروعْقرارْيدينْقتلْالقواتْالسر
ً

ْ 891

ْ 2003/ْ9/14

مشروعْقرارْيطالبْبإزالةْالجدارْالعازلْالذيْتبنيهْإسرائيلْ

ْ 980

ْ 2003/10/14

ْ 240

ْ 2004/ْ3/25

ْ 783

ْ 2004/ْ10/5

ْ 508

ْ 2006/ْ7/13

ْ 24

ْ 2011/ْ2/18

ْ 916

ْ 2014/12/30

ْ 2393

ْ 2017/12/18

الخاضعةْللسلطةْالفلسطينيةْ،ويدينْالتعرضْللمدنيينْ .
األممْالمتحدةْ .

والذيْينتهكْأراضيْالمواطنينْالفلسطينيينْ .
مشروعْقرارْلحمايةْالرئيسْالفلسطينيْياسرْعرفاتْعقبْ
قرارْالكنيستْالس ارئيليْبالتخلصْمنهْ .
مشروعْقرارْيدينْإسرائيلْعلىْقيامهاْباغتيالْالشيخْأحمدْ
ياسينْمؤسسْحركةْحماسْ ْ.
مشروعْ قرارْ يطالبْْإسرائيلْ بوقفْ عدوانهاْ علىْ شمالْ
قطاعْغزةْواالنسحابْمنْالمنطقةْْ .
مشروعْقرارْيطالبْبإطالقْسراحْالجنديْالسرائيليْجلعادْ

شاليطْالمحتجزْمنْقبلْحماسْمقابلْإطالقْسراحْاألسرىْ
الفلسطينيينْ ْ.
مشروعْقرارْيدينْعملياتْاالستيطانْمنذْعامْْ 1967فيْ
الضفةْ الغربيةْ والقدس ْ،ويعتبرهاْ غيرْْشرعية؛ْ ويدعوْ
ىْوقفْاألنشطةْاالستيطانيةْ،ويعتبرْاالستيطانْ
إسرائيلْإل ْ
عقبةْرئيسيةْأمامْتحقيقْسالمْعادلْودائمْ .

مشروعْ قرارْ يدعوْْإلىْْإعالنْ الدولةْ الفلسطينية ْ،وانهاءْ
االحتاللْخاللْعامين.
مشروعْقرارْيرفض ْْإعالنْالرئيسْاألمريكيْدونالدْترامبْ
القدسْعاصمة ْلسرائيلْ ،القرارْالذيْحازْعلىْتأييد ْْ14

ْ 516

دولةْمنْأص ْلْْ .ْ15
مشروع قرار حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين
تقدمت به دولة الكويت بعد استشهاد العشرات من
الفلسطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل تظاهرات
على الحدود بين غزة وإسرائيل أثر نقل الواليات المتحدة
لسفارتها إلى القدس .

ْ 2018/6/1
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أهم تأثيرات الفيتو األمريكي على القضية الفلسطينية:

()1

• ترتبْ علىْ استخدامْ الفيتوْ األمريكيْ ضدْ ق ارراتْ مجلسْ األمنْ (ْ،ْ2001/1199ْْ،2001/270
ةْألياْعنْالضفةْالغربيةْ،كمقدمةْلتمزيقْالوحدةْالسياسيةْوالقانونيةْ
ْ)2004/783فصلْقطاعْغز ً
والجغرافيةْألراضيْالدولةْالفلسطينيةْ.

• ترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاألمريكيْضدْق اررْمجلسْاألمنْرقمْْ(ْ،)2003/891استمرارْإسرائيلْ
دانهْالريْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْالدوليةْبكل ْوضوحْ،
ْأ
فيْبناءْجدارْالفصل ْالعنصريْ .وقد ْأ

وهو ْإجراءْسياسيْبحجج ْْأمنيةْترمي ْإلى ْفرضْحدودْالدولة ْالفلسطينيةْ ،ويدمرْبصورةْمنهجيةْ

أسسْالتواصلْالجغرافيْللدولةْالفلسطينيةْ،ويحولْالضفةْالغربيةْإلىْمعازلْمنفصلة.

• ترتبْ علىْ استخدامْ الفيتوْ األمريكيْ ضدْ ق ارراتْ مجلسْ األمنْْ(ْ،ْ1995/ْ394ْْ،ْ1980/ْ465
ىْ
ْ،)1997/241ْ،1997/199عزلْالقدسْوتغييرْطابعهاْالديموغرافيْْ،واْفشالْمستقبلْتحولهاْإل ْ

عاصمةْللدولةْالفلسطينيةْ،وهوْاألمرْالمستمرْمنذْتمْمنعْدخولْالمْدينةْإالْلحملةْهويةْالقدسْْ،

ألحياءْالعربيةْ،وتهجيرْسكانهاْ،وسحبْالقامةْمنْ
وكذلكْفيْتوسيعْاالستيالءْعلىْالبيوتْفيْا ْ

فضالْعن ْْأعمالْالحفرياتْالمتواصلةْفيْمحيطْالمسجدْاألقصىْ ،والسعيْلطمس ْأيْ
مواطنيهاً ْ ،

مظهرْفلسطينيْلهاْ.

نْْ،
• ترتبْ علىْ استخدامْ الفيتوْ األمريكيْ فيْ العديدْْمنْ المسائلْ التيْْعرضتْ علىْ مجلسْ األم ْ

استمرارْالتوسعْاالستيطانيْوتكثيفهْبتوسيعْالكتلْاالستيطانيةْْوزيادةْعددْالمستوطنينْ،معْاستمرارْ

ألغوارْالتيْتمثلْحواليْْ%28منْمساحةْبقيةْأجزاءْالضفةْالغربيةْ.
السعيْلعزلْمنطقةْا ْ

• ترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاألمريكيْضدْق ارراتْمجلسْاألمنْْ،التنصلْالسرائيليْالكاملْعنْأيةْ
مسؤولياتْبوصفهاْدولةْاحتاللْ،سواءْفيماْْيتعلقْبالسكانْالذينْباتواْمسؤوليةْالسلطةْالفلسطينيةْْ،

أوْسواءْماْيخصْالجوانبْاألخرىْمنْمسؤولياتْدولةْاالحتاللْ.

ألمريكيْضدْق ارراتْمجلسْاألمنْ،تخليْإسرائيلْعنْتطبيقْااللتزاماتْ
• ترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْا ْ

ألراضيْ والمناطقْ الخاضعةْْلالحتاللْْ،وأحالتْ
المنصوصْ عليهاْ فيْ المواثيقْ الدوليةْ تجاْهْْا ْ

فضالْعنْالسيطرةْعلىْغالبيةْاألراضيْ
المسؤولياتْكافةْعلىْالسلطةْالفلسطينيةْوالمجتمعْالدوليً ْ،

الفلسطينيةْ،والسيطرةْعلىْالمعابرْ،والتحكمْفيْحركةْالبضائعْواألْف ارْدْْ،واْقامةْالحواجزْالعسكريةْْ،
ْ

ومنعْالتداولْالتجاريْبينْغزةْوالضفةْوالقدس.

ْ

(ْ(1ناجيْالقحواشْ،مرجعْسابقْ،صْ ْ.110-109
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ابعا :البدائل الفلسطينية لتجاوز الفيتو األمريكي في األمم المتحدة
رً
هناكْمساراتْمتعددةْيمكنْللسلطةْالفلسطينيةْأنْتسلكهاْلدانةْالقرارْاألمريكيْباعتبارْالقدسْ

عاصمةْ لسرائيلْْ،ولتحميلهاْْالمسؤولي ْةْْالقانونيةْ لخرقهاْ القانونْ الدوليْْ.ويرىْ خبراءْ القانونْ الدوليْ أنْ

استخدامْالوالياتْالمتحدةْالفيتوْضدْمشروعْالقرارْالمصريْفيْمجلسْاألمنْيفتحْالطريق ْأمامْمرحلةْ
عنوانهاْ"االتحادْمن ْأجلْالسالم"؛ ْحيثْيقولْالخبيرْ
جديدةْفيْالصراعْالفلسطينيْالسرائيليْاألمريكيْ ْ ،

فيْالقانونْالدوليْمعتزْقفيشةْ :إنْهناكْخياراتْفيْمجلسْاألمنْيمكنْللسلطةْالفلسطينيةْاللجوءْإليهاْ
ضْ ،وذلكْ
لدانةْقرارْالرئيسْاألمريكيْترامبْحولْالقدسْ ،دونْتمكينْ واشنطنْمنْاستخدامْحقْالنق ْ

باالستنادْإلىْالفصلْالسادسْمنْميثاقْاألممْالمتحدةْفيْالماْدةْ(ْ)27التيْتعطيْاستثناءْبعدمْاستخدامْ

الفيتوْإذاْكانْالقرارْالمقدمْفيْمجلسْاألمنْضدهاْ،وبناءْعلىْطلبْدولةْأخرىْْ،وفيْهذهْالحالةْيجبْ
أنْتمتنعْالدولةْالمقدمْضدهاْالمشروعْعنْالتصويتْْ .

وتستطيعْالسلطةْالفلسطينيةْبعدْالفيتوْاألمريكيْالتوجهْإلىْالجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدةْ،وتقديمْ

مشروعْقرارْوفقْبندْ"االتحادْمنْأجلْالسالم"ْ،وفيْهذهْالحالةْيكونْالقرارْموازًياْلقوةْقرارْمجلسْاألمنْْ،

لحشدْالريْالعامْ
ْأ
أيْأنهْإلزامي؛ْوفيْهذهْالحالةْفقطْتحتاجْالسلطةْالفلسطينيةْلدانةْقرارْالرئيسْترامبْ،

الدوليْضدْالتصرفْاألمريكيْ،وفيْحالْصدورْقرارْإلْزاميْوفقْبنْدْ"االتحادْمنْأجلْالسالم"ْ،فإنْتنفيذهْ
يحتاجْإلىْقرارْمنْمجلسْاألمنْ،ومجلسْاألمنْيحتاجْإلىْقرارْدونْفيتوْ )1(ْْ.

كذلك ْيمكنْللفلسطينيينْاالنضمامْللبروتوكولْاالختياريْالتفاقيةْفييناْللعالقاتْالدبلوماسيةْلسنةْ

تْ،حيثْيتيحْهذاْالبروتوكولْالمكانيةْلمقاضاةْأيْدولةْ
ْ،1961المتعلقْباللجوءْاللزاميْلحلْالمنازعا ْ

طرفْأمامْمحكمةْالعدلْالدوليةْ،إذاْأخلتْباتفاقيةْالعالقاتْالدبلوماسيةْ،بشرطْأنْتكونْالدولتانْالمدعيةْ
البروتوكولْمعاْ،وفلسطينْطرفْباالتفاقيةْولكنهاْليستْطرًفاْبالبروتوكولْ.
والمدعىْعليهاْفيْاتفاقيةْفييناْو
ً

الياتْالمتحدةْواْسرائيلْهماْطرفْباالتفاقيةْوالبروتوكولْ،وفيْهذهْالحالةْفإنْفلسطينْ
ْ
وفيْالمقابلْ:فإنْالو

واذا ْماْانضمتْللبروتوكولْفإنهاْتستطيعْالذهابْلمحمةْالعدلْالدوليةْضدْالواليات ْالمتحدةْ ،وربماْضدْ

مثالْ )2(ْْ.
أيضاْفيْموضوعْنقلْالسفارةْ ً
إسرائيلْ ً

كذلكْتستطيعْالسلطةْالفلسطينيةْاللجوءْإلىْمحكمةْالعدلْالدوليةْ،لطلبْفتوىْحولْوضعْاالحتاللْ

السرائيليْلألراضيْالفلسطينيةْطويلْاألمدْ )3(ْْ.

("ْ(1ماْهيْخياراتْالفلسطينيينْبعدْالفيتوْاألمريكيْفيْمجلسْاألمن"ْ،مركزْغزةْللسياسياتْواالستراتيجياتْْ،أكاديميةْالدارةْوالسياسةْ
للدراساتْالعلياْ،)2017(ْ،صْ ْ.12

(ْ)2المرجعْالسابقْ .

(ْ)3مرفتْصادقْ(ْ،)2011خمسةْخياراتْأمامْعضويةْفلسطينْ،تقريرْالهيئةْالمستقلةْلحقوقْالنسانْ،رامْهللاْ،صْ.3-2
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الخاتمة:
بْحقْالنقضْمنْالشعبْالفلسطينيْحقهْفيْالعودةْوتقريرْالمصيرْ،هذاْالحقْالذيْتمتعتْ
لقدْسل ْ
َ

وانفردتْبهْالوالياتْالمتحدةْقدْجعلهاْتبْدوْعلىْالدوامْوكأنهاْالمشكلةْوالحلْعلىْحدْسواءْفيْهذهْالقضيةْ

يكياْفقط؛ْبلْكانْ
مري
المصيريةْ.فلقدْلعبْالفيتوْاأل ْ
اْمهماْفيْالصراعْالعربيْالسرائيليْولمْيكنْأمر ً
ً
كيْدور ً

فحقْالفيتوْاألمريكيْيعدْبمثابةْأداةْلخضاعْالعربْللوالياتْ
ْ
كياْإسرائيلياْ،وماْزالْكذلكْدونْتغيرْ،
أْ
مري ً

المتحدةْ،بامتناعهمْعنْتقديمْأيْشكوىْخوًفاْمنْسطوةْالفيتوْاألمريكيْ ْ.

إنْالمواقفْاألمريكيةْضدْالشعبْالفلسطينيْفيْمجلسْاألمنْليستْمفاجئة؛ْبلْهيْتأكيدْعلىْ
مديْالتحالفْاالستراتيجيْبينهاْوبينْإسرائيلْ،وأكبرْدليلْعلىْذلكْاستخدامهاْحقْالنقضْعشراتْالمراتْ

فيْأروقةْاألممْالمتحدةْلصالحْإسرائيلْ،وكمْمنْمشاريعْلوْأْقرتْوطْبقتْألنهتْالصراعْالعربيْالسرائيليْ ْ.
ْوخلصتْالدراسةْإلىْمجموعةْمنْالنتائجْوالتوصياتْكالتاليْْ :
أوًال :النتائج

 .1الدولْالدائمةْالعضويةْفيْاألممْالمتحدةْوعلىْرأسهاْالوالياتْالمتحدةْاالمريكيةْتعتبرْأنْالمنظمةْ
ماْهيْإالْأداةْلتنفيذْسياستهاْوخدمةْمصالحهاْ.

 .2الق ارراتْالصادرةْمنْأجهزةْمنظمةْاألممْالمتحدةْوالتيْلمْتنفذْحتىْاليومْ،توضحْبأنْالمنظمةْلمْ
تصلْإلىْدورهاْالطبيعيْفيْحفظْاألمنْوالسلمْالدوليينْ،وهذاْيزيدْمنْحالةْالتشاؤمْمنْإمكانيةْ
إصالحهاْوتعديلْميثاقهاْ.

ألممْالمتحدةْمنْمبادئْالمساواةْ والتكافؤْبينْالدولْ
 .3إن ْحقْالنقضْيتعارضْمعْما ْأقرهْميثاقْا ْ
األعضاء.

الدولْاستخداماْله.
 .4إنْالوالياتْالمتحدةْتستخدمْحقْالفيتوْطبًقاْلمصالحهاْ،وهيْمنْأكثرْ
ً

 .5إنْالوالياتْالمتحدةْتدعمْإسرائيلْوتقفْإلىْجانبهاْمنْخاللْاستخدامْحقْالفيْتوْفيْاألممْالمتحدْةْْ،
بْق ارراتْمجلسْاألمنْعرضْالحائطْ.
وهيْبذلكْتضر ْ

سلباْبالقضاياْالعربيةْعامةْوالقضيةْالفلسطينيةْخاصة.
 .6إنْالفيتوْاألمريكيْقدْأضرْ ً

 .7إنْْهناكْ دوافعْ كثيرةْْوراءْ دعمْالوالياتْالمتحدةْ لسرائيلْ ضدْالقضيةْالفلسطيني ْةْْمعظمهاْفيْ
الجانبْالسياسيْ.
ثانيا :التوصيات
ً
تعديلْواْصالحْميثاقْاألممْالمتحدةْطبًقاْلمبدأْالمساواةْبينْالدولْاألعضاء.
ْ
.1
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 .2وجودْ موقفْ عربيْْأكثرْْوحدةْ وقوةْ تجاهْ طريقةْ تعاملْ الوالياتْ المتحدةْ ْواْسرائيلْ تجاهْ القضيةْ
الفلسطينيةْْ .

حشدْالريْالعالمْالعالميْنحوْاالعترافْالرسميْبالدولةْالفلسطينيةْ ،وذلكْللتأثيرْعلىْ
ْأ
 .3ضرورة ْ
م ْوقفْالوالياتْالمتحدةْتجاهْالقضيةْالفلسطينيةْ.

 .4علىْالسلطةْالفلسطينيةْاستخدامْكافةْالبدائلْالممكنةْ،لمحاولةْتجاوزْالفيتوْاألمريكيْضدْمشاريعْ
الق ارراتْذاتْالعالقةْبالقضيةْالفلسطينيةْ.

 .5ضرورةْإنهاءْاالنقسامْالفلسطينيْ ،وتوحيدْالجهودْالسياسية ْلدعمْقوةْالتمثيلْالفلسطيني ْفيْاألممْ
المتحدةْومؤسساتهاْ.
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الملخص:

ْتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعودية"ْخاللْالفترةْمنْْ 2002
تناولت هذه الدراسة"ْ:التوجها ْ

ْ.2015وتكمنْمشكلةْهذهْالدراسةْطبيعةْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْماْقبلْالمحاولة ْاالنقالبية ْ،والتيْ
كانتْتتحركْوفقْطبيعةْالمصالحْاالقتصاديةْ والبعدْالتاريخيْ والجغرافيْ،ويزدادْهذاْالدورْخاصةْإبانْ

تْالربيعْالعربيْوالتهديداتْاليرانيةْعلىْالمنطقةْ،السيماْالسعوديةْالتيْهيْجزءْمنْاألطماعْاليرانيةْ،
ثو ار ْ
كماْوفهمْأهميةْالتقاربْمعْالقويْالقليميةْالكبرىْلحمايةْحدودهاْوسيادتهاْ،الْسيماْالتقاربْمعْالمملكةْ
العربيةْالسعوديةْ.وقد هدفت هذه الدراسة إليْ:الوقوفْعلىْالجذورْالتاريخيةْفيْتطورْالعالقاتْالتركي ْة ْ

السعوديةْ.كماْوفهمْطبيعةْتوجهاتْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْإبانْثوراتْ

الربيعْ العربيْ وحتىْ توليْ الملكْ سليمانْ مقاليدْ الحكم ْ.والتعرفْ علىْ طبيعةْ العالقاتْْاالقتصاديةْْبْينْ
البلدينْ.وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاْ:أنْالعالقاتْالتركيةْاليرانيةْفيْهذهْالفترةْغلبْعليهاْ
الطابعْاالقتصاديْبدرجةْكبيرةْ،ومنذْوصولْالعدالةْوالتنميةْللحكمْأثرْبشكلْإيجابيْعلىْطبيعةْالعالقاتْ
إذْعملتْعلىْتحقيقْالتقدمْنحوْالشرقْ،أثرتْثوراتْالربيعْالعربيْعلىْتلكْالعالقاتْنتيجة ْالموقفْ
المختلفْلكالْالدولتينْمنْالملفاتْالقليميةْالمختلفةْوطبيعتهاْْ .

الكلمات المفتاحيةْ:العالقاتْالتركيةْ،السياسةْالخارجيةْ،العالقاتْالسعوديةْالقوىْالقليميةْالكبرىْْ .
ْ
ْ
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Abstract:
This study focuses on the "Turkish attitudes towards Saudi Arabia" during the
period from 2002 to 2015. The study problem lies in the nature of the TurkishSaudi relations before the coup attempt, which was moving according to the
nature of economic interests and historical and geographical dimension. This role,
however, increased especially during the spring revolutions and Iranian threats to
the region, especially Saudi Arabia, which is part of Iranian ambition. This study
highlights the importance of rapprochement with the major regional powers to
protect their borders and sovereignty, especially with Saudi Arabia. This study
aimed to identify the historical roots in the development of Turkish-Saudi
relations and understood the nature of Turkish foreign policy orientations towards
Saudi Arabia during the Arab Spring revolutions until King Suleiman' recipient
of the authority, and to know the nature of economic relations between the two
countries. The study revealed several results, the most important of which is that
the Turkish-Iranian relations in this period were predominantly economic, and the
arrival of the Justice and Development government has positively impacted the
nature of relations as it worked to achieve progress towards the East. The Arab
Spring revolutions affected those relations due to the different positions of both
countries because they have different regional portfolios.
Key words: Turkish relations, foreign policy, Saudi relations, major regional
powers.

ْْويتحددْذلكْمنْخاللْموقعهاْالتاريخيْوالجغرافي،تعدْتركياْدولةْإقليميةْفاعلةْفيْالشرقْاألوسط

المقدمة

ْْفقد ْاستمرْحكمهاْألكثرْمنْأربع،ْنظراْللتاريخْالعثمانيْفيْالمنطقة،والديمغرافيْ واأليْدي ْولوجيْ والثقافي

ْ،)1924(،ْحتىْانهيارْالخالفةْالعثمانية،ْحيثْكانتْتركياْتعطيْأهميةْكبيرةْلدائرةْالشرقْاألوسط،قرون

ْْوالتيْاتبعتْسياسةْإدارةْالظهر،إلىْأنْجاءتْفترةْالجهوريةْواتباعْسياسةْالتتريكْوتعزيزْالدولةْالقومية

ْْ والذيْ بدأتْ فيهْ تركياْ بالتوجهْ لعمقهاْ العربي،تْْالقرنْ الماضي
ْ ْ حتىْ ثمانينيا،للشرقْ والتوجهْ للغرب

ْْفكانْبمثابة،)2002(ْْفوزْحزبْالعدالةْ والتنميةْفيْاالنتخاباتْعام،ْوقدْعززْهذاْالحضور،والسالمي

ْْحيثْشكلْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْعلىْأساس،نقطةْتحولْكبيرةْفيْالتوجهْللعمقْالعربيْ والسالمي

ْْوالتي،ْإعالنْالمباديْالستةْللسياسةْالخارجيةْالتركية،الحضورْفيْالقليمْبتحقيقْالدولةْالمركزْمنْخالل
ْ ْ.كانتْسياسةْتصفيرْالمشكالت
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وعليهْ:فإنْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْلهاْخصوصيتهاْفيْالتاريخْالعثمانيْ والذيْيربطْحضورهاْ
ةْبينْالبلدينْ،مروراْبفاتحْالقسطنطينيةْ،حتىْ
ًْ
القويْفيْالعقلْالسياسيْالتركيْ،فالعالقاتْالتاريخيةْمتجْذر
سالطينْ الدولةْ العثمانية ْ،والذيْ عززْ هذهْْالعالقةْْْ،موقعْ المملكة ْ،األيْدي ْولوجيْ والتاريخيْ والجغرافيْ
واالقتصاديْ،فوجودْالحرمينْالشريفينْفيهاْيحققْالمكانةْالدينيةْ،وامتالكهاْثلثيْاحتياطيْالنفطْفيْالعالمْ،

يعززْمنْمكانتهاْاالقتصادية ْ،والتيْتعملْتركياْ،منْخاللهاْعلىْتحقيق ْالتكاملْاالقتصاديْ والسياسيْ

والقليميْ .
ْ

ْفالمنطقةْالعربيةْتعانيْحالةْمنْالفراغْالسياسيْ،هذاْبدورهْيدفعْالقويْالقليميةْوالدوليةْلشغلْهذاْ

الفراغْمنْخاللْالسيطرةْعليْالمنطقةْومقدراتها ْ،والتيْبدأتْأهم ْفصولهاْفيْالقرنْالحاديْ والعشرينْ،

أحداثْ(ْ)11سبتمبرْمنْالعام(،)2000وْالذيْتالهاْالغزوْاألمريكيْللعراقْ،عام(ْ،)2003مروراْبالصراعْ
العربيْالسرائيليْ،وثوراتْالربيعْالعربيْ،التيْأفرزتْالتْجاذباتْالسياسيةْوالعسكريةْ،سيماْالملفْالسوريْ
واليمنيْ،بالضافةْللمشروعْالتوسعيْاليرانيْفيْالمنطقةْ،بدورهْأديْإليْمتغيراتْجديدةْوفرضْمعادالتْ

جديدةْ،علىْذلكْعملتْتركْياْعلىْتحيقْالتوازنْفيْالمنطقةْ،وسدْالفراغْالسياسيْالموجودْ،والتيْتقاطعتْ

معْالرؤيةْالسعوديةْ،فيْظلْالقيادةْالجديدةْ،لمحاولةْإعادةْصياغةْجديدةْللمنطقةْلسدْهذاْالفراغْالسياسيْ
ْ،فقدْأفرزْهذاْالتقاربْتعزيزْالتعاونْبينهماْمنْخاللْ،إعادةْبناءْالمحاورْ،وتشكيلْتحالفْعسكريْ

سعوديْيضمْتركياْ،والعالنْعنْتشكيلْمجلسْتعاونْاستراتيجيْْ .

لذلكْفإنْالدراسةْستسلطْالضوءْعليْالمتغيراتْالجديدةْفيْالمنطقةْ،ومديْأهميةْالحضورْالتركيْ

القدرةْالتركيةْعليْإعادةْصياغةْرؤيةْجديدةْللمنطقةْالعربيةْمنْخاللْالتعاونْالتركيْالسعوديْ،
فيها ْ،و ْ

التيْتعدْاألخيرةْ،جزءْمحوريْفيْالمنطقةْالعربيةْ،وتحقيقْالتكاملْوالتوازنْ،فيْالعالقةْبينْالبلدينْعليْ
أساسْ يتعدىْ القومياتْ والحدود ْ،ويجمعْ ويقاربْ المصالحْ الجيوسياسيةْ والجيواقتصادية ْ،والتركيزْ عليْ

عواملْالتقاربْوالتباعدْبينْالبلدينْفيْفتراتْالحكمْالمختلفةْوكذلكْدراسةْالدورْالجديدْلتركياْفيْالمنطقةْ،

والتقاطعْالتركيْالسعوديْ ْْْ.

ثانيا :مشكلة الدراسة وتساؤالتهاْ :
ً
تشكلْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْجزءْمهمْ،فيْمنطقةْالشرقْاألوسط ْْ،وقدْعززه ْصعودْحزبْالعدالةْ
اضحْفيْسياستهاْتجاهْالمنطقةْالعربيةْ،السيماْالسعوديةْ
ْ
والتنميةْإليْسدةْالحكم ْْ،والذيْشكلْتحولْ و

األمرْ الذيْ دفعهاْ للبحثْ عنْ مكاسبْ أكبرْ تؤهلهاْ لدورْ إقليميْ فيْ الساحةْ الد ْولية ْ،وتحقيقْ المكاسبْ

االقتصاديةْ والسياسيةْ والعسكريةْ والحضورْالقليميْ،ويزدادْهذاْالدورْخاصةْإبانْثوراتْالربيعْالعربيْ
والتهديداتْاليرانيةْعليْالمنطقةْ،السيماْالسعودية ْالتيْهيْجزءْمنْاألطماعْاليرانيةْ،كماْوفهمْأهميةْ

التقاربْمعْالقويْالقليميةْالكبرىْلحماية ْحدودهاْوسيادتهاْ،سيماْالتقاربْمعْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ.
لذلكْفإنْطبيعةْالتوجهاتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْماْبعدْالعدالةْوالتنميةْأثرتْعليهاْعواملْ
عدةْمنهاْماْهوْدوليْومنهاْماْهوْإقليميْومنهاْماْهوْذاتيْ .
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وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

2015مْ؟ ْنْ 2002
ماهيْطبيعةْالتوجهاتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْم ْ
ْ
ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية ،وهي على النحو التالي:
• ماْالجذورْالتاريخيةْفيْتطورْالعالقاتْالتركية-السعودية؟ْ

• ماْتوجهاتْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْإبانْثوراتْالربيعْالعربيْوحتىْ
توليْالملكْسليمانْ ْمقاليدْالحكمْ؟

• ماْطبيعةْومستقبلْالعالقةْبينْالبلدين ْ؟
ثال ًثا :أهداف الدراسة:

• الوقوفْعلىْالجذورْالتاريخيةْفيْتطورْالعالقاتْالتركية-السعوديةْ.
• فهمْطبيعةْتوجهاتْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْإبانْثوراتْالربيعْ
العربيْوحتىْتوليْالملكْسليمانْمقاليدْالحكمْ.
• التعرفْعلىْطبيعةْومستقبلْالعالقةْبينْالبلدينْ.

أوالً :الجذور التاريخية للعالقة بين البلدين
حظيتْشبهْالجزيرةْالعربيةْإبانْحكمْالدولةْالعثمانيةْلهاْ،باهتمامْكبيرْمنذْظهورهاْكإمبراطوريةْ،
وحتىْنهايتهاْفيْعامْ1924مْ،باعتبارهاْعمقْإسالميْحضاريْبوجودْ(الحرمينْالشريفين)ْفهوْجزءْمنْ
الموروثْالدينيْوالتاريخيْلحضارةْالمسلمينْاألوليْالتيْتجلتْمرةْأخريْ،معانيهاْبوجودْالدولةْالعثمانيةْ،

والتيْامتدتْفترةْحكمهاْللمنطقةْالعربيةْألكثرْمنْأربعةْقرونْمتتاليةْ،فهيْأيضاْتمثلْعمق ْجغرافيْ

سياسيْكمنطقةْجوارْوامتدادْحضاريْ .

وسيتناولْهذاْالفصلْ:األبعادْوالمنطلقاتْالتيْتحكمْعالقةْالدولةْالعثمانيةْبمنطقةْالحجازْ ْ،وفترةْ

مصطفيْكمالْأتاتوركْ،وعواملْالتباعدْ والتقارب ْ،والذيْطرأتْفيهْأحداثْومتغيراتْبينْكلْمنْتركياْ

والمملكةْالعربيةْالسعوديةْفيْإطارْمتغيراتْداخليةْواقليميةْْإثرْانقالبْعامْْ،1965واألزمةْالقبرصيةْعامْ
ْ،1965كماْسيسلطْالضوءْعلىْالفترةْالتيْشهدتْحالةْمنْالتغيرْفي ْالمدركاتْلديْصانعْالقرارْفيْ
تركياْحولْالتوجهْإلىْالمشرقْالعربيْ،الْسيماْللدولْالمركزيةْكالمملكةْالسعوديةْ،إليْأنْتعززتْالعالقةْ
عبرْالمواقفْالتركيةْ فترةْحربْالخليجْالثانيةْ والجهودْالسعوديةْ تجاهْ تركياْ،إليْ وصولْحزبْالعدالةْ

والتنميةْللحكمْعاْمْ .2002
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منذْأنْتأسستْالسلطنةْالعثمانيةْعلىْيدْالسلطانْعثمانْبنْأرطغرلْعامْْ()1300مْ،انتهجْمبدأْالتوسعْ
فيْالمحيطْالجغرافيْمنْحوله ْ،والذيْبنىْاستراتيجيةْالتوسعيةْعلىْمفهومْالسالمْ والجهادْ،لتمتدْتلكْ

السلطنةْحتيْوصلتْجيوشهاْإلىْأسوارْفيينْاْ-عاصمةْالنمساْ )1(ْ.

كانتْمنطقةْالحجازْلمكانتهاْالدينيةْوبعدهاْالسالميْ،بوجودْالحرمينْالشريفينْفيهاْ،حظيتْباهتمامْ

كبيرْ،منْخاللْالحمايةْالعسكريةْ،وتأمينْطرقْالحجيجْ ْ،وكذلكْجمعْالضرائبْ والرعايةْالعامةْ،فكانْ
هناكْقائمقامْعثمانيْمقرهْجدةْ،أماْ والىْالحجازْفكانْمكانهْمكةْفيْالشتاءْ والطائفْفيْالصيفْ،كماْ
ويوجدْمحافظْعثمانيْللمدينةْالمنورةْْ .

فقدْكانتْرغبةْالسلطانْالعثمانيْأنْيحملْلقبْخادمْالحرمينْالشريفينْكوريثْشرعيْللسلطانْ،فيْ

السيادةْعلىْالمنطقةْ.وهذاْما ْأكدهْدستور ْعام ْ1896مْ،إذْنصتْالمادةْالثالثةْمنهْأنْالسلطانْ،هوْ
بمنزلةْالخالفةْالسالميةْالكبرىْ،أماْالمادةْالرابعةْفقدْنصتْأنْحضرةْالسلطانْهوْحاميْالدينْالسالميْ
بحسبْالخالفةْوحاكمْجميعْالبقعةْالعثمانيةْوسلطانهاْ.فالسلطانْعبدْالحميدْنادىْبأنْسلطتهْالزمنيةْ
تستندْإلىْسلطتهْالدينيةْ،فهوْالخليفةْوخادمْالحرمينْوأميرْالمؤمنينْوظلْهللاْعلىْاألرضْوهذاْماْجعلْ

االحترامْللخليفةْمنْماليينْالمسلمينْ )2(ْْ.

المؤتمرْاالسالميْالذيْعقدْفيْجدةْفيْعامْْ.1972وبعدهاْفقدْقدمتْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ

المنحْوالهباتْلتركياْ،حيثْأنْجهودْالمملكةْكانتْحاضرةْفيْتمكينْعضويةْتركياْفيْالمنظمةْ )3(ْْ.

وقدمتْالمملكةْلتركياْفيْعامْْ1979هباتْبقيمةْْ(ْ)1.5مليارْدوالرْللخروجْمنْأزمتهاْاالقتصاديةْ

وقدْالقيْذلكْترحيباْعربياْومباركةْأمريكيةْ )4(ْْ.

نْالبلدينْ )5(ْْ:
هناكْثالثْعواملْساهمتْفيْتطويرْهذهْالعالقاتْبي ْ

تأثيرْزيادةْأسعارْالنفطْ،حيثْأدىْارتفاعْاسعارْالنفطْمنذْعامْْ1974إلىْالتأثيرْعلىْاالقتصادْالتركيْْ،

مما ْأوقعْالضررْباالحتياطيْالتركيْمنْالعملة ْالصعبةْ ،وبالنظرْلكونْتركياْتنتجْ(ْ)%ْ 20فقطْمنْ
احتياجاتهاْالنفطيةْوهيْنسبةْالْتغطيْكاملْاحتياجاتهاْمنْالنفطْمماْدفعهاْالىْتطويرْعالقاتهاْمعْ

األقطارْالعربيةْالمصدرةْللنفطْ.فقدْاعتبرتْفالسعوديةْمنْأهمْالدولْبالنسبةْلتركياْفيْوقتهاْ.

( ) 1الشفراتْالجيوسياسيةْفيْآراءْداودْأوغلواْتجاهْالشرقْاألوسطْ،موقعْرؤيةْتركيةْاللكتروْنيْ8ْْ،صباحاْ(ْْ.)2015/7/20
ْhttp://rouyaturkiyyah.com/feed

( ) 2أحمدْالنعيميْ،النظام السياسي في تركياْ.طْ.1دارْزهرانْللنشرْ.ص2012(ْ63م).

ْ.دارْوائلْللنشرْوالتوزيع .ط 1.ص2003(.286م)ْ.
ْ
ْ(ْ(3سعدْتوفيقْ،عالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين

( (4وليدْرضوانْ ،العالقات العربية التركية :دور اليهود والتحالفات الدولية واإلقليمية  pkkفي العالقات العربية التركية ،العالقات

السورية – التركية نموذجاًْ.شركةْالمطبوعاتْللتوزيعْوالنشرْ.ص2006(151م)ْ.

() 5بطرسْلبكيْ،العالقات االقتصادية التركية -العربية الراهنةْ،المستقبلْالعربيْ.العددْْ.188بيروتْ:مركزْدراساتْالوحدةْالعربيةْ.

صْ(54-53أكتوبر1994م)ْ.
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إنْفرضْالحظرْالعسكريْمنْقبلْالكونغرسْاألمريكيْعلىْتركياْعامْْ1975إثرْاحتاللهاْللجزءْالشماليْ
منْجزيرةْقبرصْ،أدىْإلىْإضعافْالقدرةْالقتاليةْللجيشْالتركي.

ْأزمةْالصواريخْالكوبيةْالتيْجعلتْتركياْتدركْبعدمْصدقْالنواياْمعهاْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيةْ
وأوروباْفيْالدفاعْعنهاْ.

()ْ1

ْمنْجهتهْيقولْداوودْدورسونْأنْ"ْزيارةْالملكْعبدْهللاْومرحلةْجديدةْ،فيماْيليْترجمتهْ:لقدْكانْ

للمملكةْالعربيةْالسعوديةْفضلْكبيرْفيْتطويرْعالقاتناْمعْالشرقْاألوسطْ،إذْأنْالشرقْاألوسطْكانْ
مقسوماًْخاللْالحربْالباردةْإلىْقسمْمؤيدْللغربْوقسمْآخرْمؤيدْلالتحادْالسوفييتيْوطبعاًْكانْمنْاألسهلْ

لتركياْ إقامةْ عالقاتْ معْ الدولْ المعتدلةْ المؤيدةْ للغربْ وفيْ مقدمتهاْ المملكةْ العربيةْ السعوديةْ
بالنسبةْ ْ

المعروفةْبعالقاتهاْالجيدةْمعْالوالياتْالمتحدةْاألمريكي ْةْ .

سالميْكماْوفيْالبيئةْ
شكلْعامْْ2002نقطةْتحولْفيْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْفيْإقليمهاْالعربيْ واال ْ
الدوليةْ،والذيْعززْمنْحضورهاْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ،فقدْرسمتْتركياْسياستهاْالخارجيةْعلىْ

أسسْتعززْالماضيْوالحاضرْ،وترسمْمالمحْمستقبلْعبرتْعنهْالقيادةْالجديدةْمنْخاللْتطبيقْمبادئْ
عامةْللسياسةْالخارجيةْوحددتْأدواتهاْوأهدافهاْبناءْعلىْالمعطياتْالسابقةْ،فكانْللمملكةْالعربيةْعاملْ
رئيسْومهمْفيْهذهْالتحوالتْعلىْاعتبارهاْ،أكبرْدولةْعربيةْ،ومركزيةْاقتصاديةْ،ودولةْنفطيةْْ .
 نظرية العمق االستراتيجي ْلقدْتجسدتْالسياسةْالخارجيةْالجديدةْأالْتكونْتركياْدولةْطرفْفيْأيْمحورْ،بلْهيْدولةْمركزْ

فيْ إطارْ موقعهاْ الجغرافيْ والحضاريْ والتاريخي ْ،والذيْ دفعهاْ بصياغةْ مؤهالتْ وأدواتْ دبلوماسيةْ

واقتصاديةْوثقافية ْ،والذيْيعتبرْأوغلواْأنْتركياْتملكْتلكْالمقدراتْفيْإطارْالقوةْالناعمةْ،التيْعملتْ

السياسةْالخارجيةْعلىْتبنيهاْالسيماْفيْدولْالجوارْالجغرافيْ )2(ْ.
كماْيريْأوغلواْأنْموقعْتركياْالجغرافيْيحتمْعليهاْأنْتلعبْدورْكبيرْفيْالبيئةْالقليميةْوالدوليةْ،

بالضافةْإلىْالعاملْالتاريخيْالذيْيحكمْالعالقةْفيْالجوارْالجغرافيْ،فتركياْالتيْأصبحتْالدولةْالجناحْ

أوْالطرفْالتيْمزقتهاْالحربْالعالميةْاأل ْوليْ،الْيمكنْأنْتستمرْأوْأنْتبقيْعلىْالنهجْالسابقْبلْإعادةْ
حضورْفعالْوقويْيساعدْفيْالنهضةْ )3(ْْ.

( )1عمرْالحضرميْ،العالقات العربية التركية تاريخها واقعها ونظرة في مستقبلهاْ.دارْالجزيرةْللنشرْوالتوزيع .ط2010(ْ392ْ.1م)ْ.
( (2عليْباكيرْ،وآخرونْْتركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج .بيروتْ:الدارْالعربيةْللعلومْناشرونْ.ص2009(ْ.144م)ْ.

( (3عصام ْملكاويْ،تركيا والخيارات اإلستراتيجية المتاحةْ ،بحث ْمقدم ْفي ْالملتقىْالعلمي ْ"الرؤىْ ْالمستقبليةْ ْالعربية ْوالشركات ْالدولية"ْ
المنعقدْبمدينةْالخرطومْ.صْ.)2013(3
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تْوفقْمعادلةْمغادرةْ
لذلكْتعتبرْتركياْمثاالًْبار اًزْفيْإعادةْرسمْاستراتيجيتهاْ،تلبيةْلتلكْالمتغي ار ْ

األطرافْواالستقرارْفيْمركزْاألحداثْ،وهذاْماْيالحظْمنْخاللْتناميْالدورْالتركيْالمستندْإلىْنظريةْ

"العمقْاالستراتيجي"ْ )ْ1(ْ.

فتركياْترتبطْبثالثْمناطقْبريةْوهيْالبلقانْوالشرقْالوسطْوالقوقازْتجعلهاْدولةْقويةْوفاعلةْتؤثرْ

فيْالمحيطْالذيْيحيطهْ ْ،ومعالجةْحالةْالعزلةْفيْالفترة ْالسابقةْ ،فالتراكمْالتاريخيْأيضاْيحتمْعليهاْأنْ

تكونْدولةْمركزْتقفْعلىْمسافةْواحدةْمعْجميعْاألطرافْالقليميةْوالدوليةْ )2(ْ.

وفيْإطارْمصطلحْالعثمانيةْالجديدةْالذيْأطلقْفيْمطلعْالثمانيناتْمنْالقرنْالماضيْوتمْتفعيلهْ
فيْعهدْالعدالةْوالتنميةْمنْقبلْالمنظرينْ،الْبتناولهْفيْإطارْالرؤيةْالسياسيةْهناكْتحفظْعليهْمنْقبلْ
ْ

الحزبْ.فقدْعورضْفيْبدايتهْمنْقبلْصانعيْالقرارْفيْحزبْالعدالةْ والتنميةْ،ولكنْتركتْالمساحةْ
ْ

لإلعالمينْوالسياسيينْوالمحللينْ،فيْالتعاملْمعْالحزبْعلىْأساسْالخلفيةْالعثمانيةْ،علىْْاعتبارْمرجعيتهْ
السالميةْالمحظورةْفيْتركياْ ْ.
ثانياً :ثورات الربيع العربي
يْ
نْحالةْالفكرةْاأليدلوجيةْإلىْحالةْالهيمنةْوالتغولْف ْ
تْالجديدةْالتيْبدأتْ،تنتقلْفيهاْإيرانْم ْ
بْالمتغي ار ْ
وعق ْ
ىْ
بْْعل ْ
يْْللعراقْْ،والذيْْفتحْْالبا ْ
ىْْأفغانستانْْ،الغزوْْاألمريك ْ
بْْعل ْ
تْْخطواتهْْ،فيْْالحر ْ
يْْبدأ ْ
المنطقةْْ،والت ْ
جْ
مصراعيه ْللتوسع ْاليرانيْ ،لتحقيق ْطموحها ْعلى ْاعتبارهْا ْلذاتها ْقوة ْأكبر ْفي ْالقليم ْال ْسيما ْمنطقة ْالخلي ْ

العربيْلتمليْعلىْالجميعْ،والذيْشجعهاْفيْذلكْالحشْدْالشيعيْالكبيرْلهاْفيْالعراقْ )3(ْ.
بْْالتركيْْالسعوديْْ،ولعلْْذلكْْيظهرْْ:منْْخاللْْزيارْةْ
تْْبالتقار ْ
تْْالهامةْْالتيْْدفع ْ
وهوْْأحْدْْالملفا ْ
هللاْ
تْاألخيرة ْوالسيما ْالزيارة ْالتي ْقام ْبها ْالملك ْعبْدْ ْ
العديْدْمن ْالمسؤولين ْالسعوديينْ ،إلى ْتركيا ْخالل ْالسنوا ْ
ثْنظرْإلىْتركياْعلىْالمستوىْْالخليجيْوالعربيْبوصفهاْالموازنْْ
العزيزْإلىْأنقرةْفيْعامْْ2006حي ْ
بنْعبْدْ ْ

() 1المرجعْالسابق ْ
( (2ياسرْالعشيْ ،السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية في ظل حزب العدالة والتنمية ْمن 2002م وحتى 2013م.
رسالة ْماجستير ْغير ْمنشورةْ -برنامج ْماجستير ْدبلوماسية ْوالعالقات ْالدوليةْ ،غزةْ :اكاديمية ْالدارة ْوالسياسة ْللدراسات ْالعلياْ .صْ55

(2014م)ْ.

( (3زيادْميرالْ،وباريسْجونثانْ،تحليل النشاط الزائد في السياسة الخارجية التركيةْ،سلسلةْتراجمْمركزْالزيتونةْللدارساتْالعدد(.)60
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يْ
تْسابقاْ:هيْتعن ْ
ضْالمعنيينْبأنْمذكرةْالتفاهمْالتركيةْ–ْالخليجيةْعاْمْْ2008التيْذكر ْ
ليرانْ.وقْدْذكرْبع ْ
جيةْليرانْلتعديلْسياساتهاْالقليمي ْةْ
إيرانْبالدرجةْاألساسي ْةْوانْلمْتكنْمستمْدةْمنهاْإالْأنهاْتمثلْرسالةْخلي ْ
ْ()1

ثْقالْعليْباباْجان
عْالنوويْ.حي ْ
يْالخليجْمنْخاللْالتمدْدْوالتمسكْبالمشروْ
خصوصاْف ْ

يْ
(ْ"إنْتركياْتول ْ

ررهْ .وهي ْستكونْ ْفي ْطليعة ْالدولْ ْالتي ْقد ْتتأثر ْبشكل ْمباشر ْمن ْأي ْتدهورْ
أهمية ْكبيرة ْألمن ْالخليج ْواستق ا
ت ْالسياسية ْوالنمائي ْةْ
أمنى ْهناك" ْوفي ْالواقع ْإن ْالوثيقة ْتتطرقْ ْإلى ْتنسيق ْبنيويْ ْمنظم ْوشامل ْفي ْالمجاال ْ
يْ
بْوقوفهاْعليْأمرْمعينْفلنْتسمحْتركياْبالمساسْبمشروعهاْاالنفتاح ْ
واألمنيةْوالدفاعيةْ.وهيْوثيقةْيصع ْ

عليْالخليجْالعربيْالْسيماْْالسعودية)ْ(ْ )2
ثورات الربيع العربي والتمدد الملف اإليرانيعْْالعربيْْلتكونْْْفرصةْْجديدةْْليرانْْدفعتهاْْللتدخلْْفيْْالشأنْْالسوريْْْسياسيْاًْ
تْْالربي ْ
تْْثو ار ْ
جاء ْ
ت ْنظاْم ْبشار ْاألسدْ ،ثم ْالملف ْاليمني ْالمتمثل ْبدعم ْالحوثينْ ،إن ْهذا ْالتغول ْاليرانيْْ،
وعسكريْاًْوأمنياًْ ،لتثبي ْ
تْأوليْخطواتهْمواجهةْ
وبعْدْت ْوليْالملكْسلمانْللحكمْفيْالسعوديةْ،كانْبمثابةْمتغيرْجديْدْفيْالمنطقةْ،كان ْ
تْْنطقهْْتحولْْفيْْالمنطقةْْ،
التمدْدْْاليرانيْْمنْْخاللْْقيامْْالسعوديةْْْْ-بعمليةْْعاصفةْْالحزمْْ،والتيْْاعتبر ْ
يْ
قْالمباركةْف ْ
ىْالجهوْدْالدوليةْ،وتحقي ْ
تْذاتهاْ،بالضافةْإل ْ
نْبالدرجةْاألوليْ،مماْدفعهاْإلىْتثبي ْ
تستهدفْإي ار ْ
يْفيْالقليمْ،علىْقاعدْةْ
بْالتركيْالسعوديْعلىْاعتبارْتركياْمنافسْقو ْ
تْالتقار ْ
ذلكْ.تقاطعْمعْهذهْالتحوال ْ

تْلذلكْ )3ْ(ْ.
تْعليهْوحشد ْ
التحالفْمعهاْوالتيْترجوهْتركياْ،بلْوعمل ْ
الطموح اإليراني وأهمية التقاربْفيْخضمْهذهْالتغييراتْالجيب ْولوتكيةْالمهمةْفيْالمنطقةْالسيماْالعراقْوالمتأتيةْمنْتدخلْعسكريْ
خارجيْأطاحْمعادالتْالقوةْفيهاْْ-أيْالغزوْاألميركيْْ-جاءْالرئيسْأحمديْنجادْإلىْالسلطةْفيْإيران)ْ
فيْعامْ(ْ)2005وبدأتْتتبلورْلديهْفكرةْمشروعْإقليميْإيرانيْمهيمنْيمتدْإلىْالشمالْمنْجزيرةْالعربْ.
اسعاْأمامْإيرانْللسيطرةْليسْفقطْعلىْالعراقْ،
فإطاحةْصدامْحسينْوحكمْ"السنة"ْفيْبغدادْفتحتْالبابْو ً
( (1علي بابا جان ،وزير االقتصاد التركي السابق .قبل أن يتولى وزارة االقتصاد كان وزيرا ً للخارجية وذلك من  29أغسطس 2007

وذلك بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا ً للوزراء وظل وزيرا ً للخارجية حتى  1مايو  ،2009كما إنه كان المفاوض في
ملف انضمام تركيا لالتحاد األوروبي ،الميالد ٤ :أبريل( ١٩٦٧ ،العمر  ،)48أنقرة ،تركيا الحزب :حزب العدالة والتنمية
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بلْلفسحْالمجالْأمامْرؤيةْطموحةْفيْطهرانْللهيمنةْالقليميةْعبرْشبكةْتحالفاتْنسجتْعلىْامتدادْ
عقودْ )1(ْ.
انْ،فإنْخطيئتهاْفيْ
ْفإذاْكانْالسعوديونْيعتبرونْأنْخطْيئةْأميركاْفيْإهمالْسوريةْهديةْلير
ّ

عوضاْ عنْ
العراقْ إزاحةْ الرئيسْ العراقيْ صدامْ حسينْ عامْْ(2004كان ْ
تْْهديةْ ضخمةْ لطهران ْ.ولكنْ ً

التصارعْبعدوانيةْمعْالقوةْاليرانيةْكماْتفعلْفيْبالدْالشامْ،انتهجتْالسعوديةْسياسةْغيرْفاعلةْتمثلتْ

فيْاحتواءْاألضرارْفيْالعراقْأوْاالحتواءْ"االستاتيكي"ْ.فنظراْلألكثريةْالشيعيةْفيْالبالدْ،أقرْالمسؤولونْ
السعوديونْسراْبأنهمْيقومونْ ْ
جاءتْ ثوراتْ الربيعْ العربيْ كنقطةْ تحولْ مركزيةْ فيْ منطقةْ الشرقْ األوسط ْ،مطالبةْ بالحرياتْ ورفعْ
الحضورْالتركيْفيْالمنطقةْ
ْ
الشعاراتْالمطالبةْبالحريةْمنْقبلْالجماهيرْالعربيةْ،وهوْماْتناغمْمعْالتوجهْو
العربيةْنتيجةْبناءْسياسةْخارجيةْقويةْ،الذيْكانْيرجواْالتغيرْفيْجسمْالنظامْالعربيْ،اهتمتْتركياْبنقطةْ
التحولْهذهْ،علىْاعتبارهاْنقطةْارتكازْأيضاْللعملْعلىْوقوفهاْإلىْجانبْالشعوبْالعربيةْ(فيْالتغير)ْ
ْ()2

وهوْماْيؤكدهْصانعْالقرارْفيْتركياْ.

إنْاألزمةْالسوريةْتشكلْقلقْكبيرْبالنسبةْللسعوديةْ،األمرْالذيْيدفعهاْللتشاركْوالتعاونْْمعْالقوىْالفاعلةْ
انْ.فقدْمهدتْ
في ْالمنطقةْ ،وتعزيزْالجهود ْالدوليةْمن ْأجلْحمايةْحدودهاْالتيْباتتْمهددةْمنْقبلْإير
ّ

الطريقْلعداءْاستراتيجيْجديدْبينْاألطرافْالقليميةْمثلْالسعوديةْ واي ارنْوتركياْ.ويعدْذلكْبمثابةْالقوةْ
الدافعةْالرئيسةْوراءْالنتائجْالكارثيةْللقتلْالجماعيْللمدنيينْونزوحْاآلالفْمنْالشعبْالسوريْْ )3(ْ.

ْ ْوبهذاْينظرْإلىْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْ،بأنْالمدخلْالرئيسْلهاْفيْسورياْ،فمنْخاللْالرافعةْالسنيةْ
والتنافسْعلىْقيادةْالعالمْاالسالميْ،يدفعْالعالقةْنحوْالتوجهْالىْالمواجهةْااليرانيةْفيْسورياْ،كدولةْثورةْ
علىْحدودْالربطْالتركيْالسعوديْببعدهْالجيوستراتيجيْ.فإنهْالبدْمنْتكاتفْالجهودْاالقليميةْللقوىْالمركزيةْ

ْالدوحةْ:قطرْ.صْ)2015(18( (1مروانْقبالنْ،موازين القوي اإلقليمية بعد انهيار العراقْ،سلسلةْإصداراتْ،المركزْالعربيْلألبحاث ْ
( (2مرادْيشيلطاشْ،إسماعيلْتلجيْ،السياسة الخارجية التركية في ظل التحوالت اإلقليميةْ).ترجمةْ:عاطفْمعتمدْ،عزتْزياتْالدوحةْ:
مركزْالجزيرةْللدراساتْ.ص.)2013(6
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فيْالمنطقةْمنْتوجيهْوتوحيدْاهدافهاْلحماية ْمصالحهاْ ،فإيران ْتقاتلْباستماتهْفيْسورياْكبعدْتوسعيْ
وجوارْجغرافيْ،يحكمهاْفيْالمقابلْتهديدْقوميْلتركياْمنْخاللْوجودهاْعلىْالحدودْمعهاْ .
اعتبارات التقارب التركي السعودي عام 2015
إنْماْيدفعْالعجلةْللتقاربْالتركيْالسعوديْ،الملفْالسوريْبأهميةْكبيرةْ،وهوْماْصرحْبهْوزيرْالخارجيةْ
السعوديْمعْنظيرهْالتركيْ،عقبْلقاءْالقمةْبينهما(:وهوْالعالنْعنْمجلسْتعاونْاستراتيجيْ،حيثْقالْ:
أنهْيشملْالتنسيقْبشكلْأكبرْفيْظلْالظروفْ والتحدياتْالتيْتواجههاْ،فيْسورياْ والعراقْأوْاليمنْأوْ
ليبيا)ْسواءْفيماْيتعلقْبالرهابْأوْالتطرفْ،أوْالتدخالتْاليرانيةْالسلبيةْفيْالمنطقة ،هناْ:تأتيْالشارةْ
إلىْتنظيمْالدولةْالسالميةْ،والذيْيعتبرْمهدداْخطيراْيقفْعلىْالحدودْالسعوديةْالتركيةْْ .
وفيْظلْهذهْمتغيراتْالقليميةْالجديدةْ،تزامنْمعْوصولْالملكْسليمانْللحكم ْ– ْوتثبيتْنظامْالعدالةْ
والتنميةْفيْالحكمْ،األمرْالذيْأديْإلىْتشكيلْمجلسْالتعاونْاالستراتيجيْ،وقيامْالسعوديةْبتشكيلْتحالفْ
يضمْتركياْ،والذيْتكمنْأهدافهاْفيْالتاليْ :
أْ-التهديدْالروسيْلتركياْمنْخاللْوجودهْفيْسورياْفإنهْيمثلْتهديدْعلىْالحدودْمعْتركياْ ْ.
نْ
ب-الوجودْااليرانيْفيْسورياْوالذيْيضعْالسعوديةْبينْفكيْكماشةْفيْحصارهْللسعوديةْمنْاتجاهْإي ار ْ
ْ
بْمعْتركياْْ .
وسورياْ،ثمْتأتيْالحدودْالجنوبيةْاليمنْمماْيهددهاْجيبولوتوكياْوهوْمدعاةْللتقار ْ
تْ-التحالفْالتركيْمعْالقوىْالمؤثرةْفيْالمنطقةْلتحقيقْتوازنْلحمايةْأهدافهاْومصالحهاْوهوْالسعوديةْ
ْ
بْومشتركْفيْالمصالحْ ْ.
كبعدْسنيْ ْومقار ْ
ثْ-الوالياتْالمتحدةْاالمريكيةْودورهاْفيْالملفْالسوريْ،والتيْهيْجزءْمهمْوكبيرْمنْالصراعْالروسْ
ْ
األمريكيْ،يدفعْبوجودْتقاربْمعْحلفاءْأمريكاْفيْاالقليمْلتحقيقْذلكْالتوازنْوهماْتركياْوالسعوديةْ .
جْْ-الملفْالكرديْ ذاتْأهمية ْ،والذيْ يشكلْ تهديْْقوميْ لتركياْْوالتيْْباتتْروسياْ تدعمْحزبْالعمالْ
الكردستانيْ،بالسالحْعلناْلرباكْالبيئةْالداخليةْالتركيةْ ْْ.
ْ
ْ
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الجهود التركية السعودية في احتواء األزمة السورية علي صعيد الموقف التركي)1(ْ:التدريبْالميدانيْللقواتْفيْمنطقةْبعشيقةْالعراقيةْْ . الدعمْالماليْوالسالح. احتضانْالالجئينْالسوريين. المواقفْالسياسيةْمنْبشارْاألسدْ .على صعيد الموقف السعوديْ : الموقفْالسياسيْ:ضدْبشارْاألسدْومعْإنهاءْحكمهْ،فالسعوديةْتبذلْجهداًْكبي اًرْلنهاءْاألزمةْالسوريةْ .
 الموقفْالميدانيْ:فإنْالسعوديةْتدعمْالمعارضةْالسوريةْبكلْالوسائلْالالزمة.إنْماْيجريْاآلنْفيْساحةْالشرقْاألوسطْ،أمرْيدفعْالعجلةْلحالةْمنْالتغيرْالجوهريْفيْشكلْالمنطقةْ
فيْالمرحلةْالمقبلةْ،هذاْالواقْعْالحاليْالموجودْيظهرْحقيقةْالوضعْالمغايرْلماْكانْالواقعْعليهْفيْالسابقْ،
فحالةْالتناقضْفيْالتحالفاتْالسابقةْمعْالقوىْالكبرىْتتحولْإلىْحالةْمنْالعداءْأوْعلىْاألقلْالْوجودْ
اضحْبينْالتحالفاتْوالقويْالفاعلةْ،ودخولْاألصدقاءْفيْتحالفاتْمعْاألعداء ْ،والحلفاءْ
ْ
لتصورْحقيقيْ و
القليمينْحلفاءْفيْدائرةْالقليمْ،األخرْالذيْيتبعْلمعسكرْغيرْاألخرْ )2(ْْ.
الواليات المتحدة األمريكيةبعدْنهايةْالحربْالعالميةْالثانيةْ،وابانْالحربْالباردةْبينْالمعسكرينْالشرقيْوالغربيْ،عملتْالوالياتْ
المتحدةْاألمريكيةْعلىْالتوغلْفيْمنطقةْالشرقْاألوسطْلبعدهاْالحيويْواالستراتيجيْ،هذاْأيضاْلمنعْتدفقْ
النفوذْالروسيْعليْتلكْالمنطقةْالتيْهيْجزءْمنْأطماعهمْ،فكانتْتركياْفيْتلكْالفترةْقدْأسستْلدولةْ
الجمهوريةْ،بعدْسقوطْالدولةْالعثمانيةْ،وتوجههاْنحوْالغربْكانْفيْأوجهْ،ونظراْلموقعاْاالستراتيجيْالذيْ
يتوسطْالقاراتْالثالثْ،وتقاطعاْمعْمصالحهاْلمواجهةْالعدوْالمشتركْاالتحادْالسوفيتيْالذيْقدْأرهقْتركياْ
لمدةْقرنينْمنْالزمنْ،فقامتْبدمجْتركياْفيْاالستراتيجيةْاألمريكيةْوربطهاْبأحالفهاْالعسكريةْوجعلهاْدولةْ

( (1محمودْالقدرةْ،تطور العالقات السياسية التركية -السورية في ضوء المتغيرات اإلقليمية والدوليةْ،2012 -2007 :رسالةْماجستيرْ
بْوالعلومْالنسانيةْ،جامعةْاألزهرْ:غزةْصْ.)2013(ْ.65.
غيرْمنشورةْ-برنامجْماجستيرْدراساتْفيْالشرقْْاألوسطْ،كليةْاآلدا ْ

( (2المركزْالعربيْلألبحاثْ،خلفيات التباين األمريكي -التركي في سوريا ،سلسلةْتحليلْسياساتْالدوحةْ-قطرْ.صْ)2014(3-1
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مركزيةْ،فقدْتمْدمجهاْكدولةْأساسْفيْحلفْبغدادْالذيْيضمْبعضْالدولْالمشرقيةْ،وثمْاالنضمامْإلىْ
حلفْالناتوْ )1(.
فكانْأولْاختبارْحقيقيْلحزبْالعدالةْوالتنميةْ،أمامْالبيئةْالداخليةْالتركيةْودولْالجوارْالجغرافيْ
ودولْحلفْالشمالْاألطلسيْسيماْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيةْ،وهوْإعالنْالوالياتْالمتحدةْشنْحربْعلىْ
العراقْ،نتيجةْامتالكْاألخيرةْأسلحةْالدمارْالشاملْ.األمرْالذيْوضعْالحزبْعلىْالمحكْأمامْالرأيْالعامْ
الرافضْلهذهْالحربْ.األمرْالذيْاستدعيْلالستفتاءْشعبيْوتصويتْبرلمانيْليحددْمصيرْالمشاركةْاألمرْ
الذيْقوبلْبالرفضْالجماهيريْ(الرأيْالعامْواألحزابْالسياسية)ْوالرسمي(البرلمان)ْ،لدخولْتركياْفيْغمارْ
الغزوْاألمريكيْعلىْالعراقْمنْخاللْاستخدامْأراضيهاْ،كدولةْتعدْثانيْأكبرْجيشْفيْحلفْالناتوْ )ْ2(ْ.
ن ْربطْالعالقاتْاألمريكيةْمعْكلْمنْتركياْ والسعوديةْفيْهذاْالسياقْ،فإنْهناكْرؤيةْ
ْوهناْيمك ْ
استراتيجيةْتتبعهاْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيةْفيْالشرقْاألوسطْ،تجاهْمركزيتانْذاتْأهميةْكبيرةْلهاْفاألوليْ
الثانيةْ،تحتلْوضعاْهاماْفيْالسياسةْالخارجيةْاألمريكيةْ.فبامتالكهاْ
بأبعادهاْالمختلفةْوالتيْسبقْذكرهاْو
ً

ألكثرْمنْربعْاالحتياطاتْالنفطيةْالعالميةْ،ستحتفظْالسعوديةْبقدرتهاْعلىْأنْتكونْأكبرْمنتجْنفطيْفيْ

العالمْفيْالقرنْالحاديْوالعشرونْ،عندماْستكونْالمواردْالبتروليةْلعددْمنْالمنتجينْاآلخرينْقدْتضاءلتْ
اْعلىْاألرجحْ.فوقعاْلالتجاهاتْالحالية؛ْمنْالمحتملْأنْيصلْإنتاجْالنفطْالعالميْ،إلىْأعلىْمستوىْ
كثير
ً
ً
لهْبينْكلْمنْالوالياتْالمتحدةْ ْوتركياْوالسعوديةْ )3(ْ.

ْ

ْْفيْالفترةْالسابقةْكانتْاالحتياجاتْالعالميةْللنفطْمرتفعةْ،وبالتاليْفإنهْسيخفقْفيْتلبيةْالطلبْ

العالميْعلىْالنفطْبأسعارْتعتبرْمقبولةْحالياْ.وترتكزْالسياسةْاألمريكيةْتجاهْالمملكةْعلىْتوليفةْمنْ
ً

يةْ.ونظراْألهميةْالمملكةْ
اْتشملْأيضاْأهداًفاْسياسيةْوعسكر
المصالحْ،تشملْأهداًفاْاقتصاديةْوتجاريةْ،ك ْم
ً
ً
كمنتجْللنفطْوكقوةْفيْالشرقْاألوسطْ،فإنْالوالياتْالمتحدةْتنظرْإلىْالسعوديةْكقائدْلدولْشبهْالجزيرةْ

( ) 1محمـ ـ ــدْحسـ ـ ــون2010(ْ،م) .اإلستتتتتتراتيجية التوستتتتتعية لحلتتتتتف النتتتتتاتو وأثرهتتتتتا علتتتتتى األمتتتتتن القتتتتتومي العربتتتتتي .مجلـ ـ ــةْجامعـ ـ ــةْ
دمشقْللعلومْاالقتصاديةْوالقانونية–ْالمجلدْْ-ْ26العددْالثانيْ.صْ33ْ،334
( (2محمدْنورْالدينْ،تركيا الصيغة والدورْ.رياضْالريسْللنشر ط .1ص2008ْ(246ْ،237م)ْ.
ه(ْ .)2003
(ْ) 3كاملْعبدْالجليلْ،.الجزيرة العربية والنظام العالمي الجديدْ.طْ.1صْ ْ-
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العربيةْ،وجنحتْالسياسةْاألمريكيةْإلىْتشجيعْاالستقرارْفيماْبينْالدولْالعربيةْالموجودةْفيْهذهْالمنطقةْ
تحتْالقيادةْالسعوديةْ ْ.وقدْحددتْالمصالحْاألمريكيةْبهدفْاستمرارْحريةْوصولْالوالياتْالمتحدةْإلىْ
إعادةْاستثمارْالفوائضْالماليةْالسعوديةْالناجمةْعنْبيعْالنفطْالمشاركةْاألمريكيةْفيْنشاطاتْتحديثْ
السعوديةْ )1(ْ.
هناْيتجلىْللباحثْ:أنهْفيْظلْإدراكْالقيادةْالتركيةْوعدم ْإغفالهاْالسلوكْاألمريكيْ،فإنهاْتعملْ
فيْعلىْسياسةْإحرازْالنقاطْوتفويتْالفرصْ،فيْالقضاياْعلىْقاعدةْالمصالحْوالرؤيةْاالستراتيجيةْلتركياْ،
فكسبْودْالسعوديةْمنْقبلْتركياْهوْورقةْذاتْأهميةْ،الْسيماْالتوقيتْالحاليْ،وبالتاليْفإنْاستطاعتْ
تركياْأنْتؤثرْعلىْسياساتْالمملكةْسيماْالقليميةْ ،وتقديمْالمشورةْفهذاْبدورهْيجعلْالمنطقةْفيْحالةْ
استقرارْعلىْهذاْالواقعْلوعيْمدركاتهْلدخولْفيْحالةْتحسينْواصالحْوانْلزمتْالبعدْالعسكريْ .
ترسمْالدولْسياساتهاْ وأهدافهاْ بناءْ علىْ موقعهاْ ومقوماتها ْ،وأهميتهاْ بالنسبةْلجوارهاْالجغرافيْ وموقعهاْ
د ْولياْ،يتجلىْذلكْالموقع ْمنْعوامل ْعدةْ:وهي ْاالقتصادْ والسياسةْ والعسكر ْ،واالعالمْومساحةْالدولةْ.
وبناءْ علىْ ذلكْ ترسمْ الدولةْ سياستهاْ الخارجيةْ تجاهْ الدولْ األخرى ْ.هذهْ األبعادْ السياسيةْ واالقتصاديةْ
والعسكريةْ والدينيةْ،الْيمكنْاغفالهاْمنْقبلْالدولةْفيْسياستهاْالخارجية ْمعْالدولْاألخرىْ،لذلك ْتعملْ
تركياْفيْسياستهاْالخارجيةْ،معْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْبموجبْهذهْاألبعادْ ْ.
التطور االقتصادي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية ْاكتسبتْ العالقةْ التركيةْ السعوديةْ تدفقاْ اقتصادياْ كبيراْ بعدْ زيارةْ الملكْ عبدْ هللاْ بنْ عبدْ العزيزْ
عاْمْ ،2006وهيْبمثابةْازدهارْللنشاطاتْالمصرفيةْالسالميةْورأسْالمالْاالستثماريْالسعودي ْ،والذيْ
اتْاليديولوجيةْ(الداخلية)ْتشهدْالعالقاتْ
ْ
تعتبرْبمثابةْتحديْدْحقيقيْللعلمانيةْ.وعلىْالرغمْمنْهذهْالتوتر
ْ()2

االقتصاديةْبينْالبلدينْازدهاراْمنذْالسبعيناتْ.

( (1ويريْفردريكْ،الخالف السعودي -األمريكي في شرق أوسط متغيرْ ،المركزْالعربيْلألبحاثْ،سلسلةْتحليلْسياساتْالدوحةْ-قطرْ.
ص.)2015(ْ9

( (2عمرْتشيبينار" ،سياسات تركيا في الشرق األوسط :بين الكمالية والعثمانية الجديدة" ،مركزْالشرقْْاألوسطْمؤسسةْكارينغيْْللسالمْْ
الدوليْ،واشنطنْ.صْ)2007(29
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حيثْأدرجْاالقتصاديْالتركيْضمنْسبعةْقوىْاقتصاديةْصاعدةْفيْالعالمْإلىْجانبْالصينْ
ت ْبالكونغرسْاألمريكيْتقريراْحولْ
والب ارزيلْ والهندْ واندونيسياْ والمكسيكْوروسيا ْ.وأصدر ْمركز(ْ،الدراسا ْ
مستقبلْاالقتصادْالعالميْ،وتحدثْبثناءْعنْتركياْحيثْجاءتْتركياْبعدْالصينْفيْالنموْاالقتصاديْ،
وتحتلْتركياْالمركزْالسادسْعشرْاقتصادياًْفيْالعالمْ،وتوقعْالتقريرْأنْتحتلْتركياْالمركزْالثانيْعشرْ
بينْأكبرْاالقتصادياتْفيْالعالمْبحلولْعامْْ )1(ْ.2050
ىْاتفاقياتْعدةْحولْاالقتصادْتمهيداْللدخولْفيْعالقاتْاستراتيجيةْوسياسيةْ
فقدْوقعتْتركياْعل ْ
ودفاعيةْ،معْجوارهاْ،فكانْللملكةْ،النصيبْاألكبرْفيْاالتفاقياتْاالقتصاديةْ،حيثْتمْاالشارةْإلىْاتفاقيةْ
عامْْ،2008ومديْأهميتهاْفيْالتحولْبينْتركياْوالمملكةْ.

()2

فيْهذاْالطارْ:أكدتْاللجنةْالسعوديةْالتركيةْالمشتركةْفيْدورتهاْالحاديةْعشرةْقبلْعامينْ(ْ)2013
ىْْالعالقاتْ
بالعاصمةْ التركيةْ أنقرة ْ،علىْ أهميةْ العملْ منْ أجلْ تعزيزْ العالقاتْ القائمةْ والدفعْ بمستو ْ
االقتصاديةْوالتجاريةْبهدفْرفعْمستوىْالتبادلْالتجاريْ.وأشارتْاللجنةْإلىْالتعاونْفيْمجالْدعمْالمنشآتْ
الصغيرةْوالمتوسطةْ،وتبادلْالخبراتْفيْهذاْالمجالْ،معْالتأكيدْعلىْأهميةْالتعاونْفيْمجاالتْالمواصفاتْ
والم قاييسْوالخدماتْالماليةْوالمصرفيةْ،وزيادةْحجمْاالستثماراتْبينْالبلدينْالصديقْينْوالتعاونْفيْكافةْ
المجاالتْاالقتصاديةْوالعسكريةْوالتنمويةْوالسياحيةْ )3(ْْ.
األهمية االقتصادية لتركيا والسعوديةإنْ الحاجةْ التركيةْ لالقتصادْ الْ تغنيهاْ عنْ المملكة ْ،بأنْ تكونْ جزءْ مهمْ للخروجْ منْ كبوتهاْ
االقتصاديةْ،فالدولْالعربيةْتحويْتناقضاتْمتعددةْمنْالناحيةْاالقتصاديةْبصفةْأساسيةْ،حيثْأنْدولْ
الخليجْتمتلكْثرواتْماليةْفيْإطارْصناديقهاْالسياديةْتتجاوزْ)1,5(ْ.تريليونْدوالرْ،غيرْأنهاْتفتقرْإلىْ
ت ْالضخمةْ،األمرْالذيْدفعْتركياْبالتوجهْنحوْ
التنوعْاالقتصاديْالذيْيضمنْاستدامةْهذهْاالحتياطيا ْ

((

ْ 1ملكاويْ:2013،مرجعْسابقْ10

ْ(ْ(2معوضْ2009،مرجعْسابق44:

ْ((ْ(3العربيةْ،موقعْالكتروني)2016:
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المملكةْلتعزيزْاالقتصادْوالتنمية(ْ.وهذاْماْتمْإيضاحهْسابقا)ْ.فيْالوقتْالذيْتتسمْباعتمادهاْالكبيرْعلىْ
الخارجْفيْاستيرادْماْتحتاجْإليهْمنْسلعْوخدماتْ )1(ْْ.
ىْاالستفادةْمنْماْتقومْ
فيْاتجاهْالبناءْوالتنميةْالعمرانيةْالتيْتشهدهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْتحتاجْإل ْ
بهْتركياْبإنتاجهْبمختلفْاألنواعْالتيْتخدمْموادْالبناء ْ،واألدواتْالعمرانيةْ،ذلكْأنْتركياْتعدْثانيْأكبرْ
منتجْلصفائحْالزجاجْفيْالعالمْ،وسادسْأكبرْمنتجْلإلسمنتْ،عالوةْعلىْكونهاْتحتلْالمرتبةْالثالثةْضمنْ
تْالمتحدةْوالصينْ )2(ْْ.
ينْلإلنشاءاتْعالمياْ،بعدْالواليا ْ
أفضلْالئحةْالمتعهْد
ً
التنمية واالستثمار والتبادل التجاريقامتْكالْمنْتركياْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ،بإعالنْالعديدْمنْالمبادراتْاالقتصاديةْ،لتعزيزْالتعاونْ
االقتصاديْ،بماْينسجمْمعْالطموحْلديْكليهماْ،حيثْأنْتركياْلديهاْ،خطة ْليصالْالناتجْالقومي ْْ2
تريليونْدوالرْ،فيْْ،2023بينماْتطمحْالسعوديةْإلىْتقليلْاعتمادهاْاالقتصاديْعلىْعائداتْالنفطْبتنويعْ
الصادراتْ فيْ مجاالتْ أخرى ْ،خاصةْ معْ أجواءْ التقاربْ السياسيْ الذيْ شهدهْ وصولْ خادمْ الحرمينْ
الشريفين ْ،والرئيسْأردوغانْلسدةْالحكمْفيْبلديهماْ،كماْأنْالفرصةْبينْالبلدين ْمتاحةْومؤهلةْللتعاونْ
االقتصاديْفيْمجاالتْالطاقةْواالستثمارْ.حيث سيتم رصد حجم التبادل التجاري واالستثمار كالتاليْ ْ)3(ْْ:
تمثلْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْأكبرْشريكْتجاريْلتركياْ ،على ْمستويْدولْالخليجْ،حيثْبلغْحجمْ
التبادلْالتجاريْبينهماْفيْالعامْْ)129(ْْ،2002مليونْدوالرْوقدْبلغْحجمْالمشاريعْالمشتركةْبينهماْْ(ْ)36
مشروعاًْوفقْمؤشراتْالعامْنفسهْ.كماْازدادْ،حجمْالتبادلْالتجاريْبينهماْفيْالعامْْ،2003بلغتْ(ْ)1,2
مليارْدوالرْ ْ.وفيْنفسْالعامْ،وقعتاْعلىْمعاهدةْإنشاءْمجلسْاألعمالْالسعوديْالتركيْ،الذيْظلْيعملْ
منذْعامْْ.2004وفيْمايوْْ،2005تمْإقرارْإنشاءْصندوقْمنْأجلْتشجيعْاالستثماراتْالخاصةْوالحكوميةْ

( )1ملكاوي ،مرجع سابق  2013ص12

(ْ)ْ2رائدْأْبوْدايرْ،اإلستراتيجية التركية شرق أوسطيا في ظل عالقتها مع (إسرائيل)ْ،رسالةْدكتوراهْغيرْمنشورةْ،قسمْالدراساتْ
الستراتيجيةْ،جامعةْالجنانْ-لبنانْ:طرابلسْ.صْْ.)2014(261

(( ) 3شؤونْخليجيةْ،موقعْالكترونيْ)2016:
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القادمةْمنْدولْالخليجْإلىْتركيا ْ،والذيْأقرْأنْتنظمهْهيئةْدوليةْبالتنسيقْمعْغرفةْاسطنبولْالتجاريةْ
وغرفةْجدةْللتبادلْالتجاريْ.

(ْ )1

وازدادْحجمْالتبادلْالتجاريْْ4.65مليارْدوالرْبنهايةْعامْْ.2010ووفقاْلو ازرةْالثقافةْوالسياحةْالتركيةْْ،
فقدْازدادتْمعدالتْالحجزْللسياحْالسعوديينْبنسبة ْْ 75فيْالمئةْخاللْعامْ واحدْ .وزادْحجمْالتبادلْ
التجاريْبينْالدولتينْعدةْمراتْخاللْالسنواتْالعشرْاألخيرةْ والذيْارتفع ْْ ،2014إلى ْخمسْملياراتْ
دوالرْ )2(ْ.
كماْوبلغْعددْالمشاريعْالمشتركةْبينْالبلدينْحوالي ْْ 159مشروعاْ ،منها ْْ 41مشروعاْصناعياْ،
ْ118مشروعاْفيْمجاالتْغيرْصناعيةْتختلفْباختالفْنشاطاتهاْ،ويرصدْالتقريرْ،تناميْحجمْالتبادلْ
التجاريْبينْالبلدينْفيْالسنواتْالقليلةْالماضيةْ،حيثْبلغْحجمهْعامْ(ْ)2011المنصرمْ،نحوْْ(ْ)ْ21747
تْالمملكةْلتركياْ(ْ)12555مليونْريالْ،ووارداتهاْمنْتركياْنحوْ(ْ)9192
مليونْريالْ،حيثْبلغتْصاد ار ْ
مليونْريالْ ْ.
وكذلكْبلغْحجمْالتبادلْالتجاريْفيْنهايةْعام ْ2013مْ،إلى ْْ 10ملياراتْدوالرْأميركيْ،وفيْ
مجالْقطاعْالبناءْوصلتْخدماتْالمقاوالتْالتركيةْفيْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْخاللْالمدةْالواقعةْماْ
2012مْ،إلىْْ12.7مليارْدوالرْأمريكيْ،وبلغتْاالستثماراتْالسعوديةْفيْتركياْحتىْنهايةْبينْ2002م ْ
عامْ2013مْ،إلىْْ2مليارْدوالرْأمريكيْ )3(ْْ.
شيرْ
إنْعددْالشركاتْالسعوديةْفيْتركياْيبلغ ْْ 800شركةْ،لمئاتْمنْالمستثمرينْالسعوديينْ،م ًا

إلىْأنْحجمْاالستثمارْبينْالرياضْوأنقرةْتجاوزْحاجزْْ6ملياراتْدوالرْ،بماْفي ْهاْمجالْالعقارْ )ْ4(.

( ) 1توفيق 2010،مرجع سابق ص 18-17

(( ) 2العربية ،موقع الكتروني 2015:مرجع سابق

( (3العالقات التركية السعودية من الشراكة إلى التوترْ،موقعْالروابطْاللكترونيْ10ْ،مساءْ(.)2015/2/20
http://rawabetcenter.com/xmlrpc.php

(ْ)4شؤونْخليجيةْ،موقعْالكترونيْ2016:مرجعْسابق ْ
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وهوْماْصرحْبهْ:توفيقْبنْفوزانْالربيعةْوزيرْالتجارةْوالصناعةْالسعوديْأنْحجمْالتبادلْالتجاريْ
بينْالمملكةْالسعوديةْوتركياْقفزْخاللْالفترةْمنْْ2009إلىْْ2014منْْ12مليارْريالْإلىْماْيزيدْعنْ
24مليارْريالْ(ماْيعادلْنحوْْ6ملياراتْدوالرْْ .
مما سبق يتضح للباحث التالي:
 إنْاالقتصادْيمثلْأهميةْكبيرةْفيْالتقاربْالتركيْالسعوديْ. ْتعملْتركياْعلىْسدْالعجزْفيْمجالْالطاقةْمنْخاللْالتعاونْمعْالمملكةْ. عملتْالمملكة ْعلى ْسدْالعجزْالماليْلتركياْفيْعدةْمراحلْ،وهوْما ْينبعْمنْأهميةْتركياْلديْالمملكة.
 ْإنْحجمْالتبادلْالتجاريْ،واالستثمارْالتركيْفيْالسعوديةْ،يؤكدْعلىْترابطْالعالقاتْ،بينهماْْ .التعاون العسكري التركي السعودييعتبرْالتعاونْالعسكريْبينْتركياْ والسعودية ْ-عامالْمهماْمنْشانهْتعزيزْالدورْالتركيْالسعوديْ،منْ
خاللْقوةْالردعْوالتيْتجعلْمنْحضورهماْموازناْمهماْالْيمكنْتجاوزهْمنْخاللْذلكْ.فإنناْسيحاولْهذاْ
المبحثْالوقوفْعلىْاالتفاقياتْالموقعةْبينْتركياْوالسعوديةْ،منْأجلْتعزيزْالصناعاتْالعسكريةْواألخذْ
بالمقارنةْالقدراتْالعسكريةْلكلْمنهماْلتغطيةْأهمْيةْالتشاركْبينهماْعلىْقاعدةْالقدراتْ .
وعليه ْ:فقدْ وقعتْ السعوديةْ وتركياْ اتفاقْ تعاونْ عسكريْ فيْ عامْ ( ْ)2010م ْ،يغطيْ مجاالتْ
التدريبْواألبحاثْالعلميةْوالتكنولوجيةْكماْيتمثلْالمجالْاآلخرْللتعاونْالسعوديْالتركيْفيْقيامْالشركةْ
التركيةْ"إفْإنْإسْإس"ْبتحديثْمئاتْناقالتْالجنودْالمدرعةْ"إمْ"ْ)113(.األمريكيةْالصنع"ْ 1.
وقدْشاركتْتركياْتقريباًْفيْكلْالمعارضْالدوليةْ،الخاصةْبتكنولوجياْالتسليحْفيْدولْالخليجْ
وذلكْللترويجْلمنتجاتهاْالعسكريةْ.وقدْأفضتْهذهْالتطوراتْفيْمجملهاْإلىْتوقيعْالعديدْمنْاتفاقياتْ
التعاونْاألمنيْسواءْعلىْالصعيْدْالجماعيْأوْالثنائيْ.ففيْعامْْ2012أضحتْالسعوديةْتحتلْالمركزْ

(ْ) 1ملكاويْ2010،مرجعْسابقْصْ24
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الثالثْمنْحيثْحجمْوارداتهاْمنْالصناعاتْوالمنتجاتْالعسكريةْالتركيةْ،والتيْبلغتْقيمتهاْحواليْ(ْ99
مليونْدوالر)ْوهوْماْيمثلْحواليْ(ْ)%ْ7.8منْإجماليْالصادراتْالعسكريةْالتركيةْْ 1.
وفيْخاللْاللقاءاتْالتيْجرتْبينْالطرفينْفيْالسعوْديةْفيْنهايةْعام ْْ،2015توصلتْتركياْ
والسعوديةْإلىْاتفاقْللتعاونْالعسكريْ،منْخاللْتعزيزْالتعاونْالعسكريْ،وزيادةْحجمْاالنتاجْمنهْ،وعلىْ
أثرهْ:تمْتوقيعْاتفاقْ،بينْتركيا ْوالسعوديةْبشراء ْمدرعاتْعسكريةْمنْتركياْ،بقيم ْة ْتصلْالى ْْ 10مليارْ
دوالرْ،وفيْ(مناقصةْأولية)ْتقومْالمملكةْمنْخاللهاْبشراءْمدرعاتْ،بقيمةْملياريْونصفْدوالرْ.وقدْأكدْ:
اردوغانْقولهْ،فيْأعقابْالزيارةْ،أنْالجانبْاألهمْمنْأعمالْمجلسْالتعاونْاالستراتيجيْالمعزمْعقدهْبينْ
البلدينْ،يتمثلْفيْتجارةْالصناعاتْالدفاعيةْْ .
وفي مقارنة أجراها (علي ملكاوي) حول القوي المركزية في اإلقليم من حيث القدرات العسكرية
واإلنفاق العسكري ،تبين أن القدرات العسكرية السعودية تمثل أكبر موازنة من بين خمس دول وهي:
إيران -السعودية-تركيا –إسرائيل -مصر.

()2

يأتيْالنفاقْالعسكريْالسعوديْ،فيْالمرتبةْالتاسعةْبينْأكثرْ30دولةْفيْالعالمْإنفاقاًْعلىْالشؤونْ
العسكريةْ،كماْواحتلتْالمرتبةْ(ْ)26بالنظرْإلىْالميزانيةْالدفاعيةْلكلْمنْالدولْآنفةْالذكرْ،وهناْ:نالحظْ
أنْميزانيةْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْهيْاألعلىْمنْبينْالدولْحيثْبلغتْعامْْ2012مْ(ْ46,100مليارْ
دوالر)ْوهيْاألعلىْمنْدولْالشرقْاألوسطْ،فيماْازدادْاالنفاقْالعسكريْفيْعام ْْ 2015وذلكْنتيجةْ
التحدياتْالتيْتواجهْالمملكةْ.والتيْبلغتْقيمتهاْإلىْْ(ْ56مليارْدوالر)ْبمعدلْزيادةْ(10مليارْدوالر)ْ .
وقدْبلغتْميزانيةْتركياْالدفاعيةْ،فيْنفسْالعام ْ(ْ 18,697مليارْدوالر)ْ واحتلتْالمرتبةْالثانيةْ،
هذهْاألرقام ْالضخمةْلميزانياتْالدفاعْفيْالدولْالكبرىْفيْمنطقةْالشرقْاألوسطْ،شكلتْبالنسبةْلتركياْ
عاملْجذبْفيْالتوجهْإلىْمعظمهاْوخاصةْ،المملكةْالعربيةْالسعوديةْ.وهوْماْيتقاطعْمعْالرغبةْالسعوديةْ،
كذلكْفيْالمقارنةْبينْالسعوديةْوايرانْيظهرْأنْالجيشْالسعوديْلديهْطائراتْأكثرْبينماْالجيشْاليرانيْ
لديهْأعدادْأكثرْومدافعْوغواصاتْأكثرْ ْ.

( )1ساميةْبيبرسْ،الحوار االستراتيجي التركي -الخليجي ومستقبل أمن منطقة الخليجْ.ص165
((2ملكاوي 2010،مرجع سابق ص 27-26
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ْمنْهناْ:يظهرْأنْالتقاربْبالقوةْبينْالسعوديةْوتركياْيمكنْأنْيشكلْعاملْحسمْوتوازنْعسكريْ
إنْلمْيكنْتفوقْفيْالقليمْإذاْماْتمْعقدْتحالفْعسكريْبينْتركياْوالسعوديةْوانضمتْإليهْبعضْالدولْ
العربيةْْ،وكذلكْْاالتفاقيةْ معْ السعوديةْ لمْ تكنْ ممكنةْ لوالْ موافقةْ رسمية ْ،ودعمْ ضمنيْ منْ
االسالميةْْو ْ
الوالياتْالمتحدةْ،وتحرصْأنقرةْعلىْإبقاءْنشاطاتهاْمحصورةْضمنْحدودْمعينةْتفادياًْ .
من هنا :يظهر للبحث التالي:
السعوديةْ،تشكيلْجبهةْمشتركةْموحدةْتحققْعاملْردعْوتوازنْموثرْ
ْ
أ -تستطيعْكلْمنْتركياْو
وفاعل.
بْ -إنْحجمْاالنفاقْعلىْالميزانيةْالعسكريةْكبيرْ،األمرْالذيْيحتاجْإلىْتعزيزْالتوافقْبينهماْ،
ْ
لالستفادةْمنْاالمكاناتْالمتاحةْوالتيْمنْشأنهاْترشيدْالنفقاتْ.
تْ -إنْحالةْالتشاركْالتركيْالسعوديْلهاْأهميةْبمكانْ:فيْتحقيقْالحضورْالفاعلْفيْالمنطقةْ،
ْ
لسدْالفراغْالسياسيْ.
الموقف من المحاولة االنقالبية:
جاءتْالمحاولةْاالنقالبيةْلتكونْتحوالًْكبي اًرْفيْسياسةْتركياْالخارجيةْ،والتيْحصلْفيهاْانعكاسْاستدارةْ
تجاه ْالقضايْا ْوالعالقاتْالمختلفةْ،حيثْأنْتوجيهْأصابعْاالتهامْلدورْسعوديْفيْهذاْاالنقالبْمنْقبلْ
أجهزةْمحددةْفيْالْدولةْ،جعلْالموقفْالتركيْأكثرْحدةْتجاهْالعالقةْوالملفاتْالمشتركةْ،وهيْالتيْجعلتْ
تركياْتتحولْباتجاهْإيرانْوتطورْالعالقةْمعهاْعلىْقاعدةْ رفضْالتدخلْفيْشؤنهاْالداخليةْ،ومنذْذلكْ
الحينْ،وعقْاسقاطْالطائرةْالروسيةْعامْْ،2015اتجهتْتركياْإليْخلقْتوازنْفيْمربعْالعالقةْمعْروسياْ
وايرانْ،حيثْالحليفْاالستراتيجيْاألمريكيْ،الذيْشكلْضغطْعلىْتركْياْ وآوىْفتحْهللاْقولن ْ،والتحركْ
الخليجيْأيضاًْتجاهْذلكْ،أحدثْتحوالًْكبي اًرْفيْالسياسةْالتركيةْْ .
قضية الصحفي جمال خاشقجي:تبنتْ تركياْ منذْ اللحظاتْ األولىْ لجريمةْ اغتيالْ خاشقجي ْ،داخلْ مبنىْ قنصليةْ بالدهْ بإسطنبولْ مطلعْ
أكتوبرْ،2018ْ/موقفاْإيجابياْعبرْدعوةْالسلطاتْالسعوديةْإلىْالتعاونْلكشفْالحقيقةْ.حتىْأنْالرئيسْ
أردوغانْ،وجهْشخصياْدعوةْإلىْالعاهلْالسعوديْ،للتعاونْمنْأجلْكشفْالحقيقةْفيْالقضيةْ،مستثنياْ
تورطْالملكْسلمانْبهذهْالحادثةْبشكلْكاملْ.وواصلتْأنقرةْتبنيْلغةْحذرةْومعتدلةْتجاهْالرياضْبهذاْ
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الصددْ،فيْخطوةْالهدفْالحفاظْعلىْاستقرارْالسعوديةْوالمنطقةْ،وعدمْالسماحْبأنْتتسببْجريمةْخاشقجيْ
فيْزعزعتهْْ .
لكنْالواقعْالذيْشكلْضغطاًْإعالميةْأكبرْمنهْاتخاذْإجراءاتْمباشرةْتجاهْمساحاتْمحددةْفيْ
شكلْالعالقةْ،يشير ْإلى ْأنْتركياْأرادتْالضغطْالمعنويْعلىْالسعوديةْ،لتحيديهاْمنْأيْتحركاتْضدْ
تركياْفيْالمستقبلْْ .
إنْتعاونْأنقرةْ والرياضْفيْالعديدْمنْالقضاياْالتيْتهمْالمنطقةْ،أمرْحتميْالْبدْمنهْ،فيماْتتمحورْ
سياساتْاألطرافْالقادمةْمنْخارجْالمنطقةْ،حولْمصالحهاْدونْمراعاةْاستقرارْورفاهْالمنطقةْوسكانهاْ.
وفيْظلْالصراعْالذيْ تشهدهْالمنطقة ْ،يمكنْ لتركياْ والسع ْوديةْ ترسيخْتعاونهماْفيْالمجاالتْالسياسيةْ
والعسكريةْ واالقتصاديةْ والتجاريةْ واالجتماعية ْ.والْشكْأنْعلىْالعالمْأنْيتبنىْدوراْفاعالْ وايجابياْفيْ
هذاْالطارْ .
خاتمة:
عقبْسقوطْالدولةْالعثمانيةْْ،1924وسيطرةْالفكرْالعلمانيْعلىْالدولةْالتركيةْ،اتبعتْتركياْسياسةْإدارةْ
الظهرْللشرقْ والموالةْللغربْ،األمرْالذيْجعلْاألتراكْيعيشونْأزمةْهويةْ،بتاريخهمْوحضارتهمْودينهمْ،
إليْأنْجاءتْمرحلةْجديدةْفيْتاريخْتركياْالمعاصرةْ،وهيْفوزْحزبْالعدالةْ والتنميةْفيْانتخاباتْعامْ
 ْ،2002والتيْأعادتْصياغةْالرؤيةْالتركيةْفيْسياستهاْالخارجيةْ،بالتوجهْللشرق ْوتحقيقْالتوازنْفيْ
عالقتهاْمعْالغربْْ،واعتمدتْبذلكْاتباعْسياسةْتصفيرْالمشكالتْ،والعملْعلىْتحيقْالدولةْالمركزْمنْ
خاللْالتفاعلْوالتوازنْوْالتقاربْ،معْعمقهاْالجغرافيْوالذيْتترابطْمعهْفيْالتاريخْوالجغرافياْوالحضارةْ،
مماْعززْمنْحضورهاْوموقعهاْاالستراتيجيْ،والذيْتزامنْمعْالغزوْاألمريكيْللعراقْعامْ(ْ،)2003فكانتْ
المملكةْالعربيةْالسعوديةْ،دولةْذاتْأهميةْكبيرةْفيْالعقلْالسياسيْالتركيْ،نظراْألهميتهاْالدينيةْوموقعهاْ
القليميْوالدوليْ،فبامتالكهاْلثلثيْاحتياطيْالنفطْفيْالعالمْ،وموقعهاْاالقتصاديْ.عززْتلكْاألهميةْلديْ
تركياْ،حيثْكانتْتركياْتمرْبأزمةْاقتصاديةْفيْتلكْالفترةْمنْتوليْعامْ(ْ،)2002دفعتهاْلتحقيقْالتكاملْ
االقتصاديْ،بالتوجهْلعمقهاْالعربيْوالسالميْ،وقدْحققتْبذلكْتقارباْكبيراْ،منْخاللْتشكيلْمجلسْتعاونْ
استراتيجيْمعْدولْالخليجْعامْ2008مْ،بالضافةْللتعاونْالعسكريْوالسياسيْفيْبناءْالقدراتْالعسكريةْ
الزياراتْالمتبادلةْبشكلْ
للطرفينْ،وتحقيقْالتوافقْفيْالجانبْالسياسيْمنْخاللْالعالقاتْالدبلوماسية ْ،و ْ
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متواصلْ،إلىْأنْجاءتْفترةْثوراتْالربيعْالعربيْ،والتيْعملتْحالةْمنْالتباينْفيْالمواقفْوْالتوجهاتْ
لدينامياتْالثوراتْالعربيةْ،لمْتدمْتلكْالفترةْطويالْليأتيْمتغيرْجديدْ،بعدْوفاةْالملكْعبدْهللاْ،عام(ْ)2015
لكنْلمْتستمرْطويالًْتلكْالعالقاتْبسببْمجموعةْمنْالعواملْأثرتْعلىْالعالقاتْبشكلْكبيرْ .
وقدْدخلتْالعالقةْفيماْبعدْعامْْ2015مرحلةْجديدةْتدهورتْفيهاْالعالقاتْألسبابْمتعددةْ،منهاْماْهوْ
متعلقْبارتداداتْالربيعْالعربيْ،ومنهاْماْهوْمتعلقْفيْمرحلةْجديدةْفيْالتوجهاتْاألمريكيةْللشرقْاالوسطْ
يْ
عقبْوصولْدوالندْترامبْللحكم ْ،والتيْبدأتْمرحلةْجديدةْمبنيةْعلىْإضعافْالدورْالقياديْلتركياْف ْ
المنطق ة ْ،والتيْكانتْالمملةْومازالتْعلىْمسارْالوالياتْالمتحددةْفيْإضعافْهذاْالدورْعلىْاعتبارهْ
يضعفْدورهاْالقليميْ،والسياقْالتيْيسيرْعليهْالشرقْاألوسطْوفقْاالستراتيجي ْةْاألمريكيةْ.ازدادتْالفجوةْ
فيْالعالقةْبعدْمقتلْالصحفيْالسعوديْجمالْخاشقجيْفيْالقنصليةْالسعوديةْفي ْتركيا ْ،واألمرْالذيْ
شكلْرأيْعامْعالميْضدْالسعوديةْ ْ.
النتائج والتوصيات:
النتائج:
 إنْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْعالقاتْتاريخيةْذاتْطابعْتنافسيْمصلحيْ،أوْعدائيْفيْحقبْتاريخيةْمختلفةْ،الْسيماْفترةْماْقبلْسقوطْالدولةْالعثمانيةْ.
 بعدْوصولْحزبْالعدالةْوالتْنميةْللحكمْ،اتسمتْهذهْالعالقةْبطابعْذاتْطابعْبراغماتيْاقتصاديْ،ارتبطْبرغبةْصانعْالقرارْالتركيْ،فيْتصفيرْالمشكالتْمعْدولْالجوارْالجغرافيْ،والثانيْيتعلقْ
بضرورةْمعالجةْالواقعْاالقتصاديْالصعبْفيْتركيا.
 اثرتْثوراتْالربيعْالعربيْماْبعد ْ2011مْعلىْطبي ْعةْتلكْالعالقاتْالْسيماْالثورةْالمصريةْوالتفاعلْالتركيْمعهاْ.
 شكلتْمرحلةْماْبعدْعامْ2015مْتحولْغيرْمسبوقْفيْطبيعةْالعالقةْبينْالبلدين.ْ
ْ
ْ
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قامة المراجع:
الكتب العربية:
 محفوظْْعقيلْْ،السياسة الخارجية التركية (االستمرارية _ التغيير)ْْ.ط ْ،1المركزْ العربيْلألبحاثْ ْودراسةْالسياساتْ.الدوحةْ:قطر2012(ْ.م)ْ:
طْ.1دارْالرضوانْللنشر2012(ْ.م).
 الزبيديْكريمْ،سياسات الواليات المتحدة تجاه تركياْ ْ. محفوظ ْعقيلْ ،سوريا وتركيا الواقع الراهن واحتماالت المستقبلْ.طْ.1مركزْدراساتْالوحدةْالعربية2009(ْ.م)ْ.
 الوحدةْالعربية. ْمحفوظ ْعقيلْ .جدليات المجتمع والدولة في تركيا -المؤسسة العسكرية والسياسة العامة.ثْاالستراتيجية2008(ْ.م)ْ.
أبوْظبيْ:مركزْاالماراتْللدراساتْوالبحو ْ
ن .تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج .بيروتْ:الدارْالعربيةْللعلومْ
 باكيرْعليْ،وآخرو ْناشرونْ(2009مْ)
 حسين ْغازيْْ ،الشرق األوسط الكبير بين الصهيونية العالمية واإلمبريالية األمريكية ،اتحادْالكتابْالعربْ،دمشقْ()ْ2005
 معوْجاللْ،صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية .بيروتْ:مركزْدراساتْالوحدةْالعربيةْ(1998م).
 نورْالدينْمحمْدْ،تركيا الصيغة والدور ،طْْ.1بيروتْ:رياضْالريسْللكتبْوالنشرْ(ْ.)2008خورشيْدْْ،تركيا وقضايا السياسة الخارجيةْْ.دمشقْْ:منشوراتْ اتحادْ الكتابْ العربْْ.
 دليْْ ْ(1999م)ْ.
 محمْدْالغريريْْالدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوروبي (ْ،)1993 -2010مركزْالجزيرةْللدراساتْ،الدوحة)2010(ْ.
 ْعدنانْ،حسينْنظرية العالقات الدوليةْ،مجدْللدراساتْالنشرْوالتوزيعْ،بيروت.ْ)2010(ْ.بْكمالْ،الدين والدولة في تركيا المعاصرة ،صراع اإلسالم والعلمانيةْ،طْ،1مكتبةْجزيرةْ
 حبي ْالوردْ،القاهرة)2010(ْ.
 ْياسرْحسنْ،تركيا البحث عن مستقبلْ-مكتبةْاألسرةْ،طْ،1القاهرةْالدارْالمصريةْاللبنانيةْْ.()ْ2006
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ثْ-بيروتْ،دارْوجوهْللنشرْ
 ْقولْمحمْدْ،التجربة النهضوية التركيةْ،طْ،1مركزْنماءْللبحو ْوالتوزيع.ْ)2013(ْ.
الكتب األجنبية المترجمة:
 حسنْْقياليْْالحركة القومية العربية بعيون عثمانية(1908م1918-م) ْ.ترج ْمةْْفاضلْجتكر.طْ.1قدمسْللنشر2003(ْ.م)ْ.
الرسائل العلمية
 يسريْْالغولْأثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي على العالقات التركية اإلسرائيليةْ،رسالةْماجستيرْ غيرْ منشورةْْ-برنامجْ ماجستيرْ دراساتْ فيْ الشرقْ األوسط ْ،كليةْ اآلدابْ والعلومْ
النسانيةْ،جامعةْاألزهرْ:غزةْ )2011(ْ.
 محمْدْ،التلولي ْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْسورياْمن ْْ.2008ْ -2002رسالةْماجستيرْغيرْمنشورْةْ -برنامجْماجستيرْدراساتْفيْالشرقْاألوسطْ،كليةْاآلدابْ والعلومْالنسانيةْ،
جامعةْاألزهرْ:غزة2011(ْ.م)ْْ .
األبحاث و التقارير
 مصطفىْحسين الدور اإلقليمي التركي للمدة من ٢٠٠٢م الى ْ،٢010كليةْالعلومْالسياسيةْ.الجامعةْالمستنصرية2002(ْ.م).
 جهاْدْْعودة "التحالف العسكري اإلسرائيلي-التركي" ،مجلةْ السياسة الدوليةْْ،عددْْ،مجلدْ38٠١0م)2003( .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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المجالت والدوريات:
 الخليجْلألبحاثْ:الخليج في عام ،2004دولةْالماراتْالعربيةْالمتحدةْأبوْظبي)2005(ْ. إليناْمليكلمانْالعالقات الروسية الخليجية :البناء على ماض إشكالي ،المركزْالعربيْلألبحاثْ.سلسلةْتحليلْسياساتْ،الدوحةْ-قطرْ(.ْ)2016
 توفيقْسعْدْالسياسة اإلقليمية التركية تجاه الخليج العربي 2002 2008مجلةْالعلومْالسياسيةْ.)2009(ْ.24جامعةْبغدادْ.العددْالمشتركْ(ْ 1،)39-38
 أحمْدْداوودْاوغلوْمبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفها السياسي اإلقليمي .أوراقْمركزْ.ْ)2012(ْ.2ثْاالستراتيجيةْ.العددْ(ْ 1ْ)3
البحو ْ
 المركزْالعربيْلألبحاثْخلفيات التباين األمريكي -التركي في سورياْ،سلسلةْتحليلْسياساتْالدوحةْ-قطرْ(ْ )ْ2014
 عماْدْقدورةْروسيا وتركيا :عالقات متطورة ،وطموحات متنافسة في المنطقة العربيةْ.المركزْالعربيْلألبحاثْ،سلسلةْتحْليلْسياساتْالدوحةْ-قطرْ(.)2015
 نورْالدينْمحمْد ْ"الدور التركي تجاه المحيط العربي" ،شؤونْسياسيةْ،مركزْدراساتْالوحدةْالعربيةْ،بيروتْ.عددْ)ْ2012(ْ.5
المواقع االلكترونية
مساء
 اتفاقية السالح التركية السعودية خطوة لتحسين العالقاتْ،مركزْالجزيرةْللدراساتْ11ً
()2016/2/20
http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favi
con.ico
 أصداء تركية وعربية للمجلس االستراتيجي التركي السعودي ،موقعْتركْبرسْسادسةْمساءْ(ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)2016/1/ْ20
ْhttp://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo_1.png
 السعودية تشتري مدرعات عسكرية تركية محلية الصنع بقيمة تصل الى 10مليار دوالرْ،موقعْ

نيوزْ

اللكترونيْ،

ْْ10

ْصباحْاًْ

ْ(.)1016/ْ1/20

ْhttp://i.tmgrup.com.tr/dailysabah-arabic/v2/i/favicon.ico
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 السعوديةْوتركياْتعلنْانْتشكيلْ"مجلسْتعاونْاستراتيجي"ْ،موقعْالعربيةْاللكترونيْ11ْ،صباحْاًْ(http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb-.)2016/2/ْ20
ْfoundation/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png
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الملخص
جرمْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْسلوكْوأفعالْالرشوةْواالختالسْبسببْخطورةْهاتينْالجريمتينْ
علىْاالقتصادْ والتنميةْداخلْالدولةْ،وقدْتالحظْلناْأنْالمشرع ْنصْعلىْالرشوةْ واالختالسْالمنصوصْ
عليهماْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية ْولمْيحددْمدىْتطبيقهماْأوْحصرهْعلىْبعضْالفئاتْهلْهيْتتعلقْ
بالقطاعْالعامْأمْبالمكانْشموليتهماْبالتجريمْعلىْالقطاعْالخاصْوباقيْاألشخاصْالخاضعينْألحكامْ
أثرناْ
بْ،لذاْ ْ
القانونْوالْتنطبقْعليهمْالصفةْالعموميةْونكونْبذلكْحصرناْوضيقناْإفالتْأيْجهةْمنْالعقا ْ
الْْهْامْ ْوهوْْمدىْ خضوعْ جرميْ الرشوةْ واالختالسْ فيْ القطاعْ الخاصْ ألحكامْ التشريعْ الجزائيْ
تساؤًْ
الفلسطيني؛ ْومنْأجلْتقديمْدراسةْ وافيةْحولْهذاْالموضوعْاستخدمناْالمنهجْالعلمي ْالوصفيْالتحليليْ،
صْ،
والمنهجْالمقارنْْ،وخلصناْإلىْضرورةْأف ارْدْنصْتشريعيْلجريمتيْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ
بحيثْيتمْتحديدْوتوصيفْأركانْكلْمنهماْبشكلْمغايرْعنْالتجريمْالواردْفيْالقطاعْالعامْْ .
الكلمات المفتاحية(ْ:الفسادْ،الرشوةْ،االختالسْ،القطاعْالعامْ،القطاعْالخاصْ)
Abstract
The Palestinian Anti-corruption law convicted any behavior or bribery
deeds or embezzlement due to its danger on the economy and development inside
the state. The legislator stated in the public punishments that bribery and
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embezzlement laws are still valid and without mentioning their range of
application or its scope whether by public sector or by criminalization of the
private sector and other persons subject to the law and not in public, so we are
limited and penalized with impunity. Therefore, we have raised an important
question: How the criminal offenses of bribery and embezzlement in the private
sector are subject to the provisions of Palestinian penal legislation. To provide
accordingly a thorough study on this subject, the scientific narrative of analysis,
the comparative approach, are used. The paper concludes that a legislative
provision for bribery and embezzlement in the private sector should be set and
defined in a manner different from criminalization in the public sector.
)Key words: (corruption, bribery, embezzlement, public sector, Private sector

المقدمة

تعتبر ْجريمتي ْالرشوة ْواالختالسْإحدىْالجرائمْالتيْجرىْتجريمهمْفيْقانونْمكافحةْالفسادْ رقمْ

(ْ)1لسنةْْ2005وتعديالتهْباعتبارهماْمنْجرائمْالفسادْلماْلهاتينْالجريمتينْمنْخطورةْعلىْالتنميةْوعلىْ
اقتصادْالدولةْ،إذْيعْدْاالختالسْمنْأكثرْاألعمالْخطورةْالْسيماْلماْلهْمنْتأثيرْعلىْاالقتصاْدْالوطنيْ
بالنظرْإلىْماْيسببهْمنْاستنزافْللكثيرْمنْالمواردْالماليةْالتيْنحنْأولىْبحمايتهاْوالمحافظةْعليهاْإبانْ
الظروفْالتيْتعصفْبدولةْفلسطينْ،وكذلكْتعدْالرشوةْإحدىْوسائلْانتشارْالفسادْالتيْتعملْعلىْنزعْ
ثقةْالمواطنينْبجهةْالحكومةْأوْالدارةْالعتقادهمْأنهْبدفعْالمالْيحصلْعلىْخدماتْأسرعْوأجودْ،وعليهْ
ىْضرورةْتجريمهماْووضعهماْمنْصورْالفسادْوأولىْاختصاصْ
ولخطورةْهاتينْالجريمتينْتنبهْمشرعناْإل ْ
هاْتحيلْمرتكبْفعلْالفسادْبعدْانتهاءْتحقيقاتهاْ
ْ
مالحقةْمرتكبيهماْوالمساءلةْلهيئةْمكافحةْالفسادْوالتيْبدور
األوليةْللنائبْالعامْومنْثمْيصدرْقرارْاتهامْللمحكمةْالمختصةْبالنظرْفيْقضاياْالفساْد(ْ،)1وعلىْهذاْ
األساسْفقدْأفردهماْالمشرعْباعتبارهماْمنْصورْالفساد ْ،وأولىْفرضْالعقوباتْبحقْمرتكبيهاْوهذاْماْ
اماْ بأحكامْاالتفاقيةْالدوليةْلمكافحةْ
سعتْإليهْ دولةْفلسطين ْبتجريمهماْ واعتبارهماْ منْ أفعالْ الفسادْ التز ًْ

الفسادْلسنةْْ،)2(ْ2003وكذلكْأحكامْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْلسنةْْ .2010

يعْالفلسطينيْفيْعمليةْمكافحةْالفسادْقدْجاءْنصاْبالمطلقْعلىْهاتينْالجريمتينْ
ويالحظْأنْالتشر
ً

إذْنصْعلىْالرشوةْواالختالسْالمنصوصْعليهماْفيْقوانينْالعقوباتْالساريةْولمْيحددْمدىْتطبيقهماْأوْ

(ْ)ْ1أنشأتْهيئةْمكافحةْالفسادْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ(ْ)7لسنةْْ2010المعدلْلقانونْالكسبْالغيرْمشروعْرقمْ(ْ)1لسنةْ2005

(ْ)ْ2ينظرْتقريرْاستعراضْدولةْفلسطينْ،الفصولْالمستعرضةْ:الفصلْالثالثْ"التجريمْوانفاذْالقانون"ْ،والفصلْالرابعْ"التعاونْالدولي".
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ص
حصرهْعلىْبعضْالفئاتْهلْهيْتتعلقْبالقطاعْالعامْأمْبالمكانْشموليتهماْبالتجريمْعلىْالقطاعْالخا ْ
وباقيْاألشخاصْالخاضعينْألحكامْالقانونْوالْتنطبقْعليهمْالصفةْالعموميةْونكونْبذلكْحصرناْوضيقناْ
إفالتْأيْجهةْمنْالعقابْ .
وْ بالم ْعانْ فيْ فحوىْ النصوصْ التشريعيةْ وماْ جاءْ بعمومتيهاْ نجدْ أنْ النصْ حتمْ فيْ عمليةْ
اردةْحصراْفي ْالمادة ْ(ْ)2منْالقانونْ
المساءلةْرغمْارتكابْلجريمةْفسادْأنْيكونْمنْضمنْالفئاتْالو
ً

فْ
كجهاتْخاضعةْللقانونْوصفةْالفاعلْ(الموظف)ْالواردْتعريفهْفيْالقانونْليصار ْإلى ْانطباقْتوصي ْ

الفعلْالجرميْعلىْالجهةْالتيْارتكبتْالفعلْالجرميْحتىْوانْاشترطْقانونْالعقوباتْعلىْأنْيكونْالفاعلْ
فيهاْموظفْ،إذْبالعودةْللجهاتْالخاضعةْألحكامْالقانونْنجدْأنْمشرعناْالسيماْفيْآخرْتعديلْللتشريع(ْ)1
رؤساءْوأعضاء ْمجالسْإدارةْ
ْ
الْسيماْفي ْالمادة ْْ(ْ)4منهْقدْعدلْالفئاتْالخاضعةْللقانونْونصْعلى ْ
تْ،والعاملونْفيهاْ،التيْتكون
ْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساتهاْمساهماْفيهاْ،وعليهْفإنْنطاقْالتطبيقْ
ًْ
الشركا ْ
يكونْفقطْفيْتلكْالفئةْالتيْتكون
ْالدولةْاوْأيْمنْمؤسساتهاْمساهماْفيهاْ،وْبالتاليْولطبيعةْالوضعْ
ً

الفلسطينيْنجدْانْهنالكْباقيْأنواعْالشركاتْفيْفلسطينْ(ْكشركاتْمساهمةْعامة ْ،والشركاتْمساهمةْ

ارْبقانونْرقمْ(ْ)37لسنةْْ2018المعدلْلقانونْمكافحةْالفسادْالصادرْبتاريخْْ2018ْ/11/8حيثْحددْاالشخاصْالخاضعونْ
ْ
(ْ)ْ1قر

للقانونْوهم.1ْ:رئيسْالدولةْومستشاروهْ،ورؤساءْالمؤسساتْالتابعةْللرئاسةْْ .

ْ.2رئيسْوأعضاءْمجلسْالوزراءْ،ومنْفيْحكمهمْ ْ.
ْ.3رئيسْوأعضاءْالمجلسْالتشريعيْ .

ْ.4أعضاءْالسلطةْالقضائيةْوالنيابةْالعامةْ .

ْ.5رؤساءْالمؤسساتْوالهيئاتْواألجهزةْالمدنيةْوالعسكريةْ،وأعضاءْمجالسْإدارتهاْ،إنْوجدتْْ .
ْ.6المحافظونْ،ورؤساءْوأعضاءْمجالسْالهيئاتْالمحليةْ،والعاملونْفيهاْ .

ْ.7الموظفونْالعامونْالمعينونْبقرارْمنْجهةْمختصةْلش ْغلْوظيفةْمدرجةْفي ْنظامْتشكيالتْالوظائفْالمدنيةْأوْالعسكريةْعلىْ
ائرْالحكوميةْ،أياْكانتْطبيعةْتلكْالوظيفةْأوْمسماهاْ،وأعضاءْالسلكْالدبلوماسيْ،ومنْفيْحكمهمْ .
موازنةْإحدىْالدو
ً

اْمساهماْفيهاْ ْ.
ْ.8رؤساءْوأعضاءْمجالسْإدارةْالشركاتْ،والعاملونْفيهاْ،التيْتكونْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساته
ً
ْ.9المساهمونْفيْالشركاتْغيرْالربحيةْ،والعاملونْفيهاْ ْ.

ْ.10المحكمونْ،والخبراءْ،والحراسْالقضائيونْ،ووكالءْالدائنينْوالمصفونْ ْ.

ْ.11رؤساءْوأعضاءْمجالسْإدارةْالجمعياتْالخيريةْوالتعاونيةْوالهيئاتْاألهليةْالتيْتتمتعْبالشخصيةْاالعتباريةْالمستقلةْْ،وباالستقاللْ

العاملونْفيْأيْمنهمْ،حتىْولوْلمْتكنْتتلقىْدعماْمنْ
المالي ْوالداري ْ،واألحزابْ والنقاباتْ واالتحاداتْ واألنديةْ،ومنْفيْحكمهم ْ،و
ً
الموازنةْالعامةْ .

ْ.12األشخاصْالمكلفونْبخدمةْعامةْبالنسبةْللعملْالذيْيتمْتكليفهمْبهْ .

ْ.أيْشخصْغيرْفلسطينيْيشغلْمنصباْفيْأيْمنْمؤسساتْالد ْولةْالتشريعيةْ،والتنفيذيةْوالقضائيةْ،وأيْشخصْيمارسْوظيفةْ
13
ً
عموميةْلصالحْأيْجهازْعموميْأوْمنشأةْعموميةْأوْمنظمةْأهليةْتابعةْلبلدْأجنبيْأوْمؤسسةْذاتْطابعْدوليْ .

ْ.14مسؤولوْوأعضاءْالجهاتْالتيْتساهمْبهاْالدولةْأوْتتلقىْموازناتهاْأوْأيْدعمْمنْالموازنةْالعامةْللدولةْ،والعاملونْفيهاْ.
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خاصةْ وشركاتْالتضامن ْ،والشركاتْالمختلطةْ(وهيْالتيْ تكونْ بينْ القطاعْ العامْ والخاص)ْ الْ يمكنْ
توصيفْ الفعلْ الجرميْ عليهاْ (الرشوةْ أوْ االختالس)ْ لعدمْ خضوعهاْ ألحكامْ القانون ْ،ونكونْ أمامْ فراغْ
تشريعيْفيْخضوعْباقيْفئاتْالشركاتْالمذكورةْمنْنطاقْاختصاصْالهيئةْوتجريمهاْوفًقاْلقانونْمكافحةْ
الفسادْوْاألولىْأنْيتمْإخضاعْهذهْالفئاتْألحكامْالقانونْوتجريمْفعلْرشوةْواالختالسْعلىْالمساهمينْ
والعاملينْ فيهاْ إذاْ كناْ نرغبْ بالعملْ باستكمالْ العملْ بااللتزامْ بأحكامْ االتفاقيةْ الدوليةْ لمكافحةْ الفساْد ْ
والتوسعْفيْتفسيرْأحكامْبنودهاْ .
أوًال :إشكالية الدراسة:
صْ
تتمثلْإشكاليةْالدراسةْفيْالسؤالْحولْمدىْخضوعْجرميْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ

ألحكامْالتشريعْالجزائيْالفلسطينيْويحتملْهذاْالرايْْالعديدْمنْالتساؤالتْأوالهماْهلْتجريمْالفئةْالواردةْ

فيْالمادةْْ8/4منْالقرارْبقانون
ْ(الشركاتْالتيْتساهمْفيهاْالدولةْأوْأياْمنْمؤسساتهاْ)ْهوْامتثالْألحكامْ
ً
منْاالتفاقيةْاالمميةْلمكافحةْالفسادْ،والمادةْالرابعةْمنْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْ
ْ
الموادْْ21وْْ22
باعتبارْأنْهذهْالفئةْتخرجْعنْصفةْالعموميةْالمعروفةْ،وثانيهماْهلْمازلناْبحاجة ْإلى ْنصْالتشريعيْ

لخضاعْالفئاتْ(باقيْالقطاعاتْوالشركات)ْووضعْأركانْلتجريمْفعلْالرشوةْواالختالسْعلىْالمساهمينْ

أوْالعاملينْفيهاْليصارْإلىْاعتبارْأنناْملزمينْبأحكامْاالتفاقيةْاالمميةْوالعربيةْونكونْبذلكْقدْجرمناْفعلْ

الرشوةْ واالختالسْفيْالقطاع ْالخاصْوحققناْالهدفْالمرجوْمنْاالتفاقياتْالدوليةْسالفةْالذكرْ،وثالثهماْ
هلْالعقابْيتناسبْمعْالجرمْفيْالقطاعْالخاصْوالْيختلفْعنهْفيْالقطاعْالعامْْ .
ثانيا :منهجية الدراسة:
ً
يْ
تتبعْهذهْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْ،والمنهجْالمقارنْ،فمنْخاللْالمنهجْالوصفيْالتحليْل ْ

صْْقانونْْْمكافح ْةْْالفساْدْْالفلسطينيْْرقمْْْ(ْْ)1لسنةْْْْ2005وتعديالت ْهْ
سوفْْيتمْْوصفْْوتحليلْْنصو ْ

تْالعالقةْوواقعْظاهرةْالفساْدْفيْالمجتمعْالفلسطينيْوبخاصةْفيْمجاليْالرشوةْواالختالسْ
تْذا ْ
والتشريعا ْ

تْالدوليةْ
صْمعْاالتفاقيا ْ
صْ.أماْالمنهجْالمقارنْ،فسوفْيتمْمنْخاللهْمقارنةْتلكْالنصو ْ
فيْالقطاعْالخا ْ
واالقليميةْوبخاصةْاتفاقيةْاالممْالمتحدةْلمكافحةْالفساْدْللعامْْ2003واالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساْدْللعاْمْ

ي ْالعديْد ْمن ْالبلدان ْوتطبيقاتها ْالقضائية ْوبخاص ْةْ
ص ْالقانونية ْف ْ
ْ ،2010بالضافة ْإلى ْمقارنتها ْبالنصو ْ

القانونْْالمصريْْواللبنانيْْواألردنيْوالج ازئريْْوغيرهاْ.
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ثال ًثا :أهمية الدراسة:

➢ منْالناحيةْالنظري ْة ْ

ْتأتي ْْأهميةْالدراسةْلبحث ْإمكانيةْتجريمْالقطاعْالخاصْلفعليْالفسادْالرشوةْ واالختالسْفيْدولةْ

اْوْأحكامْاالتفاقيةْاالمميةْ
ام ْ
فلسطينْوهلْالتشريعْالفلسطينيْلقانونْمكافحةْالفسادْيجرمْهاذينْالفعلينْالتز ً
والعربيةْلمكافحةْالفسادْأمْماْزلناْبحاجةْإلىْاقتراحْتشريعْلسدْهذهْالثغرةْْ .
➢ منْالناحيةْالعملي ْة ْ

حيثْسوفْأقومْبإجراءْمقارنةْماْبينْعدةْقوانينْعالجتْجريمةْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخاصْ

والتفريقْفيماْبينْاركانْهذينْالجرمينْمعْجريمتيْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالعامْ،وباقيْالجرائمْالتيْ

صْأحكامْاالتفاقيةْالدوليةْاألمميةْوالعربيةْْلمكافحةْالفسادْوْالقوانينْ
تتشابهْمعهاْ،إضافةْإلىْتحليلْنصو ْ
المقارنةْالمجرمةْلهذينْالفعلينْللوصولْإلىْتحديدْوتوصيفْأركانْجرميْالرشوةْ واالختالسْفيْالقطاعْ
ب ْولبحثْأهميةْإقرارْهاتينْالجريمتينْ
ت ْالجانيْمنْالعقا ْ
ص ْلتالفيْالثغراتْالتيْتحولْدونْإفال ْ
الخا ْ
ضمنْالتشريعْالفلسطينيْلتحقيقْالمبادئْالتشريعيةْالتيْرسختهاْأحكامْاالتفاقياتْالدوليةْاألمميةْوالعربيةْ

تْ .
لمكافحةْالفسادْفيْمحاربةْالفسادْفيْكافةْالقطاعا ْ
ابعا :خطة الدراسة:
رً

نْ
وتحلْ الشكاليةْ السابقةْ منْ خاللْ الجابةْ علىْ األسئلةْ وتسليطْْالضوءْ علىْ هاتينْْالجريمتي ْ

وتحديدْمفهومهماْثمْالتطرقْألركانهماْ،ومدىْانطباقهماْوسنتعرضْلتجاربْالدولْكالجزائرْواألردنْولبنانْ
العربيةْ لمكافحةْ الفسادْ
ومصرْ فيْ عمليةْ التجريمْ للوصولْْإلىْْنتائجْ تنسجمْ وأحكامْ االتفاقيةْ االمميةْ و ْ

وتضييقْالفرصْعلىْبعضْالقطاعاتْللتقليلْمنْارتكابْهاتينْالجريمتينْوفرضْالعقوباتْعلىْمرتكبيهماْ
وسدْأيْفراغْتشريعيْجراءْعدمْالتجريمْْ .
ولذاْسنقسمْدراستناْإلىْمبحثينْوذلكْعلىْالنحوْاالتيْْ :
المبحث األول :الرشوة في القطاع الخاص
الفرعْاألولْ:تعريفْالرشوة
الرشوة
الفرعْالثانيْ:أركانْ ْ
ص
تْالمقررةْعلىْجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخا ْ
ثْ:العقوبا ْ
الفرعْالثال ْ
المبحث الثاني :االختالس في الممتلكات الخاصة
ص
تْفيْالقطاعْالخا ْ
الفرعْاألولْ:تعريفْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ
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تْالخاص ْة
الفرعْالثانيْ:أركانْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ
صْ
تْالمقررةْلجريمةْاالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ
ثْ:العقوبا ْ
الفرعْالثال ْ

المبحث األول
الرشوة في القطاع الخاص
تمهيدْوتقسيْم ْ
الرشوةْفيْالقطاعْالخاصْتختلفْعنْالقطاعْالعامْمنْحيثْالفاعلْألنهاْتتطلبْوجودْمقوماتْ

معينةْكالعاملْأوْالمستخدمْواختلفتْالدولْفيْسنْتشريعاتهاْعندْعمليةْتجريمْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْ

مثلْالقانونْاللبنانيْوالجزائريْولكنْبحسبْاختالفْالتسمياتْفالهدفْاألولْواألساسيْعمليةْالتجريمْلهذهْ
الفئةْبغضْالنظرْعنْتسميةْالفاعلْفيهاْمستخدمْأمْعاملْ .

ن ْتتوافرْصفةْخاصةْفيْمرتكبهاْهيْأنْيكونْ
ويتعينْلقيامْجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْأ ْ

اءْتحققْالربحْ
مستخدم
ً
اْأوْعامالْأوْيديرْكيانا ً
ً
ْخاصاْأوْمشروعْخاصْبغضْالنظرْعنْماهيةْأهدافهْسو ً
أمْالْ،وهذاْالعنصرْيمثلْالشرطْالمفترضْلقيامْالجريمة(ْ،)1ونرىْ ْْأن ْهذا ْالعنصرْ ْيسريْ ْعلى ْبعضْ

يْ
ي ْتساهْم ْالدولة ْفي ْرأس ْمالها" ْبأ ْ
ت ْالت ْ
ن ْفي ْالمشروعا ْ
الفئاتْالخاضعةْللتشريعْالفلسطينيْ"المستخدمي ْ

تْكونْْالمستخدمينْفيهاْيحملونْْصفةْالموظفْلغاياتْالتجريمْوفقاْلتعريفْالموظفْفيْالقانونْ
صفةْكان ْ
ويخضعونْلعقوبةْالتجريمْفيْالقطاعْالعامْإذْبالرجوعْإلىْاستخدامْمصطلحْالمستخدمْنجدْانهْكلْشخصْ

يرتبطْبالمشروعْبعالقةْقانونيةْجوهرهاْصلةْالتبعيةْالتيْيكونْلصاحبْالعمل ْبمقتضاهاْسلطةْالرقابةْ
والشرافْوالتوجيهْويقابل ْهاْالتزامْمنْالمستخدمْبالخضوعْلها(ْ،)2وينبغيْأنْتكونْالعالقةْمأجورةْواذاْكانتْ
بشكلْتطوعيْتنتفيْعنهْصفةْالمستخدمْْ .
يْجدالْعندْبعضْالفقهاءْالذينْاعتبرواْأنْالعقدْالذيْيردْعلىْعملْفكريْهوْ
وأثأرْالعملْالفكر
ً

هْبعدْأنْصارْمقرراْاليومْ،فالواقعْأنْ
عقدْالمقاولةْوليسْعقدْعملْ،إالْأنْهذاْالجدلْلمْيعدْله ْماْيبرر
ً

اْأوْمحالْلعقدْالعملْوقدْأخذْقانونْالعملْاللبنانيْ
اليدويْيمكنْأنْيكوناْموضوع
كالْمنْالعملْالفكريْو
ً
ً
ً
بهذاْالرايْعندماْميزْبينْالعمالْالعاديينْوالعمالْالمستخدمينْالذينْيقومونْبأعمالْمكتبيةْأوْغيرْيدويةْ

بْعلىْأعمالهمْالطابعْالفكريْ .
والذينْيغل ْ

(ْ)ْ1فادياْالبيض ْونْْ:الفسادْأبرزْالجرائمْاألثارْوسبلْالمعالجةْ،منشوراتْالحلبيْْ،2013صْ.94

()ْ2إبراهيمْطنطاويْْ:جرائمْاالعتداءْعلىْالوظيفةْوالمالْالعامْ،الرشوةْوالربحْ،طْ،1المكتبةْالقانونيةْ،2000ْ،صْ.204ْ،203
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وفرقْالمشرعْاللبنانيْبينْالمستخدمينْ والعمالْوقدْقسمْالجراء ْإلى ْمستخدمينْوعمالْوعرفْ
المستخدمْأنهْ كلْ أجيرْ يقومْ بعملْ مكتبْ أوْ بعملْ غيرْ يدويْ والعاملْ هوْ كلْ أجيرْ الْ يدخلْفيْفئةْ
المستخدمينْْ .
طاْبعقدْعملْمعْصاحبْالعملْ،وهذاْ
ويكونْالعاملْفيْاغلبْاألحوالْفيْالقطاعْالخاصْمرتب ً

العقدْيكونْبمعنىْقانونْالعملْالذيْيحددْشروطْعقدْالعملْ،فعقدْالعملْعرفته ْالمادة ْ(ْ)24منْقانونْ

عاملْلمدةْ
بْعملْْو ْ
يْصريحْأ ْوْضمنيْيبرمْبينْصاح ْ
يْأ ْوْشفه ْ
قْكتاب ْ
العملْالفلسطينيْ(ْ)1علىْأنهْاتفا ْ

تْ
بْالعملْوتح ْ
محددةْأوْغيرْمحددةْأوْلنجازْعملْمعينْيلتزمْبموجبهْالعاملْبأداءْعملْلمصلحةْصاح ْ
بْالعملْبدفعْاألجرْالمتفقْعليهْللعاملْْ .
إدارتهْواشرافهْ،ويلتزمْفيهْصاح ْ
طاْبعقدْعملْ
نْمارسْعمالْخار
والموظفْالعموميْخارجْأوقاتْدوامهْوا
جْنطاقْوظيفتهْيعتبرْعامالْمرتب ً
ً
ً
مقابلْأجرْوذلكْحالْتوفرتْالشروطْالمتعلقةْبعقدْالعملْالتبعيةْواألجرْ .

والْتختلفْأركانْجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْعنْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْإذْأنْمعيارْانطباقْ
الفعلْالجرميْهوْصفةْالفاعلْحيثْأنْالفاعلْفيْالجريمةْاألولىْهوْالموظفْالعمومي ْوالفاعلْفيْ

الجريمةْالثاْنيةْهوْالمستخدمْأوْالعاملْ،وانْأركانْالفعلْلكليهماْهيْذاتهاْمنْحيثْالركنْالماديْالفعلْ
المكونْمنْالطلبْأوْااللتماسْللقيامْبالعملْأوْاالمتناعْعنْالقيامْبعملْ،والقصدْالخاصْوهوْالضرارْ
بْالعملْأوْصاحبهْْ .
إذْباألولىْبالدولةْأوْمصالحهاْوالثانيةْالضرارْبصاح ْ
وعلىْذلكْنقسمْهذاْالمبحثْإلىْثالثةْفروعْ:
الفرعْاألولْ:تعريفْالرشوة
الفرعْالثانيْ:أركانْالرشوة
صْ
تْالمقررةْعلىْجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخا ْ
ثْ:العقوبا ْ
الفرعْالثال ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

(ْ)ْ1قانونْالعملْالفلسطينيْرقمْ(ْ)7لسنةْْ2000الصادرْبتاريخْْ.2000ْ/4ْ/30
89

الفرع األول
تعريف الرشوة
اصطالحا
لغويا و
ً
أوًال :تعريفها ً
ب ْالتوصل ْإلى ْالشيء ْبواسطة ْشيءْ
أماْلغوياْ:فإنْأصل ْالرشوةْ ْفي ْاللغة ْمعنى ْيدور ْحولْ ْطل ْ
ًْ
➢

آخرْ ،قال ْأبو ْالعباس ْالرشوة ْمأخوذة ْمن ْرشى ْالفرخ ْإْذ ْمْد ْرأسه ْإلى ْأمه ْلترزقهْ ،وقالْسيبويهْ:

رشاه ْرشوةْ ،وارتشى ْمنهْ ،إذا ْأخْذ ْبهاْ ،ورشاه ْحاباه ْوترشاهْ :الينهْ ،ورشاه ْإذْظاهرْهْ ،...وقال ْأبوْ
نْ
عبيْدْ:الرشىْمنْأوالْدْالظباءْالذيْْقْدْتحركْوتمشىْ،والرشاءْرسنْالدلوْ،والرائشْالذيْيسديْبي ْ

الراشي ْوالمرتشيْ )1(.وقال ْالتهانويْْ :الرشوة ْبالكسر ْوالضم ْوسكونْ ْالشين ْاسم ْمن ْالرشوة ْبالفتحْ،
نْتصنعْلهْشيئاْليصنعْشيئاْآخر(ْ )2
وهيْفيْاللغةْماْيتوصلْب ْهْإلىْالحاجةْبالمصانعةْبأ ْ

اصطالحا
➢ تعريفها
ً

أماْاصطالحياْفقدْعرفهاْبعضْالفقهاءْأنهاْانحرافْالمستخدمْفيْأداءْعملهْعنْالهدفْالمسطرْ،منْ
ًْ

نْالوظيف ْةْْ(ْ،)3بينماْعرفهاْآخرونْْعلىْأنهاْ
بْغيرْمشروعْم ْ
أجلْتحقيقْمصلحةْشخصيةْلهْ،وهيْكس ْ
بْ
ي ْكس ْ
ق ْمصلح ْة ْشخصي ْة ْلهْ ،وه ْ
ن ْالهدف ْالمرجوْ ،من ْأجل ْتحقي ْ
ي ْأداء ْعمله ْع ْ
انحراف ْالمستخدم ْف ْ

ضْاآلخرْعلىْأنهْالتجارْبأعمالْالوظيفةْأوْالخدمةْأوْاستغاللهاْ
مشروعْمنْالوظيف ْة كمْاْعرفهاْالبع ْ
غيرْ ْ

عْ
بْالجانيْأوْيقبلْأوْيحصلْعلىْعطيةْأوْوعْدْبهاْأوْأيةْمنفعةْأخرىْْألداءْعملْأوْاالمتنا ْ
بأنْيطل ْ
عنهْ )4(ْْ.
عْ
ولذاْفإن ْجريمة ْالرشوة ْبشكل ْعام ْسواء ْتعلق ْاألمرْبرشوة ْالموظفينْالعموميين ْأ ْوْالرشوة ْفي ْالقطا ْ

بْأوْيقبل ْمْاْيقدم ْله ْمن ْمزية ْأو ْوعْدْبهْاْ
الخاصْتقتضيْوجوْدْطرفين ْمستخدمْ"عامل" ْأو ْموظف ْيطل ْ
ضْهديةْأوْمزيةْلقاءْدفعْالطرفْاألولْ
بأيْشكلْمباشرْأوْغيرْمباشرْ،وطرفْآخرْيعْدْأوْيمنحْأوْيعر ْ
نْأداؤهْ ْ.
ألداءْالعملْأوْاالمتناعْع ْ
ْ

(ْ)ْ1عبدْالوهابْالشيشانيْ:دورْالقيمْْالغائبةْالتيْتحكمْبناءْالفردْفيْمكافحةْجريمةْالرشوةْ،المركزْالعربيْللدراساتْاألمنةْوالتدريبْ

للنشرْ،الرياضْ،السعوديةْْ،1992ْ،ص1ْ.

(ْ)ْ2ابنْمنظورْ،لسانْالعربْالمحيطْ،المجلدْالسابعْ،دارْلسانْالعربْ،لبنانْ،مطابعْالوالءْالحديثةْ،1999ْ،ص9ْ.

( ْ)ْ3عبدْهللاْالشاذليْفتوحْ:شرحْقانونْالعقوباتْالقسمْالخاصْ،دارْالمطبوعاتْالجامعيةْ،السكندريةْ1998ْ،صْ.61ْ.

(ْ)ْ4ناديةْحسانْ:آثارْالفسادْعلىْاالستثمارْالخاصْ،المجلةْالنقديةْللقانونْوالعلومْالسياسةْ،العددْْ،2جامعةْمولودْمعمريْ،سبخيْ،

سفيانْوعزريْْ:جريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْوفقاْللقانونْالجزائريْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،جامعةْعبدْالرحمانْميرة-بجايْ،2013

ْ.2014-

90

ثانيا :الغرض من تجريم فعل الرشوة
ً
الْيكفيْلتحقيقْجريمةْالرشوةْأنْيكون
ْالموظفْالخاصْأوْالمستخدمْقدْقبلْوعداْمنْآخرْأوْ
ً

أخذْهديةْأوْعطيةْبلْيشترطْفوقْذلكْأنْيكونْالغرضْمنْالرشوةْأداءْعملْمنْأعمالْوظيفةْالمرتشيْ

أوْاالمتناعْعنْعملْمنْاألعمالْالمذكورةْأوْكشفْأسرارْأوْمعلوماتْتسيئْإلىْالعملْوصاحبهْ،وهذاْ
ي (ْ،)1وهذاْيعنيْأنْهناكْثالثةْ
الهدفْالذيْقصدهْالمشرعْفي ْالمادة ْْ 354منْقانونْالعقوبات ْاللبنان ْ

تْ
أوجهْلألعمالْهيْالقيامْبالعملْ،واالمتناعْعنْعملْيوجبْالقانونْالقيامْبهْ،وكشفْأسرارْأوْمعلوما ْ
تسيئْإلىْالعملْوصاحبهْْ .
الرشوة واإلكرامية:

بائنْإعطاءْمبلغاْمنْالمالْمكافاةْلهمْعلىْ
تنتشرْفيْبالدْالمشرقْظاهرةْقيامْعمالءْالمحلْأوْالز
ً

حسنْقيامهمْبالعملْ،ويسمىْهذاْالمبلغْالبقشيشْومنْثمْأخذتْهذهْالظاهرةْباالنتشارْطبًقاْللعالقاتْ

المنفتحةْإالْأنهْظهرتْتياراتْمناهضةْللحدْمنهاْلماْلهذهْالعادة ْالسلبيةْتأثيرْعلىْاألصعدةْكافة؛ْإذْ
اصبحْالعاملْينتظرْالبقشيشْللقيامْبعملهْأوْيتباطآْفيْالقيامْبالمهامْالموكلةْإليهْ،وبحسبْوجهةْنظرناْ

فالْوجودْأليْعالقةْتعاقديةْبينْمنْيعطيْالبقشيشْومنْيأخذهْوظهرتْعدةْأراءْتفسيريةْحولْمدىْ

اعتبارْالبقشيشْمنْجرائمْالرشوةْفمنهاْماْاعتبرهْأنهْأحدْأشكالْالرشوةْخاصةْإذاْارتبطتْبمنحهاْللعاملْ

أوْالمستخدمْللقيامْبعملْومنهمْمنْْاعتبرهاْأنهاْمكافاةْخاصةْاذاْمنحتْبعدْقيامْالعاملْأوْالمستخدمْ
بعملهْوهذاْماْنراهْْ .
الفرع الثاني
أركان الرشوة
ستتناولْبمشيئةْهللاْأركانْجريمةْالرشوةْفيْبندينْوذلكْوفًقاْلماْيأتيْْ :
أوًال :الركن المادي:
ويتحققْالركنْالماديْلجريمةْالرشوةْبالقطاعْالخاصْبالقبولْأوْااللتماسْمنْجانبْالعاملْومنْ
فيْحكمهْلهديةْأوْوعدْأليةْمنفعةْأخرىْسواءْأكانتْلنفسهْأوْلغيرهْ.وهذاْماْنصتْعليهْالمادةْ(ْ)354

(ْ)ْ1بيضونْفادياْ،مرجعْسابقْ،صْ.119
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منْالقانونْاللبناني ْْ(ْ،)1وكذلك ْالمادة ْ(/106أ) ْمنْقانون ْالعقوباتْالمصريْ ْْ(ْ )2فيْوجوبْتوافرْالركنْ
هْأوْقبلْأوْأخذْوعداْأوْعطيةْبغيرْ
الماديْفيْهذهْالجريمةْوهوْفعلْالمستخدمْإذاْطلبْلنفسهْأوْلغير
ً
ْمحالْللجريمةْ .
علمْمخدوميهْورضاهْ،وبذلكْالْيقبلْإذاْكانتْبعلمْصاحبْالعلمْأنْتكون ً

اجباتهْ،وأداءْْ
ْ
والْيمكنْتصورْالرشوةْبدونْمنفعةْفيْالمقابلْكماْلوكانْالمستخدمْقامْبالخاللْبو

الخدمةْنتيجةْوساطةْأوْتوصيةْأوْمداخلةْمنْأصحابْالنفوذْدونْأنْيقصدْالحصولْعلىْأيةْمنفعةْ
بالمقابلْ،أماْبالنسبةْللوعدْبالعطاءْفليسْمنْالمشترطْأنْيأخذْالمستخدمْالهديةْبلْيكفيْأنْيقبلْوعداْ
ً

منْآخرْبشيءْماْ ْ.

الرشوةْ فيْ القطعْ الخاصْ وجودْ شخصينْ واحدْ يعرضْ الرشوةْ وآخرْ يقبلهاْ
يتوجبْ لقيامْ ْ جرمْ ْ

ويختلفْاألمرْبينْأنْيكونْالملتمسْللرشوةْهوْالمستخدمْوبينْأنْيكونْالعرضْقدْجاءْمنْقبلْشخصْ
آخرْ،فإذاْالتمسْالمستخدمْالمنفعةْأوْالهديةْأوْالوعدْوقبلْالطرفْاآلخرْبإعطائهاْالتزمْبذلكْفإنْالركنْ
ْ

الماديْلجرمْالرشوةْيكونْقدْتحققْ،وفيْجميعْالحاالتْيجبْانْيكون
ْالقبولْصادراْعنْ ْإرادةْحرةْواعيةْ
ً
تماماْأماْإذاْصدرْمنْأجلْالدليلْالحسيْعلىْفعلْالراشي؛ْفالْقيامْلجريمةْالرشوة ْ،والْتتحققْجريمةْ
ً
الرشوةْإذاْوردْالقبولْفيْمعرضْالهزلْ،وعلىْالعكسْمنْذلكْتقومْهذهْالجريمةْولوْكانْعرضْالرشوةْ

علىْالمستخدمْلمنفعةْأوْقبولهْبهذهْالمنفعة(ْ،)3ويجبْأنْيكونْالقبولْبالرشوةْقبلْالقيامْبالعملْفإذاْوردْ

الحًقاْوقبلْالمستخدمْبأجرْبعدْانْقامْبالعملْالمطلوبْبهْ،فالْجرمْرشوةْفيْهذهْالحالةْْ .
وفرقْ المشرعْ اللبنانيْ وكذلكْ المصريْ والجزائريْفيْ الشخصْ الذيْ عرضْ عليهْ المالْ علىْسبيلْ
تكبْأياْ
ْ،وموظفاْإذاْكانْمنْالقطاعْالعامْوقدْأحالْإذْار
اْفيْالقطاعْالخاصْأوْعامال
الرشوة؛ْمستخدم
ً
ً
ً
ً

منْتنطبقْعليهْهذهْالصفةْإلىْمادةْمنفردةْللتجريمْ،وخلتْالتشريعاتْالمذكورةْمنْالتجريمْللرشوةْالسلبيةْ

التيْتتمثلْبقيامْالشخصْبعرضْرشوةْعلىْالمستخدمْأوْالعاملْولمْيقبلها؛ْحيثْأنهْلمْتحصرْهذهْالحالةْ
صْ
وبالتاليْفنجدْأنهاْغيرْمعاقبْعليهاْفيْهذهْالتشريعاتْوالْيجوزْالتأويلْأوْالتوسعْفيْتفسيرْالنصو ْ

ائيةْإعماالْوالتفسيرْالضيقْللقضاياْالجزائيةْ،ونجدْانْمشرعناْالفلسطينيْقدْفرضْنصْعقابيْعلىْ
الجز
ً
(ْْ)ْ1المادةْ ( ْ)354منْ قانونْ العقوباتْ اللبنانيْ المعدلةْ بموجبْْالمرسومْ االشتراعيْْْْ112تاريخْْْْ1983/9/16والقانونْْ239تاريخْ

 ْ 1993/5/27حيثْنصتْ(كلْعاملْفيْالقطاعْالخاصْمستخدماْكانْأمْخبيراْأمْمستشاراْوكلْمنْارتبطْمعْصاحبْعملْبعقدْ
هْهديةْأوْوعداْأوْأيْمنفعةْأخرىْ،لكشفْأسرارْأوْمعلوماتْتسيءْإلىْالعملْأوْللقيامْ
استخدامْلقاءْأجرْالتمسْأوْقبلْلنفسهْأوْلغير
ً

بعملْأوْاالمتناعْعنهْ بقصدْإلحاقْالضررْالماديْأوْالمعنويْ بصاحبْأوْبصالحْالعملْ،يعاقبْبالحبسْمنْشهرين ْإلىْ ْسنتينْ

وبالغرامةْمنْمئةْألفْإلىْمائتيْألفْليرة . -وتنزلْالعقوبةْنفسهاْبالراشي).

يْرقمْْ58لسنةْْ1937وتعديالتهْلسنةْ2018؛ْحيثْنصتْكلْمستخدمْطلبْلنفسهْأوْ
(ْ)ْ2المادةْ(ْ)106منْقانونْالعقوباتْالمصر ْ

تشياْ
لغير
ً
هْأوْقبلْأوْأخذْوعداْأوْعطيةْبغيرْعلمْمخدومهْورضائهْألداءْعملْمنْاألعمالْالمكلفْبهاْأوْلالمتناعْعنهْيعتبرْمر ً

ويعاقبْبالحبسْمدةْالْتزيدْعلىْسنتينْوبغرامةْالْتقلْعنْمائتيْجنيهْوالْتزيدْعلىْخمسمائةْجنيهْأوْبإحدىْهاتينْالعقوبتين)ْ.

()ْ3جعفرْعليْ:ج ارْئمْالرشوةْواالختالسْوالخاللْبالثقةْالعامةْواالعتداءْعلىْاألشخاصْواألموالْ،طْ،1995ْ،1صْ.21
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المستخدمْأوْالعاملْالذيْينزلْمنزلةْالموظفْالعموميْفيْالتجريمْالرتباطهْبحكمْعملهْفيْالشركاتْالتيْ
تساهمْبهاْالدولةْأوْأياْمنْمؤسساتهاْسواءْفيْالجريمةْااليجابيةْأوْالسلبيةْللرشوةْوقدْساوىْفيْالعقوبةْ
ً

المفروضةْعلىْالفعلين()1العتبارهْخاضعْلذاتْأحكامْالعقوباتْالمفروضةْعلىْجريمةْالرشوةْالواردْفيْ
قانونْالعقوباتْ،والقارئْللنصْالتشريعْسواءْالتشريعْالخاصْ"قانونْمكافحةْالفساد"ْوالقانونْالعامْ"قانونْ

العقوبات"ْيجدْأنْالقانونْالخاصْنصْعلىْاعتبارْاالشخاصْالخاضعينْألحكامْالقانونْوالسالفْذكرهمْ
بمعرضْبحثناْموظفينْلغاياتْتطبيقْالعقوبةْوبالتاليْنجدْانْأركانْالجرمْتخضعْألركانْقانونْالعقوباتْ
تْ
الساريْالماديْوالمعنوي؛ْأماْالركنْالمفترضْيطبقْعليهْقانونْمكافحةْالفسادْبحكمْأنهمْموظفينْلغايا ْ

فرضْ العقوبة( ْ،)2وعليهْ فإنْ تطبيقْ النصْ التجريميْ للرشوةْ ينطبقْ علىْ أحكامْ االشخاصْ الخاضعينْ
ألحكامْالقانونْرغمْأنْجزءْمنهمْلهْطابعْالعموميةْكالشركاتْالتيْتساهمْبهاْالدولة ْ،والجزءْاآلخرْمنْ
أشخاصْالقطاعْالخاصْكالجمعياتْواالتحاداتْوالنقاباتْوغيرهمْْ .
• القيام بالعمل:

ملْوعمالْمخالفْلقواعدْ
إنْعنصرْالقيامْبالعملْيتضمنْنوعينْمنْهذهْاألعمالْ:عمالْموافقْلقواعدْالع
ً
ً

العملْ ْ.

 .1العملْالموافقْلقواعدْالعملْ ْ
ويتمثلْذلكْبقيامْالمرتشيْبعملْيدخلْضمنْاختصاصه؛ْوذلكْوفًقاْلقواعدْالعملْ ْ.
 .2العملْالمخالفْلقواعدْالعملْ ْ

ويتمثلْذلكْبإعطاءْالراشيْللمرتشيْهديةْمقابلْأنْيقومْهذاْالمرتشيْبعملْمخالفْلقواعدْالعملْاوْ

أنْيخالفْقواعدْقانونيةْموضوعةْلحسنْسيرْالعملْ،وقدْقضيْبأنْفيْاألمرْرشوةْارتكبهاْالمستخدمْأوْ
العاملْالذيْكانْيحصلْعلىْنسبةْمنْأرباحْالبضائعْالتيْكانْيسهلْبيعهاْألشخاصْيقومونْببيعهاْ

لحسابهمْْ .

(ْْ)ْ1للمزيدْ ينظرْ للمادةْ (ْ ْ)173منْ قانونْ العقوباتْ المطبقْ فيْ فلسطينْ حيثْ نصتْ علىْ ماْ يلي( ْ:منْ عرضْ علىْ شخصْ منْ

بهاْليعملْعمالْغيرْحقْأوْليمتنعْعنْعملْكانْيجبْأنْيقومْ
األشخاصْالواردْذكرهمْفيْالمادةْْ(ْ)170هديةْأوْمنفعةْأخرىْأوعدهْ
ً
ِ
لمْيالقْالعرضْأوْالوعدْقبوًالْ-بالحبسْالْأقلْمنْثالثةْأشهرْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْإلىْمائتيْ ْ
بهْعوقبْ-إذاْ

دينارْ).

(ْ)ْ2للمزيدْينظرْللمادة ْ(ْ)2منْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْحيثْنصتْعلىْتعريفْالموظفْ:أيْشخصْيشغلْوظيفةْعموميةْ

أوْمنْالمشمولينْبأحكامْقانونْالخدمةْفيْقوىْاالمنْأوْيعدْفيْحكمْالموظفْالعموميْوفًقاْللقانونْفيْالمجاالتْالتنفيذيةْأوْالتشريعيةْ

اْبخدمةْعامةْ،بأجرْأمْبدونْأجرْ،ويعتبرْموظفاْلغاياتْ
اْأوْمكلف
ًْ
اءْأكانْمعين
أوْالقضائيةْأوْالداريةْ،سو
ً
ً
اْدائماْأوْمؤقتً
ً
اْأمْمنتخب ً

المالحقةْ،كلْشخصْمشمولْفيْحكمْالمادةْ(ْ)2منْهذاْالقانونْبالرغمْمماْوردْفيْقانونْالعقوباتْأوْأيْقانونْآخر.
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تشيْداخالْضمن ْاختصاصهْ
وفيْجميعْالحاالتْيجبْأنْيكونْالعملْالذيْقامْبهْالمستخدمْالمر
ً

وعندْقيامهْبعملهْاوْبمناسبةْقيامهْبعملهْ،ويدخلْفيْاختصاصْالمستخدمْاألعمالْالتيْتتصلْبخدمتهْاوْ

التيْيسهلهاْلهْعملهْللقيامْبها؛ْألنهْليسْمنْالواجبْأنْيكون
ْالعملْداخالْفيْاختصاصْالمستخدمْ
ً
مباشرة؛ْبلْيمكنْأنْيكونْبمناسبةْعملهْكالحارسْالليليْ والخادمةْاللذينْيطلبْمنهماْإعطاءْمعلوماتْ

عنْصاحبْعملهماْالتاجرْ،فهذهْالمعلوماتْهيْليستْعلنية ْولكنْيمكنْالحصولْعليهاْبمناسبةْقيامهْ

بعملهْ،اذْلوالْعملهْاألصليْلماْاستطاعْأنْيحصلْعلىْهذهْالمعلوماتْ،أماْبالنسبةْلألعمالْالخارجةْ
عنْالوظيفةْ،فالْتطبقْأحكامْالرشوةْإذاْكانْالعملْالذيْمنْأجلهْارتشىْالمستخدمْيخرجْعنْنطاقْ

اختصاصهْ،وهوْليسْكذلكْ،واخذْالرشوةْعلىْأنْيؤديْماْطلبْمنهْفالْعقابْعليهْ )1(.

واذاْعلمْالموظفْالخاصْأنْالعملْليسْمنْاختصاصه ْولكنهْأخذْالرشوةْفالْيمكنْمالحقتهْبجرمْ

الرشوةْبلْبجرمْاالحتيالْإنْتوفرتْعناصره.

• االمتناع عن عمل يوجب القانون القيام به

يتحققْهذاْاألمرْعندماْتهدفْالرشوة ْإلى ْامتناعْالمستخدمْعنْالقيامْبعملْمنْأعمالْخدمتهْ،يوجبْ
القانونْأوْنظامْعملهْالقيامْبهْ،ويتطلبْالركنْالماديْلجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْشرطْالْوجودْلهْ
الذيْتقاضىْالمستخدمْالرشوةْنظيراْلهْيدخلْفيْاختصاصهْ
فيْالرشوةْهوْأنْيكونْالعملْأوْاالمتناع ْ
ً
الحقيقيْْ .

ويتحْددْاختصاصْالمستخدمْبالعملْإماْمنْنصوصْالعقدْالمبرمْبينهْوبينْصاحبْالعملْ،اوْبناءْ
العملْمشروعاْأوْ
علىْماْيصدرهْصاحبْالعملْمنْأوامر ْإلى ْالعاملْ،ويستويْفيْذلكْأنْيكون ْأداء ْ
ً

غيرْمشروعْ،واالمتناعْعنهْحًقاْأمْغيرْحقْ،أوْتمثلْفيْمجردْالخاللْبواجباتْخدمتهْالمفروضةْعليهْ
بمقتضىْهذاْالعملْ،كإفشاءْاألسرارْالمتعلقةْبصاحبْالعملْأوْمشروعهْْ(ْ)2فالمحاسبْفيْمشروعْخاصْ
تكباْلهذهْالجريمةْإذاْأخذْعطيةْمنْشخصْيمتلكْمش ْروعْمنافسْللمشروعْالذيْيعملْفيهْليطلعهْ
يعدْمر ً

علىْحقيقةْالموقفْالماليْلصاحبْالعملْ .
• تسريب أو إفشاء معلومات

يتحققْهذاْاألمرْعندماْتهدفْالرشوة ْإلى ْالحصولْعلىْمعلوماتْمنْالعاملْأوْالقائمْبإدارةْالكيانْ

أوْأيْشخصْذوْصلةْبهْ،حيثْيتمثلْالراشيْبحصولهْعلىْمعلوماتْمنْشأنهاْالحاقْالضررْبالكيانْ

جراءْالمعلوماتْالتيْاحتصلْعليهاْنتيجةْالتسريبْأوْاالفشاء.

()ْ1بهنامْرمسيسْ:قانونْْالعقوباتْ،القسمْالخاصْ،طْ،1دارْالناشرْ،منشأةْالمعارفْبالسكندريةْْ،1999،ص.26
()ْ2

ْزيادْالمحاميْالخازنْْ:دراسةْقانونيةْ،الرشوةْفيْالقانونْاللبنانيْ،عْْ ْ.2001ْ،1
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ثانيا :الركن المعنوي
ً
نْ
ن ْأ ْ
ب ْالقانو ْ
ن ْتوافر ْالركن ْالمعنويْ ْل ْه ْوجرم ْالرشوة ْفي ْالقطاع ْالعام ْأوج ْ
لقيام ْأي ْجرْم ْالبْد ْم ْ

صْجريمةْعمديةْ ،والْبْدْ
عْالخا ْ
صْ"الرشوة" ،وتعدْالرشوة ْفي ْالقطا ْ
يْقصْدْخا ْ
يْوالراش ْ
تتوافر ْلدى ْالمرتش ْ

يْالعامْفالركنْالمعنويْفيْْهذهْالجريمةْيتخْذْصورةْالقصدْ،بمعنىْعدمْإمكاني ْةْ
لقيامهاْتوافرْالقصْدْالجنائ ْ
تصو ْرْوقوعْجريمةْالرشوةْخطآْكمْاْهوْالحالْفيْجريمةْالقتلْالخطْأْأوْالجرحْغيرْالعمديْ،وغيرْمتصو ْرْ

بْالمستخدْمْجريمةْالرشوةْعنْطريقْالخطْأْأوْالهمالْ.وْبالضافةْإلىْهذاْالقصْدْأوجبتْ
قانونياْارتكا ْ
ً
بْأ ْوْ
ضررْبصاح ْ
صْيتمثلْبقصْدْالمرتشيْبأنْيلحقْ ًا
أيضاْتوفرْقصْدْخا ْ
القوانينْالناظمةْالمجرمةْللفعلْ ً

تْسواءْالفلسطينيْوْاللبنانيْوْاألردنيْوالمصريْوالجزائريْوغيرهاْ...
نْكافةْالتشريعا ْ
ثْأ ْ
حْالعملْ،حي ْ
بصال ْ
تمثلتْبضرورةْتوفرْالقصدْالعامْلجرمْالرشوةْعلىْسبيلْالتجريمْفيْالقطاعْالعامْولكنْنجدْانْالتشريعْ

المصريْواللبنانيْقدْنصاْعلىْتوافرْالقصدْالعامْوالخاصْفيْتجريمْالرشوةْللقطاعْالخاصْإذْالبدْلتحقيقْ

أخذْالهديةْأوْالطلبْأوْقبولْالوعدْبهاْعلماْمنهْبانهاْبدلْالقيامْ
دْأنْتنصرفْإرْدةْالمستخدمْإلىْ
ْا
المقص
ً
بعملْمنْاأل عمالْالمكلفْبهاْاوْاالمتناعْعنهْ،فالقصدْالجنائيْينتفيْإذاْثبتْأنْالمستخدمْكان ْيجهلْ
الغرضْ منْ تقديمْ الهديةْ أوْ أنهْ كانْ يظنهاْ منْ قبيلْ الهديةْ اوْ أنهْ كانْ يظنهاْ ْ الذيْ يسمحْ المخدومْ

للمستخدمينْبأخذهْمنْالعمالءْ .
ْ

ْويجبْتوافرْالقصدْالخاصْفيْجريمةْالرشوةْ(الضرارْبصاحبْالعمل)ْبجانبْالقصدْالعامْالمتمثلْ
بفعلْاالرتشاءْللقيامْبعملْاوْاالمتناعْعنْعملْمنْأعمالْالخدمةْ .

ويمكنْأنْيكونْالضررْالذيْيلحقْالمرتشيْلصاحبْالعملْضررْماديْكماْيمكنْأنْيكونْ

تْ ْ.
ضررْمعنويْكانْيلحقْالسمعةْالسيئةْبهْويلحقْالضررْبهْفيْحالْتمْتسريبْأوْإفشاءْمعلوما ْ
ْ

الفرع الثالث

العقوبات المقررة على جريمة الرشوة في القطاع الخاص

بالنسبةْللتشريعاتْالتيْجرمتْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْنجدْانْالتشريعْالجزائريْنصْعلىْ
تْوبغرامةْماليةْمنْْ50.000إلىْْ500.000
فرضْعقوبةْ"الحبسْمنْست ْةْ(ْ)6أشهرْإلىْخمسْْ(ْ)5سنوا ْ
بْأ ْوْيقبلْبشكلْمباشرْأ ْوْ
صْأ ْوْيعملْلديهْبأيةْصفةْيطل ْ
صْيديرْكيْاًْنْاْتابعاْللقطاعْالخا ْ
ْد.جْ.لكلْشخ ْ
ص ْآخر ْأو ْكيانْ ،لكي ْيقوم ْبأداء ْعمل ْأ ْوْ
ح ْشخ ْ
غير ْمباشرْ ،مزية ْغير ْمستحقة ْسواء ْلنفسه ْأو ْلصال ْ

إخالالْبواجباته"ْ(ْ ْ)1
االمتناعْعنْأداءْعملْماْ،مماْيشكلْ ًْ

(ْ)ْ1المادةْْ40منْالقانونْالجزائريْالمتعلقْبالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْ(معدلْومتمم)ْ.
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ْ
عْ
وكذلكْالمشرعْاللبناني الرشوةْبالقطاعْالخاص؛ْحيثْنصْعلىْماْيليْ:ك ْل ْعامل ْفي ْالقطا ْ

ب ْعمل ْبعقدْاستخدام ْلقاء ْأجرْْ،
مستشاراْوكل ْمن ْارتبط ْم ْع ْصاح ْ
خبير ْأْم ْ
الخاصْ ،مستخدما ْكان ْأم ْ ًا
ً

ت ْتسيء ْإلىْْ
التمس ْأو ْقبل ْلنفسه ْأو ْلغيرهْ ،هدية ْأو ْوعداْأو ْأي ْمنفعة ْأخرىْ ،لكشف ْأسرار ْأوْمعلوما ْ

يْبصاحبْأوْبصالحْالعملْْ،
العملْأوْللقيامْبعملْأوْاالمتناعْعنهْبقصْدْإلحاقْالضررْالماديْأوْالمعنو ْ
بْبالحبسْمنْشهرينْإلىْسنتينْوبالغرامةْمنْمئةْألفْإلىْمائتيْألفْليرة
يعاق ْ

ْْ()1

صْ(ْ)2
أيضاْفقدْأشارْالمشرعْالمصريْفيْقانونْالعقوباتْإلىْتجريمْالرشوةْفيْالقطاعْالخا ْ
وكذلكْ ً

هْأوْقبلْأوْأخذْوعداْاوْعطيةْبغيرْعلمْمخدومهْ
ًْ
بْلنفسهْأوْلغير
حيثْنصْعلىْماْيلي(ْ:كلْمستخدمْطل ْ

تشياْويعاقبْبالحبسْمدةْالْتزيدْ
ورضاؤهْألداءْعملْمنْاألعمالْالمكلفْبهاْأوْلالمتناعْعنهاْيعتبرْمر ً
عنْسنتينْوبمبلغْالْيقلْعنْخمسمائةْجنيهْأوْبإحدىْهاتينْالعقوبتين)ْْ .

المصريْقدْفرضْمشرعوهاْعقوباتْفرعيةْ
واضافةْإلىْهذهْالعقوباتْنالحظْأنْالقوانينْكاللبنانيْو ْ

ضافيةْتتبعْحكماْالعقوباتْاألصليةْكالتجريدْالمدنيْ،المنعْمنْممارسةْالحقوقْالمدنيةْ،فقدانْالحقْ
وا
ً

بمعاشْالتقاعدْأوْبتعويضْالصرفْفيْحالْكانتْاالفعالْجنائية ْ،والقارئْلهذهْاْلنصوصْللتجريمْفيْ

القطاعْالعامْوْالتجريمْللقطاعْالخاصْيجدْأنْهذهْالتشريعاتْقررتْللجريمةْاالخيرةْعقوبةْأخفْمنْتلكْ

هاْأقلْخطراْعلىْالمصلحةْالعامةْ،األمرْالذيْنتفقْمعهْ،
المقررةْلجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْباعتبار
ً
عيةْواضافيةْفيْحالْ
وضرورةْفصلهْعنْالعقوبةْللقطاعْالعامْ،حيثْأنْالتشريعْاللبنانيْأوقعْعقوبةْفر ْ

ارتكبْالفاعلْجنحةْكالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْ واوردْعقوبةْفرعيةْعليهْا(ْ )3وشددْمنْالعقوبةْالفرعيةْ

واالضافيةْفيْحالْكانْالفعلْجنايةْكالرشوةْفيْالقطاعْالعامْعلىْعكسْالمشرعْالمصريْالذيْلمْيوردْ

عقوبةْفرعيةْأوْإضافية ْفيْالجنحْكالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْ واوردْعقوباتْإضافيةْوفرعيةْفيْحالْ

ارتكبْالفاعلْجناي ْة(ْ .)4

(ْ)ْ1المادةْ(ْ)354المعدلةْمنْقانونْالعقوباتْاللبنانيْالمعدلةْوفقاْللمرسومْاالشتراعيْْ112تاريخ1983/9/16والقانونْ23927
(ْ)ْ2المادةْ(ْ)106منْقانونْالعقوباتْالمصريْرقمْ(ْ)69تاريخْْ19شباطْ1953

(ْ)ْ3للمزيدْينظرْللمادةْ(ْ)65منْقانونْالعقوباتْاللبنانيْالتيْحددتْالعقوبةْالفرعيةْواالضافيةْفيْحالْارتكبْالفاعلْجنحةْوالتيْ
تنطبقْعلىْعقوبةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْ،حيثْنصت(ْ:كلْمحكومْعليهْبالحبسْأوْبالقامةْالجبريةْفيْقضاياْالجنحْيحرمْ
طوالْتنفيذْعقوبتهْمنْممارسةْحقوقهْالمدنيةْاآلتيةْ :
 .1الحقْفيْتوليْالوظائفْوالخدماتْالعامةْ .

 .2الحقْفيْتوليْالوظائفْوالخدماتْفيْإدارةْشؤونْالطائفةْالمدنيةْأوْإدارةْالنقابةْالتيْينتميْإليهاْ ْ.
 .3الحقْفيْأنْيكونْناخباْأوْمنتخباْفيْجميعْمجالسْالدولةْْ .

 .4الحقْفيْأنْيكونْناخباْأوْمنتخباْفيْجميعْمنظماتْالطوائفْوالنقابات.
 .5الحقْفيْحملْأوسمةْلبنانيةْأوْأجنبية)ْ.

التيْنصتْعلىْانْكلْمنْحكمْبعقوبةْجنائيةْيستلزمْحتماْ
(ْ)ْ4حيثْتستندْعقوبةْالحرمانْمنْالحقوقْوالمزاياْإلىْالمادةْ(ْ)25و
ً

حرمانْالمحكومْعليهْمنْالحقوقْوالمزاياْومنْضمنهاْالحرمانْمنْالقبولْفيْأيةْخدمةْوالحرمانْمنْالتحليْبرتبةْأوْنيشانْوالحرمانْ
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وعلىْذلكْفإنْنهجْالمشرعْالفلسطينيْفيْفرضْذاتْالعقوبةْعلىْجرمْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْ

فيهاْفيهْنوعاْمنْاالجحافْوعدمْتناسبْمماْ
مساهماْ
علىْالشركاتْالتيْتكونْْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساتهاْ
ً
ً
يوصمْالنصْبعدمْالدستْوريةْفلكلْجريمةْعقوبةْيجبْأنْتتناسبْمعهاْْ .
ْ

المبحث الثاني

تمهيدْوتقسيْم ْ

االختالس في القطاع الخاص

ىْ
منْالمعلومْأنْالدولةْومؤسساتهاْحتىْتتمكنْمنْالقياْمْبوظائفهاْكاملةْ،الْبْدْمنْاعتمادهاْعل ْ

ضْالواقعْ،إْذْالْبدْانْتتاحْلهاْاألموا ْلْ
الوسائلْالماديةْالالزمةْالتيْْتمكنهاْمنْإعمالْمشاريعهْاْعلىْأر ْ
ن ْإحاطة ْهذه ْاألموال ْبحماي ْة ْصارمةْ ،وهذا ْما ْيعرفْ
ت ْنفسه ْيتعي ْ
ن ْفي ْالوق ْ
الالزمة ْلتدبير ْمرافقهاْ ،لك ْ
بحمايةْالمالْالعامْْ .

نْ
وتعتبر ْجرائم ْاختالس ْالمال ْالعام ْمن ْأهم ْالجرائم ْالمرتبطة ْبالفساْد ْالمالي ْوالداريْْ ،ناهيك ْع ْ

كْ
األضرار ْالتي ْتحدثهْا ْمن ْإرهاق ْلخزين ْة ْالدولةْ ،إْذ ْأن ْلها ْآثا ْر ْسلبية ْوخيم ْة ْعلى ْاقتصاْد ْالدولةْ ،وناهي ْ

يْ
ص ْالجان ْ
ث ْالشخ ْ
ن ْحي ْ
ن ْالجرائْم ْالتقليدية ْسواء ْم ْ
ت ْطبيعة ْخاصة ْتختلف ْع ْ
أيضا ْعن ْكونها ْجرائم ْذا ْ
ن ْالخبرْة ْفي ْعملهم ْتتيح ْلهْم ْإخفاء ْآثار ْجرائمهمْْ،
ن ْبه ْم ْ
ي ْمجال ْالعملْ ،وما ْيتمتعو ْ
ومستواه ْالثقافي ْف ْ

ي ْالمستوىْ ْاالقتصاديْ ،والخلل ْفي ْثق ْةْ
ى ْحجم ْالضرر ْالناجْم ْعن ْتلك ْالجريمة ْالتي ْتحدثه ْف ْ
لضافة ْإل ْ
با ْ

المواطنينْإزاءْأفعالْالموظفينْ )1(ْْ.

صْهذْاْ
صْالمالْالعامْلصالحهْوذلكْبتخصي ْ
إنْهذهْالجريمةْتمثلْاعتداءْالموظفْالعامْبتخصي ْ

فْ
جْهوْمصلحةْالموظ ْ
وغالباْمْاْيكونْْهذاْالنه ْ
المالْوالتصرفْفيهْعلىْنهجْالْترتضيهْالمصلحةْالعامةً ْ،
خائناْلألمانةْالموضوعةْبينْيديهْ
الشخصيةْ،وعندئْذْيكونْْ ً

ْ()2

ي ْالقانونْ ْالجزائي ْاالستيال ْءْ
ب ْالشيء ْبسرعة ْوسرية ْوهو ف ْ
س ْبشكل ْعاْم ْيعني ْسل ْ
إذْإنْاالختال ْ

نْ
علىْالمالْمنْقبلْموظفْيضعْيدهْعليهْ،ورغمْأنْاالختالسْفيْجوهرهْالْيخرجْعنْكونهْسرقةْإالْأ ْ
يْْأخْذْْمالْْالغي ْرْْمنقولْْدونْْْرضاهْ ،امْاْ
بينهْْوبينْْالسرقةْْاختالًفْاْْفيْْالعناصرْ واألركانْ فالسرقةْْه ْ

منْالشهادةْأمامْالمحكمةْ،وبذلكْيتضحْأنْالمشرعْالمصريْقدْوضعْهذهْالعقوباتْضمنْالعقوباتْالتبعيةْالتيْتوقعْبقوةْالقانونْ
عندْالحكمْبعقوبةْجنايةْ،إذْالْمجالْلتوقيعهاْفيْالجنحْوالمخالفات.

(ْ)ْ1مازنْْلحامْ:جريمةْالواسطةْوالمحسوبيةْفيْالتشريعْالجزائيْالفلسطينيْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،جامعةْالقدسْ–أبوديسْ.2018ْ،
(ْ)ْ2عصامْعبدْالفتاحْمطرْ:جرائمْالفسادْالداريْ:دراسةْقانونيةْتحليليةْمقارنةْفيْضوءْاالتفاقياتْالدوليةْوالتشريعاتْالجنائيةْ
وقوانينْمكافحةْالفسادْفيْالدولْالعربيةْواالجنبيةْ،دارْالجامعةْالجديدةْ،مصرْ.2011ْ،
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االختالسْ(ْ)1فهوْاالستيالءْعلىْالمالْالعامْمنْقبلْمنْأْؤكلْإليهْأمرْإدارتهْأوْجبايتهْأوْصيانتهْ،ويعْدْ
فْ
ى ْاالْقتصاْد ْالوطني ْبالنظ ْر ْإلى ْما ْيسبب ْه ْمن ْاستن از ْ
اختالس ْالمال ْالعام ْمن ْأكثر ْاألعمال ْخطورْة ْعل ْ

تْالعامةْوتحقيقْالتنميةْفيْمختلفْالمجاالتْْ .
للكثيرْمنْالموارْدْالماليةْالتيْتستهدفْتلبيةْالحاجا ْ

وعلىْهذاْاألساسْقامْالمشرعونْفيْتجريمْهذاْالفعلْالجرميْرغبةْمنهمْفيْحمايةْهذاْالمالْمنْ

بْوطبيعتهْ
تْتتناس ْ
تْوعقوبا ْ
تْلهْجزاءا ْ
كلْانتهاكْأوْاعتداءْبتجريمْهذاْالفعلْ(اختالسْالمالْالعام)ْ،وأقر ْ
كماْفعلْقانونْالعقوباتْفيْالدولْالمقارنةْكاألردنيْوالجزائريْواللبنانيْوالمصريْوغيرهمْ .
ْ

بْذلكْفقدْنصتْ
نْخاللْمحاولتهمْالحْدْمنهاْْ،والىْجان ْ
ومنْهناْيظهرْاهتمامهمْبهذهْالجريمةْم ْ

صْفهيْصورةْمستحدث ْةْ
بعضْالتشريعاتْالعربيةْكاللبنانيْوالجزائريْْعلىْجريمةْاالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ

ثْ
ضْعقوبةْاالختالسْالتيْتتحد ْ
نْالوقايةْمنْالفساْدْومكافحتهْ،وكذلكْفعلْالمشرعْاألردنيْعندْفر ْ
فيْقانو ْ

تْخاصةْفيْقانونْْالجرائمْاالقتصاديةْرقمْ(ْ)11لسنةْْ،)2(ْ1993باعتبارهْ
عنْاختالسْالمستخدمْفيْشركا ْ

اْمحضاْوليسْنيةْداخليةْبحتة ْ،وانماْهوْعملْمركبْ
ْمادي
أحد ْأفعالْالفساد ْ
ً
ً
إذْأنْاالختالسْليسْفعال ً

منْفعلْماديْومعنويْاألولْيكونْباالستيالءْعلىْاألشياءْالمؤتمنْعليهاْ والثانيْيكونْبالتصرفْبهذهْ

األشياءْكأنهاْملكهْمنْخاللْنيةْداخليةْتحركهْللقيامْبهذاْالفعلْ(ْْ)3مثلْأنْيتصرفْبالمالْأوْيرهنهْاوْ
يعرضهْللبيعْأوْإقراضهْللغيرْأوْإنفاقهْفيْشؤونهْالخاصةْأوْاستهالكهْأوْإدعاءْهالكهْأوْسرقتهْأوْحتىْ

تحويلْالمالْبدونْعلمْأحدْواالستفادةْمنهْبصورةْعاديةْ(ْ .)4

ت ْالبيضاء ْهيْنوعْمنْالج ْارئمْالتيْتغطي ْمجموع ْةْ
واالختالسْأوْماْيسمىْجرائم ْذويْ ْالياقا ْ

ىْ
تْْالقانونيةْْ"بانهاْْاالستيالءْْاالحتياليْْعل ْ
عرفهاْْمعهْدْْالمعلوما ْ
واسعةْْمنْْاألنشطةْْغيرْْالقانونيةْْ.وي ّ

صْعهْدْإليه"ْ.فيْحالْكونْالمختلسْموظفْْ،تكونْجريمةْاالختالسْ
تْالشخصيةْمنْقبلْشخ ْ
الممتلكا ْ
نوعانْ:األولْأنْيمتلكْالموظفْالبضاعةْأوْاألموالْأوْكانْلديهْسيطرةْكبيرةْعليهْاْبحكمْلقبهْأوْتوصيف ْهْ

بدالْ
ت ْداخل ْالشركة ْ،والنوعْالثانيْ :احتفاظْالموظف ْبالمبيعاتْالنقدية ْ ًْ
الوظيفيْ ،أو ْعن ْطريق ْالممارسا ْ

تْ
صْآخرْ،منْخاللْأخْذْالنقوْدْمنْدرجْالمصروفا ْ
منْوضعهْفيْالسجلْالنقديْأوْأيْمستودعْمخص ْ

النثرية ْأو ْمن ْالمحافظ ْالماليةْالخاصةْبالزبائنْأوْالعمالءْ والتيْتكونْْغير ْمملوكةْللموظفْ،ويمكنْأنْ
تْالخاصةْبالعملْمثلْالمعداتْواآلالتْأوْأيْشيءْماديْلهْعالقةْ
يكونْاالختالسْمنْخاللْْأخذْاألدوا ْ

(ْ)ْ1حيثْنصْقانونْالعقوباتْاألردنيْفيْالمادةْ(ْ)174علىْعقوبةْالمختلسْبماْيليْ(:كلْم ْوظفْعموميْأدخلْفيْذمتهْماْوكلْ
إليهْبحكمْالوظيفةْأمرْإدارتهْأوْجبايتهْأوْحفظهْمنْنقودْوأشياءْأخرىْللدولةْأوْألحدْالناسْعوقبْبالحبسْمنْستةْأشهرْإلىْ
ثالثْسنواتْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْإلىْمائةْدْينار)ْ.

(ْْ)ْ2كاملْالسعيدْ:شرحْاألحكامْالعامةْفيْقانونْالعقوباتْ،القسمْالخاصْ،دارْالثقافةْللنشرْوالتوزيعْ،طْ،1صْ521

()ْ3عبدْالمنعمْسليمانْ:قانونْالعقوباتْالخاصْبالجرائمْالماسةْبالمصلحةْالعامةْ،االسكندريةْ،الجامعةْالجديدةْللنشرْ،عامْْ،1993

ص182_181

(ْْ)ْ4بيضونْفاديةْ،المرجعْالسابقْ،ص.164
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تْاالسترداْدْ
تْالماليةْأوْإساءةْاستخدامْتفويضا ْ
بالعملْ،ومنْاألمثلةْعلىْذلكْتزويرْأسهمْالشركةْْ،الطلبا ْ

تْ )1(ْ.
نْلمعالجةْالحسابا ْ
تْاالئتمانْوالمدي ْ
أوْمذك ار ْ

البدْمنْتحديْدْمفهومهاْثمْالتطرقْْألركانهاْ،وتحديْدْماْهيْالمسؤوليةْالجنائي ْةْ
وللوقوفْعلىْهذهْالجريمةْ ّْ

تْفيْالقطاعْالخاصْ .
الناتجةْعنْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ

وعلىْذلكْسنتناولْبمشيئةْهللاْهذاْالمبحثْفيْثالثةْفروعْوذلكْعلىْالنحوْاآلتيْ :

ص
تْفيْالقطاعْالخا ْ
الفرعْاألولْ:تعريفْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ
تْالخاص ْة
الفرعْالثانيْ:أركانْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ

صْ
تْالمقررةْلجريمةْاالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ
ثْ:العقوبا ْ
الفرعْالثال ْ
ْ
ْ
الفرع األول

تعريف جريمة اختالس الممتلكات في القطاع الخاص

نْ
حيثْسنتنا ْولْتعريفهاْفيْبندي ْ
لغويا
أوًال :تعريفها ً

ب ْبهْ
جهر ْوالهر ْ
االختالس ْوالخلسة ْفي ْاللغ ْة ْأخْذ ْالشيء ْمخادعة ْعن ْغفلة ْأو ْهو ْأخْذ ْالشيء ْ ًا

ألنه ْيأخْذ ْالمال ْعلى ْوجه ْيمكن ْانتزاع ْهْ
وحكمه ْالشرعي ْ ّأنه ْليس ْعلى ْخائن ْوال ْمنته ْ
ب ْوال ْمختلس ْقطع ْ ّ
ختلسْيختلسْ،اختالساْ،فهوْ ِ
مختلسْْ،
ىْالقطع )2(.ا َ ْ
منهْباالستغاثةْبالناسْوبالسلطانْفلمْيحتجْفيْردعهْإل ْ
ً
خداعاْ ،سرقه ْواستلبه-ْ :اختلس ْأموا ْلْ
والمفعول ْمختَلس ْ َ ْ
اختلس ْمْا ْفي ْعهدته ْمن ْمال ْخَلسهْ ،اغتصبه ْ ً

ئْ
سْالقار ْ
سْالشيءْ:استلبهْوأخذهْفيْسرعةْومخادعةْوْاختل ْ
اختالساْ،اختل ْ
وفرْهارًباْ ،و اختلسْ–ْ
الشركةْ ّْ
ً
ضْْاألحرفْْ،وبخاصةْْأحرفْْالعلة )3(،ومصدر ِ
امْْ ِبم َح َاوَل ِْةْ
س)َْْق َْ
(اخ َتَل َ ْ
الحركةْْ:لمْْيبلغهاْْممدودةْْفيْْبع ْ
ال ِ
ظ ٍْةِ ْ:
ْ:الس ِرَقةْْالموصوَفةْْ ِباالحِتي ِ
اخِت ٍ
سْ
ظ ٍْةْخفَيةْوبِتحاي ٍلْ.يِبيحْْلَِنف ِس ِْهْاخِتالَ َ ْ
االن ِف َرْ
الس َّ
ادِْبَلح َ
ْ،اخِتالَسَْْلح َ
َ
َ
اتْ َّ
الزه ِْوْْ .
ظ ِْ
َل َح َ
اصطالحا
ثانيا :تعريفها
ً
ً
إنْمصطلحْاالختالسْ ّيدلْعلىْمعنيينْوهماْْ :
ّْ

()1

COMMON TYPES OF EMBEZZLEMENT، Joe Friedberg of Joseph S. posted Monday ،July 31،
2017، www.joefriedberglaw.com
(ْ)ْ2أحمدْفتحيْبهنسيْ:الموسوعةْالجنائيةْفيْالفقهْالسالميْ،دارْالنهضةْالعربيةْللطباعةْوالنشرْ،بيروتْ،1991ْ،ص76ْ.و77
()ْ3جبرانْمسعودْ:معجمْالرائدْ،دارْالعلمْللماليينْ،صْْ.133
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الماديةْْللشيءْْمنْْيْدْْصاحبهْْإلىْْيْدْْالجانيْ،
يعبرْْعلىْْانتزاعْْالحيازْةْْ ّ
المعنىْْالعامْْلالختالسْْالذيْْ ّ
المادي ْفي ْجريمةْ
اميْا ْمكونا ْللركن ْ ّْ
واالختالس ْف ْ
ي ْهذا ْالمفهوْم ْهو ْالذي ْعناه ْالمشرع ْبوصفه ْ ً
سلوكا ْإجر ً

السرقةْ ْ.

ص ْشيئا ْمعينا ْمن ْحيازة ْمالكه ْإلى ْحيازته ْالشخصية ْدونْ ْرضْاْ
فاالختالس ْجريمة ْموضوعها ْنقل ْشخ ْ

المالكْ )1(ْ.

بْ
ضْْفيهْْوجوْدْْحيازْةْْسابقةْْللجانيْْومعاصرةْْللحظةْْارتكا ْ
صْْلالختالسْْيفتر ْ
أماْْالمعنىْْالخا ْ
ّ

الماديْللحيازْةْدونْْالمعنويْ،
النشاطْالجراميْ،إالْ ّْ
أنْهذهْالحيازةْتكونْْناقصةْ،إْذْيكونْْللحائ ْزْالعنص ْرْ ّ
يْالمكونْْلجريم ْةْإساءةْاالئتمانْوجريم ْةْ
وهذاْالمفهومْهوْالذيْقصدهْالمشرعْبالنظرْإلىْالسلوكْالجرام ْ

قْاالختالسْفيْهذاْالمعنىْبقيامْالجانيْبأيْسلوكْيضيفْبهْالمالْالعامْإلىْ
اختالسْالمالْالعامْ،فيتحق ْ
ىْ
ع ْالجريمة ْقْد ْسلم ْإل ْ
ن ْمالكا ْلهْ(ْ،)2وينتفي ْاالختالس ْإذا ْكان ْالشيء ْموضوْ
سيطرته ْالكامل ْة ْكما ْلو ْكا ْ

أنْالتسليمْيمنعْمنْقيامْاالختالسْْ .
الجانيْإْذْ ّْ

وقدْأوزعتْاالتفاقيةْالدوليةْلمكافحةْالفسادْبتجريمْاختالسْالممتلكاتْفيْالقطاعْالخاصْكالتزامْ

اختياريْ للدولْ األعضاءْْ،بينماْ نجدْ أنْ االتفاقيةْ العربيةْْلمكافحةْ الفسادْ أوعزتْ بأنْ يتمْ اعتمادْ تدابيرْ
تشريعيةْلتجريمْصورْالفسادْومنْضمنهاْجرمْاختالسْالممتلكاتْالخاصةْكإجراءْإجباريْ،ونجدْْأنْبعضْ
منْالدولْقدْبدأتْبفرضْنصْعقابيْعلىْهذهْالجريمةْلتحقيقْااللتزامْبأحكامْاالتفاقيةْ ،ولعلْالمشرعْ

يْمنْضمنْالدولْالتيْعملتْعلىْتجريمْهذاْالفعلْوفًقاْلسياساتهاْالتشريعيةْ
األردن ْ
يْو ْ
الجزائريْوالمصر ْ
لماْفيهْمنْخطرْاقتصاديْيؤثرْعلىْالدولةْ،حيثْتجمعْهذهْالتشريعاتْبانهْكلْسلوكْأوْتصرفْيقوْمْ

صْأوْرئيسْمجلسْالدارةْأوْمديرْأوْأيْمستخدمْفيهْوالذيْْيقصْدْ
بهْمديرْالكيانْ(ْ)3التابعْللقطاعْالخا ْ

تْقيمةْوالتيْعهْدْبهاْإلي ْهْ
تْأوْأوراقْماليةْخصوصيةْأوْأيْأشياءْأخرىْْذا ْ
منْخاللهْإدخالْأيةْممتلكا ْ
بحكمْمهامهْمنْحيازةْوقتي ْةْعلىْسبيلْاالئتمانْإلىْحيازةْنهائيةْعلىْسبيلْالتملكْْ .

وعبرتْبذلكْمحكمةْالنقضْالمصريةْفيْتعريفهاْلالختالسْبأنهْ"تصرفْالجانيْفيْالمالْالذيْْ

بْمنْفعلْماديْهوْالتصرفْفيْالمالْ،ومنْفعلْقلبيْ
بعهدتهْعلىْاعتبارْأنهْمملوكْلهْ،وهوْمعنىْمرك ْ
يقترنْْبهْوهوْنيةْإضاعةْالمال"(ْ )4
ْ
ْ
(ْ)ْ1كرمْعْبدْالواحدْ:معجمْالمصطلحاتْالقانونيْ،طْ،1مكتبةْالنهضةْالعربيةْ،بيروتْ،1987ْ،صْ.33.

(ْ)ْ2محمدْأنورْحمادةْ:الحمايةْالجنائيةْلألموالْالعامةْفيْجرائمْاالختالسْ–ْواالستيالءْ–ْوالتربحْ–ْوالضرار-والهمالْ–ْ

موضوعياْ–ْواجرائياْ،دارْالفكرْالجامعيْ،السكندريةْ،مصر2002ْ،

(ْ)ْ3للمزيدْيراجعْالمادةْْ41منْقانونْالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْالجزائريْ،والمادةْْ113منْقانونْالعق ْوباتْالمصري.
(ْ)ْ4أحكامْمحكمةْالنقضْالمصريةْسْ،9صْْ،725بتاريخْ1958/11/17
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الفرع الثاني

أركان جريمة اختالس الممتلكات الخاصة

وسنتناولهاْفيْبندينْوذلكْعلىْالوجهْاالتيْْ :
أوًال :الركن المادي.

عْ
يشتركْالركنْالماديْفيْكلْْمنْجريمةْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْوجريمةْاالختالسْفيْالقطا ْ

طْاْ
صْفي ْبع ْ
الخا ْ
ضْالنقاط ْ ْوْيختلفان ْفي ْنقاط ْأخرى؛ْإْذ يرتبط ْالفعل ْالمادي ْفي ْجريمةْاالختالس ْارتبا ً
أصبحْحكماْفيْحيازةْالدولةْوعلىْصل ْةْ
ًْ
ىْدخلْالمالْالمنقولْفيْحيازةْالموظفْ
تاماْبنظريةْالحيازةْفمت ْ
ً

ضْاألحيانْ،واذاْدخلْالمالْالمنقولْفيْحيازةْالمستخدمْأصبحْ
بالمالْالعامْوانْلمْيكنْجزًءاْمنهْفيْبع ْ

حكماْفيْحيازةْصاحبْالعملْأوْالشركةْ،وعلىْصلةْبالمالْالخاصْوالفعلْالماديْفيْالصورةْاألولىْفيْ
ً
حالْاالحتفاظْبهْتعدْاختالسْللمالْالعام ْكونهْتم ْأخْذ ْهذا ْالمال ْواخراجهْمن ْحيازة ْالدولة ْإلى ْحيازْةْ

الموظف ْالجاني ْ،واذاْوقعْالفعلْبالصورة ْالثانيةْفيْاالحتفاظْبهْيعدْاختالسْللممتلكاتْالخاصةْ،ورغمْ
أنْالفعلْبالصورةْالثانيةْيشكلْجرمْمشابهْألركانْإساءةْاالئتمانْإالْأنْالهدفْفيْتجريمْالفعلْتوضيحْ

الفعلْالتيْانتقلتْبسببهْالحيازةْإذْأنْاختالسْالممتلكاتْالخاصةْجاءْنتيجةْنقلْحيازةْالمالْجراءْالعملْ

الوظيفيْوذلكْبخالفْجرمْإساءةْاالئتمانْالتيْتنتقلْفيهْالحيازةْبسببْاستخدامهْلحدىْالطرقْأوْالعقودْ،
والخالصةْأنْنقلْالحيازةْللممتلكاتْسواءْالعامةْأوْالخاصةْبحكمْالوظيفةْوليسْأليْسببْآخرْ .

وبناءْعليهْفإنْالركنْالماديْفيْاالختالسْيقومْبكتمْالجانيْللمالْالذيْبينْيْديهْاوْإبدالهْأوْ
ً

التصرفْبهْتصرفْالمالكْأوْاستهالكهْأوْإقدامهْعلىْأيْفعلْيعدْتعدياْعلىْالمالْالمختلسْأوْاالمتناعْ
ً
عنْتسليمهْلمنْيلزمْتسليمهْإليه ْ،والعاملْالمشتركْبينْهذهْاألنشطةْأنهاْتشكلْتغيْي ًراْلنيةْالمتهمْإزاءْ

المالْالذيْوجدْبينْيديهْوسلوكهْتجاهْسلوكْالمالْ،منْحيثْأنْنيتهْتتجه ْإلى ْتحويلْالحيازةْالناقصةْ
إلى ْكاملةْ،وبالنظر ْإلى ْ أنْالركنْالماديْالْيقومْبمجردْتغييرْالنيةْ،فالْبدْمنْصدورْفعلْعنْالمتهمْ
يعبرْبصورةْقاطعةْعنْهذهْالنيةْالمتمثلةْفيْتحويلْالحيازةْالناقصةْإلىْالحيازةْالكاملةْ،فهناكْتالزمْبينْ

االختالسْوسوءْالقصدْأوْقصدْالتملكْ،متىْقررتْالمحكمةْثبوتْذلكْلهاْتكونْقدْقررتْأخذْالمالْبسوءْ
اْمحضاْوليسْبنيةْداخليةْبحتةْ،وانماْهوْعملْمركبْ
ْمادي
ً
ً
قصدْكانهْمملوكْلهْفإنْاالختالسْليسْفعال ً

منْفعلْماديْهوْالظهورْعلىْالشيءْبمظهرْالمالكْتساندهْنيةْداخليةْهيْنيةْالتملكْ )1(.

ويالحظْأنْجرمْاالختالسْتختلفْعنْجرمْإساءةْاالئتمانْفالعبرةْبآليةْحيازةْالمالْأوْاألشياء؛ْ

حيثْأنهْوفيْاالولىْتسلمْاليهْبحكمْالعملْالوظيفي؛ْمنْأجلْإعادتهاْ،أماْفيْالثانيةْفالْيشترطْانْيتمْ

وبإرادةْمنْالمجنيْعليهْوبهذاْفإنْالفارقْبينْهاتينْ
التسليمْبسببْالوظيفةْأوْالعملْوانماْبعقدْمنْالعقودْ ْ

(ْ)ْ1كاملْالسعيدْ:شرحْقانونْالعقوباتْالجرائمْالمضرةْبالمصلحةْالعامةْ"دراسةْتحليليةْمقارنة"ْ،دارْالثقافةْللنشرْوالتوزيعْ،2008،

صْْ.514
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الجريمتينْاالستالمْ واالستعمالْفإذاْكانْبحكمْالعملْالوظيفيْعدتْاختالسْ،اماْإذاْكانْالتسليمْبسببْ
وبإرادةْالمجنيْعليهْفتعدْجريمةْإساءةْائتمانْْ .
االستخدامْعلىْوجهْمعينْ ْ

إذْيقومْالركنْالماديْفيْجريمةْاختالسْالممتلكاتْالخاصةْعلىْعنصرينْأساسينْحيازةْالموظفْ

أوْالمستخدمْللمالْبحكمْعملهْالوظيفيْ،وفعلْاالختالسْ(ْ)1حيثْيشترطْفيْهذهْالجريمةْأنْتكونْللشخصْ
صفةْالموظف ْ،والعبرةْأنْتتوافرْهذهْالصفةْوقتْارتكابْفعلْاالختالسْ،فإذاْانتفتْلسببْماْبعدْذلكْ

تبقىْالجريمةْقائمةْ،ويتعينْأنْتكون ْاألموالْموضوعْجرمْاالختالسْقدْوجدتْبينْيديْالموظفْبحكمْ
وظيفتهْوليسْبمعرضْالقيامْبهاْوبذلكْفإنْاستيالءْالموظفْعلىْاألموالْالعامةْالتيْلمْيوكلْإليهْأمرهاْ

بحكمْوظيفته ْ،والْهيْداخلةْفيْاختصاصهْالوظيفيْالْيشكلْجرمْاالختالسْ،ويتحققْذلكْعندماْتهيئْ
الوظيفةْفرصْوقوعْالمالْأوْتسلمهْإلىْالموظفْ .
ْ

ويتعينْفيْتسلمْالمالْأنْينقلْإلىْالموظفْسلطةْالحيازةْالناقصةْعلىْهذاْالمالْسواءْكانْالتسليمْ

اْأوْحكمياْ،كماْهوْاألمرْبالنسبةْللخفيرْالذيْيكلفْبحراسةْمكانْبهْباالتْمنْالقطنْ )2(ْ.
حقيقياْأوْرمزًي
ً
ً
• فعل االختالس.

يقومْفعلْاالختالسْفيْجوهرهْعلىْتغييرْنيةْمنْحازْالمالْمنْالموظفينْحيازةْناقصةْبحكمْالوظيفةْ

ىْتملكْالمالْوالتصرفْفيهْعلىْاعتبارْأنهْمملوكْللموظفْأوْ
إلىْحيازتهْحيازةْكاملةْ،أيْاتجاهْالنيةْإل ْ
العاملْاوْالمستخدمْ،وهذهْالنية ْتدلْعليهاْمظاهرْماديةْ،أيْصدورْفعلْيعبرْعنهاْويدلْعلىْالنشاطْ

الجراميْفيْاالختالسْْ .

واألفعالْالدالةْعلىْالنشاطْالجراميْالْتقعْتحتْالحصرْ،فكلْفعلْيكشفْعنْاتجاهْنيةْالموظفْ

إلىْتملكْالمالْالذيْتسلمهْبحكمْوظيفتهْيكفيْلقيامْجرمْاالختالسْ،كعرضْالموظفْأوْالمالْللبيعْاوْ

الرهنْ،اوْقيامْالموظفْبإنفاقْالنقودْالتيْتسلمهاْبحكمْوظيفتهْأوْإقراضهاْأوْوضعهاْباسمهْفيْحسابْ

خاصْ )3(ْ.

• نتيجة الفعل.

ولمْيشترطْالمشرعْتحققْنتيجةْمعينةْفيْفعلْاالختالسْأوْحصولْضررْللدولةْأوْلألف ارْدْ،فتبقىْ

الجريمةْقائمةْولوْقامْالموظفْالذيْيختلسْالمال ْبردهْبعدماْتصرفْفيهْتصرفْالمالكْ،فالْيقبلْمنهْ
الدفعْبأنهْلمْيسبقْتكليفهْبردْالمالْالمختلسْ،اوْانهْبادرْبردهْعقبْاالختالس.

ْْ()4

(ْ)ْ1محمدْجعفرْعليْ:قانونْالعقوباتْجرائمْوالرشوةْواالختالسْوالخاللْبالثقةْالعامةْواالعتداءْعلىْاألشخاصْواألموالْ،المؤسسةْ

الجامعْيةْللدراساتْوالنشرْوالتوزيعْ،بيروتْ،1995ْ،صْ.42

()ْ2علىْعبدْالقادرْالقهوجيْ:القانونْالجنائي-القسمْالخاصْ،الدارْالجامعيةْ،1985ْ،صْ.411

(ْ)ْ3وقدْقضتْمحكمةْالنقضْبوقوعْجريمةْاالختالسْإذاْحصلْالمتهمْالضرائبْالمستحقةْوأقساطْبنكْالتسليفْفاحتفظْبهاْلنفسهْ،

يضاْبمجردْاخراجْالمهماتْالحكوميةْمنْالمخزنْالذيْتحتفظْفيهْبنيةْتملكهاْ.
ْوأنْالجريمةْتتمْأْ ً
(ْ)ْ4محمدْجعفرْعليْ،المرجعْالسابقْ،ص43
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•

عالقة الجاني بمحل الجريمة.

نْ
صْتوفرْعالقةْالسببيةْبي ْ
يشترطْلقيامْالركنْالماديْلجريمةْاالختالسْسواءْفيْالقطاعْالعامْأوْالخا ْ
عْ
يْالقطا ْ
حيازْةْالجانيْلمحلْالجريمةْوبينْوظيفتهْ،ولكنْهذهْالعالقةْتختلفْبينْمْاْإذاْكانْاالختالسْف ْ

نْ
نْيكو ْ
عْالعاْمْتشترطْالمادةْالمجرمةْللفعلْأ ْ
يْالقطا ْ
عْالخاصْ،ففيْجريمةْاالختالسْف ْ
العامْأ ْوْفيْالقطا ْ
يْ
ن ْأنه ْفي ْجْريمة ْاالختالس ْف ْ
محل ْالجريمة ْقْد ْسلم ْللموظف ْالعمومي ْبحكم ْوظيفته ْأو ْبسببهاْ ،في ْحي ْ

صْْ(ْ،)1فتحصرْالعالقةْالسببيةْفيْمحلْالجريمةْالذيْيعهْدْبهْإلىْالجانيْبحكمْمهامهْفقطْ .
القطاعْالخا ْ
ص
وبتحليلْنصوصْالتشريعاتْالجزائيةْنجدْانهْتتحققْالعالقةْالسببيةْلجرمْاالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ

بتوفرْالشرطينْالتاليينْْ :

بْأنْيكونْْمحلْالجريم ْةْقْدْسلمْللعاملْاوْالموظفْاوْالمستخدمْ"الجاني"ْ:أيْأنْيكونْْمح ْلْ
 .1يج ْ
ض ْالحيازْةْ
الجريمة ْقْد ْدخل ْفي ْالحيازة ْالناقصة ْللجاني ْالتي ْتتحقق ْبسيطرته ْالفعلية ْعليهْ ،وتفتر ْ

ي ْلمحل ْالجريمة ْليس ْعلى ْأساس ْأنه ْصاحبه ْوانما ْيحوزْه ْباسم ْصاحب ْهْ
الناقصة ْأن ْتسلم ْالجان ْ
صْ
ضْالذيْعينهْصاحبهْفيْحدوْدْماْيرخ ْ
ولحسابهْ،وأنهْملزمْبالمحافظةْعليهْواستعمالهْفيْالغر ْ

بهْالقانونْْ.

ي ْأ ْو ْعمل ْهْ
ن ْوظيفة ْالجان ْ
ب ْالوظيف ْة ْأو ْالمهامْأوْالعملْ :أي ْأ ْ
ن ْيتْم ْالتسليم ْبحكم ْأو ْبسب ْ
ب ْأ ْ
 .2يج ْ
هيْالتيْجعلتهْيتسلمْمحلْالجريمةْ"األموالْأوْالمنقوالت"ْ .

ثانيا :الركن المعنوي.
ً
يقومْالركنْفيْجريمةْاالختالسْعلىْتوافرْالقصدْالعامْ،أيْعلمْالموظفْبأنْالمالْالذيْسلمْ
إليهْكانْبحكمْوظيفتهْوليسْلهْإالْالحيازةْالناقصةْعليهْ،كماْيجبْأنْتتجهْإرادتهْإلىْاالختالسْ،أيْأخذْ

المالْوالظهورْبمظهرْالمالكْ،ويالحظْانْالركنْالمعنويْفيْهذهْالجريمةْيتمثلْبعنصرْشخصيْيصدرْ
عنْالجانيْ،وهذاْالعنصرْهوْنيةْالتملكْ،أيْاتجاهْنيةْالجانيْإلىْاالستيالءْعلىْالحيازةْالكاملةْللشيءْ
ىْالمالكْالْيكفيْلتحققْالجريمةْطالماْكانْالجانيْ
فاالمتناعْعنْردْالشيءْالذيْيحوزهْبصفهْعارضةْإل ْ

الْينويْتملكْالشيءْ .

فنيةْالتملكْهيْعنصرْفيْاالختالسْ والْيمكنْتصورْالنتيجةْفيْهذاْالنطاقْبدونْتوافرْتلكْ

اْخاصْاً ْ(ْ،)2ولوْأنْخصوصيةْجريمةْ
اعتبارْنيةْالتملكْقصد
النيةْ،ويتجهْالرأيْفيْمصرْوفرنسا ْإلى ْ
ً
ً

الرادْةْ
االختالسْتقضيْبأنْيكونْالحصولْعلىْالحيازةْالكاملةْللشيءْيتالزمْمعْتوافرْنيةْالتملكْ،فدورْ ْ

قدْيتضاءلْفيْجرائمْاالختالسْبسببْطبيعةْركنهاْالماديْالذيْيتمْبْاالعتداءْعلىْالحيازةْالكاملةْوهوْ
ماْالْيصورْإالْباالستعانةْبعنصرْنفسيْالتملكْ )3(ْ.

(ْ)ْ1للمزيدْيراجعْالمادةْْ41منْقانونْالوقايةْمنْالفسادْالجزائري.

(ْ)ْ2مصطفىْمحمودْ،ومحمد حسنيْ:شرحْقانونْالعقوبات-القسمْالخاصْ،جامعةْالقاهرةْْ،1975صْ270وصْ،447
(ْ)ْ3محمدْالسرورْ،الجرائمْالمضرةْبالمصلحةْالعامةْ،دارْالنهضةْالعربْيةْ،1972ْ،صْ.237
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ويذهبْالبعضْإلىْالقولْبأنْالشروعْفيْاالختالسْغيرْمتصورْ،فطالماْأنْالسيطرةْالفعليةْعلىْ
الشيءْمتوافرةْعندْالجانيْفإنْنيةْحيازتهْإياهْهيْالتيْتحددْفقطْوعلىْسبيلْالقطعْوقوعْاالختالسْمنْ
عدمهْوهوْأمرْالْيحتملْالتجزئةْ،فإذاْاتجهتْالنيةْإلىْتملكْالشيءْأصبحتْالجريمةْتامةْ،واذاْلمْتتجهْ

إلىْتملكهْفالْتقعْالجريمةْْ .

ولكنْهذاْالرأيْمنتقدْ،ألنْنشاطْالجانيْيفترضْسلوكْونتيجةْ،واذاْكانتْالنتيجةْتتوقفْعلىْنيةْ

الجانيْفيْتملكْالشيءْ،فإنْالقانونْالْيعاقبْعلىْالنواياْوانماْيعاقبْعلىْالسلوكْواألفعالْالتيْتصدرْ

عنْالجانيْ،ومثلْهذهْاألفعالْتفصحْعنْتلكْالنيةْأوْتعبرْعنهاْ،وعلىْسبيلْالمثالْأنْيضبطْالصرافْ

أثناءْفتحهْللخزينةْواخراجهْبعضْالنقودْالمودعةْلديهْدون
ْمبررْقانونيْتمهيداْللخروجْبهاْمنْمكتبهْ،ففيْ
ً

هذهْالحالةْيعتبرْالفعلْالذيْيتمْبهْاالختالسْهوْإخراجْالنقودْمنْالخزنةْمعْنيةْتملكهاْ،فإذاْضبطْقبلْ

اقعةْشروعاْفيْالجريمةْ )1(.
إتمامهْكانتْالو
ً

ونحنْمعْالرأيْاألخيرْباعتبارْأنْالمعيارْالمتحققْفيْذلكْهوْأنْالجانيْيحوزْالشيءْحيازةْ

ناقصةْ،فإذاْماْأرادْتملكْالشيءْفالْبدْمنْمظهرْماديْلتصرفهْ،فإذاْضبطْقبلْإتمامْذلكْالتصرفْكانْ

بمثابةْالشروعْفيْالجريمةْ،والْيمكنْأنْتقومْالجريمةْعلىْمجردْالقصدْوبمعزلْعنْالفعلْالماديْالصادرْ
عنهْْ .

ص ْفي ْالركنْ
وتشترك ْجريمة ْاالختالس ْفي ْالقطاع ْالعام ْمع ْجريمة ْاالختالس ْفي ْالقطاع ْالخا ْ

نْ
بْأ ْ
ثْيج ْ
المعنويْْللجريمةْالذيْيشترطْلتحققهْتوافرْالقصْدْالجنائيْالعامْالمتكونْْمنْالعلمْوالدارةْ،بحي ْ

صْ
ىْعلمْبأنْالمالْالذيْبينْيديهْه ْوْملكْللدولةْأوْإحدىْمؤسساتهاْأوْملكْألحْدْاألشخا ْ
يْعل ْ
يكونْْالجان ْ
بْمْا ْإذا ْكان ْاالختالس ْفي ْالقطاع ْالعام ْأ ْو ْالخاصْ،
بْوظيفته ْأ ْو ْمهام ْه ْبحس ْ
وقْد ْسلم ْله ْبحكْم ْأو ْبسب ْ

ومعْذلكْتتجهْإرادتهْإلىْتنفيْذْالركنْالماديْللجريمةْوذلكْباختالسهْللمالْأوْبتبديدْهْأوْاحتجازهْأوْإتالفهْْ .
يْ
ب ْقصدا ْخاصا ْيتمثل ْف ْ
وبالنسبة ْلصورة ْاالختالس ْفإن ْالقصْد ْالعام ْال ْيكفي ْلتحققها ْبل ْيتطل ْ

اتجاهْنيةْالجانيْإلىْتملكْالشيءْالذيْبحوزتهْ،فمنْيستوليْعلىْالمالْلمجردْاستعمالهْأوْاالنتفاعْبهْثْمْ

ردهْالْيحققْصورةْاالختالسْوانْكانْقْدْيشكلْفيْهذهْالحالةْاحتجا ازْبدونْْوج ْهْحقْأوْجريمةْاستعما ْلْ
تْعلىْنحوْغيرْشرعيْْ .
ممتلكا ْ

ومنْخاللْمراجعتناْللتشريعاتْالناظمةْللقطاعْالخاصْوجدناْأحدْأشكالْالجرائمْالخاصةْالتيْقدْ

تْعليهاْالقوانينْالتجاريةْكالمصريْ
صْوهيْجريمةْنص ْ
تعدْكثيرةْالشبهْبجريمةْاالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ
ّْ

نْ
استعماالْيعلمو ْ
ًْ
يْهذهْالجريمةْكلْاستعمالْألموالْالشركةْمنْطرفْالمسيرينْ
ْواألردنيْوالجزائريْوتقتض ْ
ضْشخصيةْأوْلتفضي ْلْشركةْأوْمؤسسةْأخرىْْلهْمْفيهاْمصالحْمباشرْةْ
ّأنهْمخالفْلمصلحتهاْلبلوغْأغ ار ْ

(ْ)ْ1أحمدْفتحيْسرورْ،المرجعْالسابقْ،ص240
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صْعلىْهذهْالجريمةْفيْقانونْالشركاتْالمطبقْفيْاألراضيْالفلسطينيةْكنوعْمنْ
أوْغيرْمباشرةْوتْمْالن ْ
الجرائمْالخاصةْوالتيْتشكلْأحدْأشكالْالجرائمْاالقتصادية(ْ ْ.)1

يْ
فْفيْاستعمالْالشركةْتطبقْعلىْمسؤول ْ
أنْفعلْالتعس ْ
ومنْخاللْاستقراءْهذهْالمادةْيتضحْلناْ ّْ

ت ْالمسؤولي ْةْ
ص ْالوحيْد ْوذا ْ
ت ْالشخ ْ
ت ْالمسؤولية ْالمحدودة ْْ ْ،والمؤسسة ْذا ْ
ت ْالمساهمة ْْ ،الشركةْ ْذا ْ
شركا ْ

يْ
ت ْشكلها ْاالجتماعيْ ،أ ْ
المحدودةْ ،إْذ ْيتعلق ْاألمر ْبمخالفة ْمرتبط ْة ْبالمهاْم ْالمنوطة ْلدارْة ْمؤسسةْ،تح ْ
تْشكلْشركة ْتتمتعْبالشخصي ْةْالمعنويةْوتملك ْذمةْماليةْخاصةْْ،بمعنىْذمة ْماليةْمنفصل ْةْومستقل ْةْ
تح ْ

فْ
عن ْالذمة ْالمالية ْللمسؤولْعنْإدارتهاْ،إذْتقتضي ْهذه ْالجريمة ْكل ْاستعمال ْألموال ْالشركة ْمن ْطر ْ

ضْشخصية ْأو ْلتفضيل ْشرك ْةْ
أوْالموظفينْاستعماال ْيعلمونْ ْ ّأنه ْمخالف ْلمصلحتها ْلبلوغ ْأغ ار ْ
ًْ
المسيرين ْ ْ

أوْمؤسسةْأخرىْْلهمْفيهاْ ْمصالحْمباشرةْأوْغيرْمباشرةْ .

نْ
وهذهْالجريمةْمنْأهمْالجرائْمْاالقتصاديةْوماْيفسرْتدخ ْلْبعضْالتشريعاتْالجزائيةْفيْهذاْالشأ ْ

تْرئيسْأوْقائمْبالدارةْأ ْوْمديرْأوْمسيرْالشركةْأوْالمصفيْوذلكْبإضفا ْءْ
يعوْدْللحاجةْإلىْردعْتصرفا ْ
قْ
جنائيا ْخالفْالتعويضْعنْالمسؤوليةْالمدنيةْ ،وهذا ْيحق ْ
اء ْ ًْ
جز ًْ
ب ْبالتالي ْ ْ
وصف ْالجريمة ْعليها ْفتستوج ْ

أهدافاْرئيسيةْتتمثلْأساساْفيْحمايةْالذمةْالماليةْللشركةْنظ ارْللدورْاألساسيْالذيْتلعبهْفيْاالقتصادْْ،
تْالكافيةْلإلقدامْعليهْ(ْ .)2
وكذاْحمايةْاالستثمارْوبالتاليْالمستثمرْواعطائهْالضمانا ْ

ن ْأوالهاْصفةْ
ونالحظْأنْأركان ْجريمة ْالتعسف ْفي ْاستعمال ْأموال ْال ْتقوم ْإال ْبتوافر ْثالثة ْأركا ْ

الجانيْحيث ْيشترط ْلقيام ْجريمة ْالتعسف ْفي ْاستعمال ْأموال ْالشركة ْأن ْتتوافر ْلدى ْالجاني ْصفة ْمعين ْةْ

يْمجلسْإدارتهاْأوْمديرْأوْموظفْفيهاْأوْالمصفىْ
نْأيْمؤسسْفيْالشركةْأوْعض ْوْف ْ
إماْأنْيكو ْ
وهيْ ّ
ملزماْبدفعهاْأوْ
ويعملْعلىْإساءةْاستعمالْأموالْالشركةْأوْأموالْْتخ ْ
صْالشركةْأوْأبقاهاْلديهْأ ْوْأصبحْ ً

ن وفرضْعقوبةْغرامة ْال ْتقل ْعن ْمئة ْدينار ْوال ْتتجاو ْزْ
ال ْعنهاْوقدْحددْالعقوبةْعليهاْبذاتْالقانو ْ
مسؤوًْ
ثالثمئةْدينارْعلىْكلْمنْخالفهاْْ(ْ )3

(ْ)ْ1قانونْالشركاتْاالردنيْرقمْْ12لسنةْْ1964المطبقْفيْاالراضيْالفلسطينيةْ،حيثْنصتْالمادةْْ1/210منهْ(إذاْساءْأيْ

مؤسسْفيْالشركةْأوْعضوْفيْمجلسْإدارتهاْأوْمديرْأوْموظفْفيهاْأوْالمصفىْاستعمالْأيةْنقودْأوْأموالْتخصْالشركةْأوْ

أبقاهاْلديهْأوْأصبحْملزماْبدفعهاْأوْمسْؤوًالْعنهاْفيجوزْللمحكمةْأنْتحكمْعليهْبإعادتهاْللشركةْمعْالفائدةْالقانونيةْوتضمنهْ
ً
تكبهْفضالْعنْأيةْمسؤوليةْجزائية)ْ.
التعويضْعنْالخطأْالذيْار
ً

()ْ2
ْْعمرْحماسْ:جريمةْاختالسْالممتلكاتْفيْالقطاعْالخاصْ،مجلةْجيلْالبحثْالعلميْ،عْ،19صْ،51علىْالموقعْااللكتروني:
ّ

https://jilrc.comْ.

(ْ)ْ3للمزيدْينظرْإلىْالمادةْ(ْْ)1/225منْقانونْالشركاتْاالردنيْ
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وبحسبْماْعدهاْالمشرعْالجزائريْفيْقانونه ْْ(ْ )1وكذلكْالمشرعْالمغربيْ(ْ )2فهذه ْالجريمة ْإساءةْ
استعمال ْأموال ْالشركة من ْأهم ْالجرائم ْاالقتصاديةْ وأخطرهاْ،ونعتقدْأنْتدخل ْالمشرع ْفيْهذا ْالشأنْيعوْدْ
ي ْاالقتصادْ ،وكذا ْحماية ْاالستثما ْرْ
ي ْالذي ْتلعبه ْف ْ
نظرْللدو ْر ْاألساس ْ
إيمانهْبحماي ْة ْالذمة ْالمالي ْة ْللشركة ْ ًا
تْالكافيةْلإلقدامْعليهْ )3(.
وبالتاليْالمستثمرْواعطائهْالضمانا ْ

بْأن ْينظر ْإليه ْبالمفهوم ْالواسع ْجداْ
عْيج ْ
إن ْمصطلح ْاالستعمال ْوالذي ْلم ْيعرف ْمن ْقبل ْالمشرْ
ّْ

طْ
والذيْيدلْعلىْالقياْمْباستخدامْشيءْماْ،فهوْالْيقصْدْبهْالتملكْأ ْوْاالختالسْبلْمجرْدْاالستعمالْالبسي ْ
أنْاعتماْدْالمشرعْعلىْمصطلحْ
وهذاْيعنيْاستخدامْمالْمملوكْللشركةْبطريقةْتخالفْمصلحتهاْ،والْشكْ ّْ
ىْ
ب ْعل ْ
ت ْالقضائية ْبمتابعة ْواسعة ْلمرتكبي ْهذه ْالجريمةْ ،ولكن ْفي ْالمقابل ْيج ْ
بمفهوم ْواسع ْيسمح ْللجها ْ

بْعليهْمْ
صْالمجرمْلجريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْإْذْيتطل ْ
يْتطبيقْالن ْ
القضاةْعدمْالتعسفْف ْ

ضْ
تفسيرْضيًْقاْ،ويشملْاالستعمالْْ:األعمالْالداريةْأيْأعما ْلْالتسييرْكمنحْقرو ْ
صْالجنائيْ ًْا
تفسيرْالن ْ

أو ْتسبيقاتْ ،وأعما ْلْالتصرف ْمثل ْالضم ْْ،)4(....وعلي ْهْوما ْدامْتملك ْاألموالْغي ْرْضروريْ ْلقيام ْجريمةْ
فإنْْإعادةْالمبالغْالمستعملةْالْتنفيْالجريمةْْ .
التعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْ ّْ

عقارْْ،
الْأوْ ًْا
ماالْمنقوًْ
ْويؤخذْالمالْفيْجريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْبمعناهْالواسعْ،سواءْكـانْ ًْ

تْْالشركةْْ،وأصولْْالشركةْْتشمـلْْمجموعْْاألمـوالْْالثابت ْةْ
معنوياْْ،الظـاهرْْفيْْحسابا ْ
مادياْْأوْْ ًْ
ماالْْ ًْ
أوْْ ًْ
تْ
والمنقـولةْ،والملكيةْاألدبيةْوالصناعيةْ،المكونةْللذمةْالماليةْللشـركةْ،وكذلكْاألموالْالمعنويةْمنْعالما ْ

وبراءاتْ .

ص ْوجريمة ْالتعسف ْفي ْاستعمالْ
ت ْفي ْالقطاع ْالخا ْ
ثانياْ :مظاهر ْالتشابه ْبين ْجريمة ْاختالس ْالممتلكا ْ
ً

أموالْالشركةْ(ْْ )5

صْوجريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْ
تْفيْالقطاعْالخا ْ
يمكنْالتمييزْبينْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ

كاآلتيْ :

• من حيث صفة الجاني:

نْ
إماْأ ْ
تْجريمةْالتعسفْف ْ
إذاْكان ْ
يْاستعمالْأموالْالشركةْتشترطْتوافرْلدىْالجانيْصفةْمعينةْوهيْ ّ

نْ
يكونْْرئيسْالشركةْأوْأحْدْالقائمينْبإدارتهاْ(أعضاءْمجلسْالدارةْ،أعضاءْمجلسْالمديرين)ْأوْالمديري ْ
(ْ)ْ1للمزيدْيرجعْللمادةْ(ْ)3ْ/811منْاألمرْرقمْْ59-75مؤرخْفيْْ26سبتمبرْْ1975والمتضمنْالقانونْالتجاريْالجزائريْ
(ْ)ْ2للمزيدْينظرْللمادةْْ384منْقانونْالشركاتْالمغربيْالمعدلْبموجبْالقانونْرقمْْ05-20الصادرْسنةْ2008

(ْ)ْ3هناءْنويْْ:جريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْفيْالتشريعْالجزائريْ،المنتدىْالقانونيْ،أبريلْْ،2009صْ،330.علىْ

الموقعْااللكترونيhttp://revues.univ-biskra.dz/index.php/mntd/article/view/3742:
Médina Annie ، L’expérience française ، L’abus de biens sociaux ، Le particularisme français à
l’épreuve de l’Europe ، en partenariat avec association française des justices d’entreprises ، Centre de
recherche sur le droit des affaires ، Chambre de commerce et d’industrie de paris ، France، Novembre
2004 ، P.10
()ْ5
حماسْ:المرجعْالسابقْ،ص61
ْعمرْ ّ
()4
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فإنْالمادةْْ41
تْالمسؤوليةْالمحدودةّْ ْ،
صْالشركةْذا ْ
العاميينْبالنسبةْلشركةْالمساهمةْ،والمسيرينْفيماْيخ ْ
نْ
صْأنْيكو ْ
تْفيْالقطاعْالخا ْ
منْقانونْْالوقايةْمنْالفساْدْومكافحتهْتشترطْفيْجريمةْاختالسْالممتلكا ْ

تْ
يْإلىْكيانْمهماْكان ْ
صْينطبقْعلىْكلْمنْينتم ْ
أنْالن ْ
مديراْ،أوْيعملْفيهْبأيةْصفةْ،بمعنىْ ّْ
الجانيْ ً
صفتهْوالوظيفةْالتيْيشغلهاْوبالتاليْصفةْالجانيْفيْهذهْالجريمةْجاءْواسعاْمقارن ْةْبالجريمةْاألولىْْ .
• من حيث مجال تطبيق الجريمة.

تْالمساهمةْ،الشرك ْةْ
يْاستعمالْأموالْالشركةْفيْشركا ْ
قْجريمةْالتعسفْف ْ
عْمجالْتطبي ْ
حصرْالمشرْ

تْ
مستبعداْبذلكْشركا ْ
تْالمسؤوليةْالمحدودةْ
صْالوحيْدْوذا ْ
تْالشخ ْ
تْالمسؤوليةْالمحدودةْ،والمؤسسةْذا ْ
ذا ْ
ً

نْ
ص ْالتي ْتنطبق ْعلى ْالكيا ْ
ت ْالمدنيةْ ،خالًفا ْلجريمة ْاالختالس ْفي ْالقطاع ْالخا ْ
ص ْوكذا ْالشركا ْ
األشخا ْ

تْالمدنيةْوالتعاونياتْْ .
ضْالشركا ْ
تْالتجاريةْوبع ْ
ضْالربحْأيْالشركا ْ
الذيْينشطْبغر ْ
• من حيث السلوك المجرم.

صْ
بْاختالسْالمديرْأوْالمستخدمْفيْالقطاعْالخا ْ
صْبموج ْ
يْالقطاعْالخا ْ
تتحققْجريم ْةْاالختالسْف ْ

ت ْبمعنى ْتحويلها ْمن ْحيازة ْوقتية ْعلى ْسبيل ْاالئتمان ْإلى ْحيازة ْنهائية ْعلى ْسبيل ْالتملكْ ،أماْ
للممتلكا ْ

جريمةْالتعسفْفيْاستعما ْلْأموالْالشركةْتتحققْبمجرْدْاالستعمالْفهوْالْيقصْدْب ْهْالتملكْأوْاالختالسْ؛ْ
ىْ
سيطْْ،وهذاْيعنيْاستخدامْمالْمملوكْللشركةْبطريقةْتخالفْمصلحتهاْوينطبقْعل ْ
بلْمجرْدْاالستعمالْالب ْ

مصطلحْاالستعمالْاستخداْمْأموالْالشركةْولوْبطريقةْمؤقتةْبنيةْالرجاعْ،وطبًقْاْللقضاءْالفرنسيْيحم ْلْ

نْ
مصطلح ْاالستعمال ْفي ْمضمونه ْمعنى ْالعمل ْاليجابي ْكاقتطاع ْجزء ْمن ْأموال ْالشركة ْلتسديْدْْالديو ْ

ت ْل ْهْ
ى ْشركة ْأخرىْ ْكان ْ
ي ْكامتناع ْمدير ْالشركة ْمن ْالمطالبة ْبديونْ ْالشركة ْلد ْ
الشخصية ْأو ْالعمل ْالسلب ْ
فيهاْمصلحةْْ .

• من حيث محل الجريمة.

ت ْأو ْاألموال ْأ ْوْ
ص ْمتمثل ْفي ْالممتلكا ْ
ي ْالقطاع ْالخا ْ
إذا ْكان ْمحل ْالجريمة ْفي ْجريمة ْاالختالس ْف ْ

فإنْالمالْفيْجريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْْ
تْقيمةّْ ْ،
أوراقْماليةْخاصةْأوْأيْأشياءْأخرىْْذا ْ
يؤخْذ ْبمعناه ْالواسع ْسوآءا ْكان ْمنقول ْأو ْعقارْ ،مادي ْأو ْمعنويْ ْويستويْ ْفي ْذلك ْأن ْيكونْ ْالمال ْخاصْاْ
تابعاْللدولةْ،وهذاْخالًفاْللجريمةْاألولىْالتيْيكونْْفيهاْالمالْذوْطابعْخاصْ،كمْاْ
تابعاْللخوا ْ
عاماْ ً
صْأوْ ً

يْ
يْْمسكنْْمسيرْالشركةْْيعتبر ْشكلْْآخرْْللتعسفْْف ْ
أنْْاستخداْمْْعمالْْالشركةْْبهدفْْالقيام ْبأعمالْْف ْ
ّْ
استعماالْأموالْالشركةْوهذاْالْنجدهْفيْالجريمةْاألولىْْ .
ًْ

أماْمنْالناحيةْالعمليةْفنجدْانهْوفيْالتشريعْالفلسطينيْْوكماْأسلفناْفيْانطباقْجريمةْالرشوةْعلىْ

االشخاصْالخاضعونْألحكامْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْنرىْانطباقْجريمةْاالختالسْعلىْذاتْ

االشخاصْالخاضعينْللقانونْْحتىْوانْتكللتْصفاتهمْبطابعْالقطاعْالخاصْكالشركاتْالمساهمةْالعامةْ
التيْتساهمْبهاْالدولةْأوْالنقاباتْأوْالجمعياتْوغيرهاْوذلكْللعلةْأوْالرؤيةْالتيْأوجزناهاْباعتبارْتطبيقْ

الركنْالمفترضْأوْالصفةْعلىْهؤالءْاالشخاصْكأشخاصْ"موظفين"ْويندرجونْتحتْهذاْالركنْلغايةْ
107

تطبيقْالعقوبةْوفقْماْفرضهْالمشرعْفيْقانونْمكافحةْالفسادْ،وعليهْفإنْالركنْالماديْيتحققْبمجردْ

ارتكابْالخاضعونْألحكامْالقانونْللفعلْوالنتيجةْوالعالقةْالسببيةْلفعلْاالختالسْ،ويتمْإيقاعْالعقوبةْذاتهاْ

يْْتبعاْلجمالْمرتكبْالفعلْواعْتبارهْبحكمْالموظفْمهماْكانتْصفتهْْ .
المطبقةْفيْقانونْالعقوباتْالسار
ً
وهذاْبحدْذاتهْمنْاالنتقاضاتْالتيْتؤخذْعلىْسياسةْمشرعناْالفلسطينيْوالمساواةْفيْالتجريمْبينْالفعلْ

بْوالعقوبةْالمفروضةْعلىْ
للقطاعْالعامْمعْالتجريمْلذاتْالفعلْفيْالقطاعْالخاصْاألمرْالذيْالْتتناس ْ

تْالعامةْعنهاْفيْاالختالسْللقطاعْ
كلْمنهماْبحيثْيجبْأنْتتشْدْدْالعقوبةْعلىْفعلْاالختالسْللممتلكا ْ
الخاصْ .
الفرع الثالث

العقوبات المقررة لجريمة االختالس في القطاع الخاص

صْمنْستةْْ(ْ)6أشهرْإلىْخمسْ
تْفيْالقطاعْالخا ْ
ىْاختالسْالممتلكا ْ
بْالمشرعْالجزائريْعل ْ
يعاق ْ
صْ
تْْوبغرامةْْمنْْْْ50.000دجْْإلىْْْْ500.000دجْْباعتبارهاْْعقوبةْْأصليةْْمقررةْْللشخ ْ
(ْْ)5سنوا ْ
الطبيعيْ(ْ .)1

ت ْأصلية ْأ ْوْ
ص ْالمعنوي؛ ْسوآءا ْكان ْ
ت ْالمقررة ْللشخ ْ
ت ْالتكميلية ْوكذا ْالعقوبا ْ
أما ْبالنسبة ْللعقوبا ْ
ّْ

يْ
نْالعقوب ْةْوتخفيضهاْوكذاْالمشاركةْوالشروعْفيْهذهْالجريمةْأوْف ْ
تكميليةْ،الظروفْالمشددةْ،العفاءْم ْ

عْالعامْتخضعْلنفسْاألحكاْمْالمقررةْلجريمةْالرشوةْ .
جريمةْاالختالسْفيْالقطا ْ

كماْعاقبْالمشرع ْالمصريْعلىْاقترافْهذاْالفعلْفيْقانونْالعقوباتْحيثْنصْبفرضْعقوبةْ

االْأوْأو ارًقْاْ
تْالمسْاهمةْأوْمديرْأوْعاملْبهاْاختلسْأمو ًْ
علىْكلْرئيسْأوْعضوْمجلسْإدارةْإحدىْشركا ْ

تْ
بْوظيفتهْأ ْوْاستولىْبغيرْحقْعليهاْأوْسهلْذلكْلغيرهْبأيةْطريقةْكان ْ
تْفيْحيازتهْبسب ْ
أوْغيرهاْوجد ْ
الْ
بْبالسجن ْمدة ْال ْتزيْدْعلى ْخمس ْسنينْ ،وتكونْ ْالعقوبة ْالحبس ْمدة ْال ْتزيْدْعلى ْسنتين ْوالغرامة ْ ْ
يعاق ْ

بْبنيةْالتملك.
تزيْدْعلىْمائتيْجنيهْأوْإحدىْهاتينْالعقوبتينْإذاْوقعْفعلْاالستيالءْغيرْمصحو ْ

ْْ()2

أيضاْأنْالتشريعْاألردنيْقدْساوىْفيْالعقوبةْبينْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْواالختالسْ
ونالحظْ ً

فيْالقطاعْالخاصْحينْحالْتطبيقْالعقوبةْعلىْالقطاعْالعامْفيْحالْارتكابهاْمنْأشخاصْالقطاعْ

الخاصْ،ولكنْنالحظْأنهْقدْفرقْفيْالعقوبةْفيماْإذاْكانتْمتعمدةْأمْغيرْمتعمدةْوفرضْعقابْاستثنائيْ
بْمديرْأيْهيئ ْةْ
ص المشرعْاألردنيْأنهْ(إذاْارتك ْ
فيْحالْترتيبْضررْجسيمْعلىْالقطاعْالخاص .حيثْن ْ

س ْإدارتها ْأو ْهيئة ْمديريها ْبما ْفي ْذلك ْرئيس ْالمجلسْأ ْوْ
ف ْفيها ْأو ْأي ْمن ْأعضاء ْمجل ْ
معنوية ْأو ْموظ ْ

ب) ْمن ْالمادة ْْ(ْ)2من ْهذا ْالقانونْ ،أي ْجريم ْةْ
ت ْالواردة ْفي ْالفقرْة ْ( ْ
ن ْفي ْالهيئا ْ
الهيئة ْأو ْأي ْمن ْالعاملي ْ
نْ
صْعليهْاْفيْقانو ْ
تْالمنصو ْ
بْبمقتضىْالعقوبا ْ
قصداْفيعاق ْ
خالًفاْألحكامهْوتبينْأنْهذاْالجرمْقْدْارتك ْ
بْ ً
بْأيْمنْالمذكورينْفيْالفقرةْ(أ)ْمنْهذهْالمادةْذلكْالجرمْنتيجةْخطْأْ
ب-إذاْارتك ْ
تْوهذاْالقانونْْ ْ.
العقوبا ْ
(ْ)1للمزيدْينظرْللمادةْ(ْ)41منْقانونْالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْالجزائريْرقمْ(ْ)01ْ-06الصادرْبتاريخْْ20فبرايرْلسنةْْ.2006

(ْ)ْ2للمزيدْينظرْللمادةْْ113مكررْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْ.
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سْلمدةْالْتتجاوزْسنتين)ْ )1(ْْ.
بْبعقوبةْالحب ْ
جسيمْفيعاق ْ
ثْ
كذلكْفقدْعاقبْالمشرعْاللبناْني ْعلىْجرمْاالختالسْللموظفْالعامْبالحبس ْمن ْثالثة ْأشهر ْإلى ْثال ْ

تْ
نْتصرفْبمبلغْمنْالما ْلْأوْبأشياءْأخرىْْمنْالمثليا ْ
تْوبغرام ْةْأقلهاْقيم ْةْالردودْ،واوردْعقابْكلْم ْ
سنوا ْ

تْإليهْلعملْمعينْوهوْيعلمْأوْكانْيجبْأنْيعلمْأنهْالْيمكن ْهْْإعادةْمثلهاْولمْيبرئْْذمتهْرغمْالنذارْ
سلم ْ
نْ
صْالغرامةْع ْ
بْبالحبسْحتىْسنةْوبالغرامةْحتىْربعْقيمةْالردوْدْوالعطلْْوالضررْْعلىْأنْالْتنق ْ
يعاق ْ

صْالمذكورينْفيماْيليْعندمْاْ
تْاألشخا ْ
ثْسنوا ْ
بْبالحبسْمنْثالْثةْأشهرْإلىْثال ْ
خمسينْألفْليرةْْ،.يعاق ْ
ص ْإحدى ْالمادتين ْْ670
يقدمونْ ْعلى ْإساءةْاألمانة ْباألموال ْالمسلمة ْإليهم ْأو ْالمناط ْأمرها ْبهم ْوفًقا ْلن ْ

وْ671السابقتينْْ :

 .1متوليْالوقفْ .

 .2مديرْمؤسسةْأوْجمعيةْخيريةْوكلْمسؤولْعنْأموالهاْ .
 .3وصيْالقاصرْوفاقْدْاألهلي ْةْأوْممثلهْْ .
 .4منفْذْالوصيةْأوْعقْدْالزواجْ .

ضْْ .
بْعدلْأوْوكيلْأعمالْمفو ْ
 .5كلْمحامْأوْكات ْ
 .6كلْمستخدمْأوْخادمْمأجو ْرْوكلْمرتبطْبعقْدْعملْلقاءْأجرْمعْأيْمؤسسةْخاصةْْ .
صْالدولةْأوْاألف ارْدْأوْلحراستهاْْ .
بْمنْالسلطةْلدارةْأموالْتخ ْ
صْمستنا ْ
 .7كلْشخ ْ

بْالجرمْْ .
بْبسب ْ
ويمكنْأنْيمنعْعلىْالمجرْمْممارسةْالعملْالذيْارتك ْ

ضْأنْيرْدْأوْكتمْلقط ْةْأوْأيْشيءْمنقولْدخلْفيْحيازتهْ
كلْمنْاستملكْأوْاختلسْأوْرف ْ

بْبالحبسْحتىْسنةْوبغرامةْحتىْربعْقيمةْالردوْدْوالعطلْ
غلطاْأوْبصورةْطارئةْأوْبقوةْقاهرةْ،يعاق ْ
والضررْعلىْأالْتقلْالغرامةْعنْعشرينْألفْليرةْْ .

وعليهْونظراْلهذهْالجريمةْومخاطرهاْعلىْاالقتصادْنالحظْأنْالبعضْمنْالتشريعاتْكانْمتشددْ
ً

فيْفرضْالعقوبةْعلىْالجانيْعندْاقترافهاْوجعلْالحدْاألعلىْالْيتجاوزْ ْ(ْ)5سنواتْمثلماْفعلْالمشرعْ
المصريْوالجزائريْ،ومنْالتشريعاتْالمخففةْوقدْحاذْبهذاْاالتجاهْالمشرعْاألردنيْْوالذيْاعتبرهاْأحدْجرائمْ

الفسادْعندماْعدْالمشرعْالجرائمْاالقتصاديةْجرائمْالفساْد(ْ،)2ونرىْبأنْيخطوْمشرعناْبهذاْالنهجْحتىْالْ
نْست ْةْأشهرْ
يمْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْالمطبقْحالياْوالذيْيفرضْعقوب ْة الحبسْم ْ
يعارضْأحكامْالتجر
ً

تْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْإلىْمائةْدينار(ْ،)3وعدمْتجاوزْالعقوبةْوجعلهاْجنايةْمثلماْتشددْ
إلىْثالثْسنوا ْ

حينْفرضْالعقوبةْعلىْالفعلْالجرميْعندماْيرافقهْأفعالْأخرىْمنْشأنهاْعدمْاكتشافْالجانيْ)4(ْ.وبذلكْ

(ْ)ْ1للمزيدْينظرْإلىْالمادةْ(ْ)5منْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْاالردنيْرقمْْ11لسنةْْ 1993
(ْ)ْ2للمزيدْينظرْللمادةْ(/16أْ)2/منْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالردني.

(ْ)ْ3للمزيدْينظرْللمادةْ(ْ)1/174منْقانونْالعقوباتْاالردنيْرقمْْ16لسنةْ1960
(ْ)ْ4للمزيدْينظرْللمادة(ْ)2/174منْذاتْالقانون.
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نكونْقدْقمناْبتحققْالغايةْالمرجوةْمنْأحكامْاالتفاقياتْالدوليةْلمكافحةْالفسادْاألمميةْوالعربيةْمنْخاللْ
التفرقةْفيْالسياسة ْالعقابيةْللفعلْالجرميْفيْالقطْاعْالعامْعنهْفيْالقطاعْالخاصْوفًقاْللخطورةْالتيْ
أسلفناْبذكرهاْفيْموضوعْالبحثْ .

الخاتمة
النتائج
تْ
تْالهامة ْذا ْ
نْالموضوعا ْ
تْالخاص ْةْم ْ
صْواختالس ْالممتلكا ْ
تعْدْجريم ْةْالرشوة ْفي ْالقطاع ْالخا ْ

كْ
بْالمجتمعْمنْتفك ْ
طابعْاالجتماعيْواالقتصاديْ،كونْْأنهاْفيْالكثيرْمنْاألحيانْتعطيْصورةْلماْيصي ْ
ضْ
تْفيْأذهانْأبناءْالمجتمعْ،باعتبارهاْمورداْمنْالموارْدْالماليةْالتيْاتبعهاْبع ْ
وانحاللْخاصةْإذاْتأصل ْ

ت ْالخاصةْ ،وتعتبر ْهاتين ْالجريمتين ْمن ْالجرائم ْالتي ْجرىْ ْاستحداثهْاْ
ت ْوالشركا ْ
القائمين ْعلى ْالمؤسسا ْ
يْ
ثْأنْلهاتينْالجريمتينْتأثيرْسلب ْ
نْاالتفاقيةْالدوليةْلمكافحةْالفسادْ،حي ْ
ْ22م ْنْ ْ21
تماشياْوأحكاْمْالمادتْي ْ
ً

ونظرْ
ت ْبكافة ْأشكالها ْوالتي ْينعكس ْبشكل ْأساسي ْعلى ْاالقتصاْد ْالدولي ْ ًْا
ت ْوالشركا ْ
على ْموارْد ْالمؤسسا ْ
هاناْعلىْمشرعناْوضعْحْدْلهذهْاآلفةْلتجريمهاْأسوةْبباقيْالد ْولْحمايةْالقتصادنْاْ
النتشارهاْالمتزايْدْاصبحْر ً

نْ
يْموض ْعْبحثناْأهمي ْةْهاتينْالجريمتي ْ
ثْبيناْف ْ
اماْبأحكامْاالتفاقيةْالدوليةْوالتيْاصبحناْأعضاءْفيهْاْحي ْ
والتز ً

عْ
ث ْاألول ْالرشوة ْفي ْالقطا ْ
للعمل ْعلى ْسْد ْالفراغ ْالتشريعي ْفي ْقانونْ ْمكافحة ْالفساْد ْإْذ ْتناولنْا ْفي ْالمبح ْ
تْفيْأشكالْتجريمهْاْ
تْبهاْالدولْوتنوعْالتشريعا ْ
تْالتيْأخذ ْ
صْ ًبداْبتعريفهاْوتحديْدْأركانهاْوْالعقوبا ْ
الخا ْ
إعماال ْبالمبدْأْ
ص ْالتشريعي ْالفلسطيني ْيجْد ْْأنه ْمن ْالصعوبة ْتطبيق ْأحكام ْهاتين ْالجريمة ْ ًْ
إْذ ْالقارئْ ْللن ْ
ث ْأن ْالرشوة ْالمجرمة ْفي ْقانونْ ْمكافحةْ
ص ْقانوني"ْ ْوحي ْ
ال ْبن ْ
ب ْإ ْ
ال ْعقا ْ
بالقاعدة ْالقانونية ْ" ْال ْجريمة ْوْ

الفساْدْتطبقْعلىْالفئاتْالمشمولةْكافةْفيْالمادةْ(ْ)2منْقانونْمكافحةْالفسادْكونهْبالرجوعْإلىْتعريفْ
تْ
يعدْموظفا ْلغايا ْ
ص ْمشمول ْفي ْحكم ْالمادة ْ(ْ ْ )2
ن ْكل ْشخ ْ
الموظفْالواردْفيْالقانونْنجده ْاعتبرْا ْ
ً

يعياْفيْعلةْالتجريمْإذْالْيستويْفرضْالعقوبةْعلىْجسامةْاألفعالْ
المالحقةْ،األمرْالذيْيحدثْار ً
باكاْتشر ً
المجرمةْللفئاتْالخاضعينْألحكامْالقانونْإذْانْجزءْمنهمْهوْموظفْعامْأوْبحكمهْواألخرْبمثابةْموظفْ
خاصْ .

ص ْوقمنا ْبتحديْد ْمفهوْم ْهذه ْالجريم ْةْ
ث ْالثاني ْاالختالس ْفي ْالقطاع ْالخا ْ
كذلك ْتناولنا ْفي ْالمبح ْ

يْ
والتفريق ْفيما ْبينها ْوبين ْتجريمها ْفي ْالقطاع ْالعام ْوناقشنا ْخالل ْعملية ْبحثنا ْوجوْد ْإحدى ْالجرائم ْالت ْ

تْ
تتشابهْمعْهذهْالجريمةْأالْوهيْإساءةْاستعمالْأموالْالشركةْوهيْإحدىْالجرائمْاالقتصاديةْالتيْنص ْ
تْْذاتْْالطاب ْعْ
نظرْْلخطورتهاْْورغبةْْالمشرعْْحمايةْْلموارْدْْالشركةْْْوالمؤسسا ْ
عليهاْْالقوانينْْاالقتصاديةْْ ًا

تْمجرم ْةْ
صْواعتبارهاْجرائمْفساْدْكماْحذاْبذلكْالمشرعْاألردنيْ،كذلكْبيناْأركانْهذهْالجريمةْالتيْبات ْ
الخا ْ

نْْومصرْْ ْوْْأطلعناْْعلىْْأركانهاْْوْْأوضحنْاْْأهميةْْالعناص ْرْ
ضْْالدولْْالمجاورةْْكالجزائرْْواألرد ْ
فيْْبع ْ
بْأنْيحملهاْمرتكبهاْحتىْيصارْإلىْالتفرقةْفيماْبين ْهاْوبينْالتجريْمْ
واألركانْلهذهْالجريمةْوالصفةْالتيْيج ْ
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لالختالس ْفي ْالقطاع ْالعامْ ،والفرقْ ْالكبير ْفيما ْبينها ْوبين ْجريمة ْاستعمال ْأموال ْالشركةْ ،وجريمة ْإساءْةْ
تْالجريمةْالتيْأرادتهاْاالتفاقيةْالدوليةْوبيناْأن ْهْالختالفْأركانْهذْهْ
تْذا ْ
تْذاتهاْوليس ْ
االئتمانْوانهاْليس ْ

ىْ
الجريمةْعنْالجريمةْالتيْتطبقْعلىْالقطاعْالعامْوجدناْبأنْالْمحالْلعمالْتطبيقْهذهْالجريمةْعل ْ
يْ
بْأنْيحملهاْالجان ْ
القطاعْالخاصْ"كالشركاتْالخاصة"ْالنعدامْأحْدْأهمْاألركانْأالْوهيْالصفةْالتيْيج ْ
عْ
ن ْيتبع ْالقطا ْ
ي ْمم ْ
ط ْالجان ْ
ي ْترب ْ
ي ْالقطاع ْالعام ْوالصف ْة ْالت ْ
ب ْتوافرها ْف ْ
ن ْصفة ْالعمومي ْة ْالتي ْيج ْ
ث ْأ ْ
حي ْ

ص ْعلى ْأف ارْد ْتشريع ْمجرْمْ
ص ْفي ْاالتفاقية ْالدولية ْعندما ْن ْ
ص ْلتحقيق ْالهدف ْالذي ْأورده ْصانع ْالن ْ
الخا ْ
ص ْيميز ْفي ْعملي ْة ْالتجريم ْللفئتينْ ،وعنْدْ
ص ْخا ْ
ت ْالخاصة" ْما ْهو ْإال ْأف ارْد ْن ْ
للتجريم ْ"اختالس ْالممتلكا ْ
تْالناظمة ْللتجريم ْلهذه ْالجريمة ْوالقانونْ ْالفلسطيني ْالنافْذْتبين ْلنا ْعدم ْإمكاني ْةْ
ص ْالتشريعا ْ
تحليلنا ْلنصو ْ

تطبيقهاْْوفقْْالغايةْْالمرجوةْْْْرغمْ انْ نصْ القانونْ الخاصْ عدْ بعضْ الفئاتْ الخاضعةْ ألحكامهْ بحكمْ

الموظفينْلغاياتْتطبيقْالعقوبةْ وأنهْيسألْالشخوصْمرتكبيْفعلْاالختالسْأوْالرشوةْحال ْتوافرْأركانْ

هاذينْالجرمين؛ْرغمْْأنْطابعْالشخصْالخاضعْللقانونْيحملْطابعْالقطاعْالخاصْكالنقاباتْوالشركاتْ

ت؛ْإالْأنهْمنْغيرْالمنطقْأنْيتمْمساواةْالعقوبةْعليهمْ
المساهمةْالعامةْالتيْتساهمْفيهاْالدولةْوالجمعيا ْ
تكابهمْلذاتْالجرمْتبعاْلقاعدةْالمالْالعامْأولىْبالحمايةْ
بذاتْالعقوبةْالتيْتفرضْعلىْالقطاعْالعامْحالْار
ً

ويجبْالتشددْفيْايقاعْعقوباتْمشددةْبحكمْمرتكبْالفعلْوذلكْدونْالتقليلْمنْأهميةْأموالْالقطاعاتْ

حْ
بْْالعملْْإلىْْاقت ار ْ
الخاصةْ التيْ تشكلْ احدْ المواردْ االقتصاديةْ فيْ الدولةْْ،األمرْْالذيْْبموجب ْهْْيتطل ْ

سْ
ت ْتتوائم ْوتنسجم ْوفق ْاألهداف ْالتي ْتطلبتها ْأحكام ْاالتفاقية ْفي ْعملية ْتجريم ْالجريمة ْوبناء ْأس ْ
تشريعا ْ

صْْلنكونْْْبذلكْْقْدْْحصرناْ
صْْالقطاعْْالخا ْ
صْْوبماْْيعملْْعلىْْتحديْدْْأشخا ْ
ْوأركانْْتحميْْالمالْْالخا ْ
صورْمنْصورْالفساْدْْ .
صْوضيقناْسبلْارتكابهمْأليْجرمْيشكلْ ًا
األشخا ْ

بْالمرجوْمنْمشرعناْالفلسطينيْألهميةْأفرادْ
ثْنأملْأنْنكونْْقْدْوقفناْوحددناْالمتطل ْ
وبهذاْالبح ْ

تجريمْهذهْالصورْمنْالجرائمْلتتوائمْوأحكامْاالتفاقياتْاالمميةْوالعربيةْلمكافحةْ
صْتشريعيْيعملْعلىْ ْ
ن ْ

الفسادْولتحقيق ْالهدف ْالمنشوْد ْْوالرؤية ْالتي ْتسعى ْلهْا ْدولة ْفلسطين ْللحْد ْمن ْآف ْة ْالفساْد ْوالقضاء ْعلىْ

تْالعامةْوالخاصةْكافةْ،والسعيْلعمليةْالتجريمْللقطاعْالخاصْبالهدفْالمرادْمنْ
يْالقطاعا ْ
كافةْأشكالهْف ْ
االتفاقياتْالدوليةْوبماْينسجمْوالفعلْالجرميْ .

التوصيات:

عْ
صْْواالختالسْْفيْْالقطا ْ
ومنْْخاللْْدراستناْْلهاتينْْالجريمتينْْجريمةْْالرشوةْْفيْْالقطاعْْالخا ْ

صْفإنناْنوصيْباآلتيْْ :
الخا ْ

ثْ
ص"ْوجريمةْاالختالسْفيْالقطاعْالخاصْ"ْبحي ْ
صْتشريعيْلجريمتيْ"الرشوةْفيْالقطاعْالخا ْ
ْأف ارْدْن ْيتمْتحديْدْوتوصيفْأركانْكلْمنهماْبشكلْمغايرْعنْالتجريمْالوارْدْفيْالقطاعْالعامْ .
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ثْيتْمْ
صْالهيئةْبحي ْ
نْالجريمتينْألحكامْقانونْْمكافحةْالفساْدْانسجاماْواختصا ْ
ْإخضاعْالجناةْفيْهاتي ْيْ
ت ْأ ْ
ص ْالذين ْتنطبق ْعليهم ْالجرائْم ْبشكل ْجامع ْومان ْع ْلفال ْ
ن ْوتحديْد ْاألشخا ْ
ف ْهاتين ْالجريمتي ْ
توصي ْ

صْْ .
صْيتبعْأوْيتصلْبالكيانْالتابعْللقطاعْالخا ْ
شخ ْ

ضْعقوبة ْمخفف ْةْ
ضْعقوبة ْعلى ْالجريمتين ْبشكل ْيتوائم ْوأحكام ْاالتفاقية ْالدولية ْلمكافحة ْالفساْدْبفر ْ
ْ -فر ْ

يْ
ىْالشريك ْأو ْالوسيط ْف ْ
يْعل ْ
ىْالقطاع ْالعام ْوايقاع ْنفسْعقوبة ْالفاعل ْاألصل ْ
عن ْالعقوبة ْالمفروضةْعل ْ

صْ .
بْجْريمةْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخا ْ
حالةْارتكا ْ

يْ
ت ْاألردني ْرقم ْْ 12لسنة ْْ 1964المطبق ْفي ْاالراض ْ
ص ْالقانوني ْالوارْد ْفي ْقانونْ ْالشركا ْ
 ْتفعيل ْالن ْسْ
يْمجل ْ
الفلسطينيةْالمنصوصْعليهْفيْالمادةْْ1/210منهْ(إذاْساءْأيْمؤسسْفيْالشرك ْةْأوْعضوْف ْ

ص ْالشركة ْأو ْأبقاها ْلديه ْأ ْوْ
إدارتها ْأو ْمدي ْر ْأ ْو ْموظف ْفيها ْأ ْو ْالمصفى ْاستعمال ْأية ْنقوْد ْأو ْأموال ْتخ ْ
ن ْتحكم ْعليه ْبإعادتها ْللشركة ْمع ْالفائدة ْالقانوني ْةْ
ال ْعنها ْفيجوز ْللمحكمة ْأ ْ
ملزما ْبدفعها ْأو ْمسؤوًْ
أصبح ْ ً
فضالْعنْأيةْمسؤوليةْجزائية)ْ،واعتبارهْإحدىْالجرائمْاالقتصاديةْ
ضْعنْالخطأْالذيْارتكبهْ ًْ
وتضمنهْالتعوي ْ

ثْ .
يْمجملْالبح ْ
تْالتيْتمْذكرهاْف ْ
بْإخضاعهاْألحكاْمْقانونْْهيئةْمكافحةْالفساْدْلالعتبا ار ْ
التيْيج ْ

صْ
تْالقطاعْالخا ْ
تْالتيْيعملْبهاْأطرافْوفئا ْ
ثْيجملْالتعريفْكافةْالفئا ْ
ْ-العملْعلىْتعريفْالكيانْبحي ْ

تْ
تْعلى ْاختالف ْأن ْواعهاْ ،وجمعيا ْ
ت ْسواء ْاالقتصادية ْأو ْاالجتماعية ْمن ْشركا ْ
التي ْتعمل ْبكافة ْالمجاال ْ
صْسواءْكانْتجاريْْأْمْ
صْيحملْطابعْخا ْ
تْخاصةْوأيْيشخ ْ
تْوغرفْتجاريةْومؤسسا ْ
تْواتحادا ْ
ونقابا ْ

ثْ
تْبحي ْ
غير ْتجاريْ ْيهدف ْإلى ْالربح ْأم ْال ْمثلما ْحذا ْبذلك ْالمشرع ْالجزائريْ ْوأعطى ْتوصيف ْلكافة ْالفئا ْ
صْ .
أجملْكافةْأف ارْدْالقطاعْالخا ْ

ىْ
شراكْأف ارْدْالمجتمعْبكافةْأطيافهْللتحذيرْمنْمخاطرْهذهْاآلفةْعل ْ
ْ-العملْعلىْنشرْالتوعيةْالتثقيفيةْوا ْ

االقتصاْد ْوضرورة ْإيقاع ْالعقوبة ْعلى ْالجناة ْحماي ْة ْالقتصاْد ْالدولة ْوحماية ْألموال ْالمساهمين ْأ ْو ْأموالْ

صْْ .
الغيرْفيْالقطاعْالخا ْ

كماْونأملْمنْالمشرعْالفلسطينيْأنْيعملْعلىْتعريفْكلْمنْالتاليْذكرهمْعلىْالنحوْالواردْفيْالقوانينْ

المقارنةْ :

الكيانْ:مجموعةْمنْالعناصرْالماديةْأوْغيرْالماديةْاوْمنْاالشخاصْالطبيعيْينْأوْاالعتبارينْالمنظمينْ

بغيةْالوصولْلهدفْمعينْْ .

الممتلكاتْ:الموجوداتْبكلْأنواعهاْ،سواءْكانتْماديةْأوْغيرْماديةْمنقولةْأوْغيرْمنقولةْملموسةْأوْغيرْ

ملموسةْ،والمستنداتْأوْالسنداتْالقانونيةْالتيْتثبتْملكيةْتلكْالموجوداتْأوْوجودْالحقوقْالمتصلةْبهاْْ .
ونوصيْبتجريمْهذينْالفعلينْعلىْالنحوْاآلتيْ :

ْ200دينار-ْ.ك ْلْبْبالحبسْمنْشهرينْإلىْسنتينْوبالغرامةْمنْْ 100
الرشوةْفيْالقطاعْالخاص :يعاق ْ
طْ
مستشارْوكلْمنْارتب ْ
ًْا
خبيرْأمْ
تْأمْ ًْا
صْأوْيعملْبهْبأيْصفةْكان ْ
اْتابعاْللقطاعْالخا ْ
ً
شخصْيديرْكيان ً

وعدا ْأ ْوْأي ْمنفعة ْأخرىْ ،لكشف ْأسرار ْأوْ
مع ْصاح ْ
بْعمل ْبعقْدْالتمس ْأو ْقبل ْلنفسه ْأو ْلغيرهْهدية ْأو ْ ً
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بْ
عْعنهْبقصْدْإلحاقْالضررْالماديْأوْالمعنويْْبصاح ْ
ىْالعملْأوْللقياْمْبعملْأوْاالمتنا ْ
تْتسيءْإل ْ
معلوما ْ
أوْبصالحْالعملْ،وتنزلْالعقوبةْنفسهاْبالراشيْاوْالشريك ْ

ى ْْ80
ى ْسنتينْ ،والغرام ْة ْمن ْْ 10دنانير ْإل ْ
الْتزيْد ْعل ْ
ن ْمدة ْ ْ
ب ْبالسج ْ
االختالسْفيْالقطاعْالخاص :يعاق ْ
ت ْأو ْمدير ْأ ْو ْعامل ْبأحد ْالكياناتْالتابعةْللقطاعْ
دينارْ.كل ْرئيس ْأو ْعضو ْمجلس ْإدارة ْإحدى ْالشركا ْ

بْوظيفت ْهْ
تْفي ْحيازته ْبسب ْ
لةْوغيرْمنقولةْأ ْوْأوراقا ْأو ْغيرها ْوجد ْ
اال ْمنق ْو ْ
الخاصْبأيْصفةْاختلس ْأمو ًْ
أوْارتباطهْبالكيانْأوْاستولىْبغيرْحقْعليهاْأوْسهلْذلكْلغيرهْبأيةْطريقةْكانتْْ .

واخضاعْ فئةْ جديدةْ لألشخاصْ الخاضعةْ ألحكامْ قانونْ مكافحةْْالفسادْ بحيثْ يتمْ النصْ علىْ

الشركاتْبكلْأنواعهاْ،ونكونْبذلكْقدْوسعناْنطاقْالتجريمْفيْالقطاعْالخاصْوضيقناْأبوبْالفالتْمنْ
ناتْالخاصةْامتثاالْوأحكامْالمبادئْالدوليةْ .
العقابْللكيا
ً

المراجع والمصادر:
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تْالقانوني ْةْ(عربيْ–ْفرنسيْ–ْإنجليزي)ْ،مكتبةْالنهضةْالعربيةْْ،بيروتْ،
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للنشرْوالتوزيعْ.ْ2008،
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المنهاج التربوي بين الفلسفات ومدى استفادة المنهاج الفلسطيني منها دراسة مقارنة
The educational curriculum between philosophies and the extent of the
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الملخصْ :

هدفتْالْدراسةْالتعرفْْإلى ْ:بيانْ مفهوم المنهاج وأهميتهْ والكشفْ عنْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْ

للمنهاجْ وتوضيحْ عالقةْ المنهجْ بواقعْ المجتمعْ وبيانْ مدىْْاستفادةْْالمنهاجْ الفلسطينيْ منْ الفلسفاتْ ْ،
واستخدمتْالباحثةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْفيْإجراءْالدراسةْوتقصدْبهْذلكْالمنهجْالذيْيعتمدْعلىْجمعْ

البياناتْوتحليلهاْواستخراجْاالستنتاجاتْمنهاْذاتْالداللةْوالمغزىْبالنسبةْللمشكلةْالمطروحةْْ،وخلصتْ
الدراسةْإلىْعدةْنتائجْأهمهاْ:أنْالمنهجْالبدْأنْيستندْإلىْفكرْتربويْأوْنظريةْتربويةْتأخذْبعينْاالعتبارْ
جميعْالعواملْالتيْتؤثرْفيْعمليةْوضعهْوتنفيذهْوحتىْتكونْهذهْالنظريةْمتكاملةْفيفترضْفيهاْأنْتكونْ
ذاتْأبعادْتشملْفلسفةْالمجتمعْالذيْنعيشْفيهْ،وطبيعةْالمتعلمْالذيْنقومْبإعدادهْوتربيتهْ،ونوعْالمعرفةْ

التيْنرغبْفيْتزويدهْبهاْ.والْيمكنْتخطيطْمناهجْمتطورةْإالْعلىْأسسْسيكولوجيةْسليمةْفعندماْنريدْ

تخطيطْأوْتطويرْأيْمنهجْ،البدْأنْنأخذْفيْالحسبانْطبيعةْالنسانْوطبيعةْعمليةْالتعلمْ،وتوجدْأسسْ
سيكولوجيةْبنيْعليهاْالمنهجْالتقليديْ وأسسْحديثةْبنيتْعليهاْالمناهجْالحديثةْوبناءْعلىْالنتائجْالتيْ

ت العلميةْوالنسانيةْ
توصلتْإليهاْالباحثةْفإنهاْتوصيْباآلتيْ:إنشاء لجان مختصة في مختلفْاالختصاصا ْ

لوضعْالمناهجْواعادة ْصيْاغتهاْ،وضرورةْْإعادة ْالنظرْفيْالمعاييرْالفلسفيةْالتيْوضعتْفيهاْالمناهجْ
ْْ
واالعتمادْعلىْالمنهجْالسالميْكمنهجْمالزم.
يْ
الكلمات المفتاحية :المنهاجْالتربويْ،الفلسفاتْ،المنهاجْالفلسطين ْ
Abstract:
The study aimed to identify: the concept of the curriculum and its importance,
and to reveal the educational philosophical foundations of the curriculum and
clarify the relationship of the curriculum with the reality of society and the extent
to which the Palestinian curriculum benefit from philosophies. The significance
of the problem at hand and the study concluded to several results, the most
important of which: that the curriculum must be based on educational thought or
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educational theory that takes into account all the factors that affect the process of
its development and implementation so that this theory is integrated They are
supposed to have dimensions that include the philosophy of the society in which
we live, the nature of the learner we are preparing and educating, and the kind of
knowledge we want to provide. Advanced curricula can only be planned on sound
psychological bases. Recommends the following: The establishment of
specialized committees in the various scientific and humanitarian disciplines to
develop and reformulate the curricula and the need to reconsider the philosophical
standards in which the curricula were developed and relying on the Islamic
curriculum as an inherent approach.
Keywords: Curriculum, Philosophies, Palestinian Curriculum
مقدمة:
ن عناص ْر العمليةْالتعليمية؛ ألن ْه يعْد
ئيسْا من محاور التربية؛ وهو عنصر مهْم م ْ
ًْا
يعتبر المنهاج
محور ر ً
ب إلى ما يبتغيه من أهداف وآمالْ.والمنهج هو تفسير للفلسفة التربوية القائمة
الوسيلة التي يصل بها الشع ْ
في مجتمع ما؛ ألنه يعكس السياسة التيْترسمها الدولةْإْذ يستطيع الفرْد أن يفهم سياسة بلْد ماْوأن َيعرف
ت السائدة لديه عنْطريق المناهج الدراسية المطبقة فيه.
االتجاها ْ

ج دراسي
خطرا؛ ألن وضعْمنها ْ
عد م ْ
ولعل وضع المناهج التربوي ْة ي ّْ
ن أدق المسائ ْل التربوية ،وأكثرهْا ً

ج المناهج
ص أف ارْدهْ،مْا هي إال نتا ْ
ع الثقافةْوتحديدها ألبناء األمة ،فثقاف ْة المجتمع ،وخصائ ْ
معناه تعيين نوْ
ِ
ت بطريقة
جيدةْوطبق ْ
ج
ت شخصيته في إطارها ،فإن كانتْالمناه ْ
الدراسية التي نشأ وترّبى عليها ،وتشكل ْ
ج ضعيفة ِ
ت بطريق ْة عقيمةْتأخر المجتم ْع وتقهقرهْ(ْ ْ.)1
وطبق ْ
ت المناه ْ
صحيحةْصلح المجتمع وتطور ،وان كان ْ
َ
ترتبطْالمناهج ْإلى ْحدْكبيرْبفلسفةْالمجتمعْوثقافتهْ،كماْأنهاْمصدرْالقوةْللمجتمعْ،وتعتبرْ ْمنْ

أعمالْالسيادةْالوطنيةْواألمنْالقوميْأوْالوطنيْ.واذاْكانتْالتربيةْهيْاألداةْلتحقيقْالتنميةْالبشريةْوتؤديْ

هاماْفيْتحقيقْالتنميةْالشاملةْ،فإنْالمناهجْهيْالعنصرْاألهمْفيْمكوناتْالتربيةْأوْالعمليةْالتربويةْ
دورْ ًْ
ًْا

اتهْوحفزْلطاقاتهْ ْ.
ًْا
اطنْأوْالمتعلمْ،وصقالْلمواهبهْ،وتنميةْلقدر
ًْ
فهاْإعداداْللمو
ًْ
لتحقيقْأهدا

اجعةْمناهجهاْتحليالْوتقويما؛ْللتعرفْعلىْمكامنْالقوةْومواطنْ
ًْ
وتحرصْالنظمْالتربويةْعلىْمر

منْالنظامْالتربويْعلىْتأديةْ
ْ
ْ،حرصاْ
ًْ
وتطوير
ًْا
وتجديداْ
ًْ
وتجويداْ
ًْ
تقاءْبهاْتعديالْ
ًْ
الضعفْفيهاْ،ومنْأجلْاالر

ْدورةْ فيْْإعادةْْصوغْ شخصيةْ المتعلمْ وتعديلْ سلوكه ْ،وتمكينهْ منْ التفاعلْ معْ مجتمعهْ بكفاءةْ وفعاليةْ
عاليتينْ ْ)2(ْ.

()ْ1مصطفىْزيادةْ،وآخرونْ.مبادئْالتربيةْ.الرياضْ،مكتبةْالرشد2013ْ،م.صْْ ْ.160

(ْ)2إبراهيمْناصرْ،فلسفاتْالتربيةْ.عمانْ،دارْوائلْللطباعةْوالنشر2001ْ،مْ،صْ.93
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ومنْناحيةْمجتمعيةْفإنْالمجتمعْيعهدْإلىْالتربيةْمنْخاللْالمناهجْ،مهمةْتعزيزْمنظومةْالقيمْ
المجتمعيةْ،والتفاعلْمعْالمعطياتْالثقافيةْ،واالنفتْاحْعلىْالحضارةْالنسانيةْالواحدةْ،والسهامْفيْمعالجةْ
التغير)ْ،فإنْمنْالبديهيْ
القضاياْالعالميةْالمعاصرةْ.ولماْكانتْسمةْالمجتمعاتْالمعاصر
ّ
ةْهيْ(التجددْو ّ
التغير)ْإنْلمْتكنْمنْأولوياتْتلكْالمتطلباتْهذاْمنْجهةْ،
أنْتكونْالمناهجْمنْمتطلباتْهذاْ(التجددْو ّ
ومنْجهةْأخرىْفإنْالنظمْالتربويةْالتيْالْتخضعْنفسهاْ،وبخاصةْمناهجهاْللمراجعةْوالتقييمْبهدفْ(التجددْ

والتغير)ْتصابْبالتخلفْ والماضويةْوضعفْالقدرةْعلىْمواكبةْالمستجداتْ والمتغيراتْالعالميةْ والثقافيةْ

التغير)ْللنظام ْالتربويْبعملية ْ(التطويرْ
والتكنولوجيةْوبخاصةْالرقميةْ.ويمكنْأنْتوصفْعمليةْ(التجددْو ّ

بويْ،وبناءْعماْسبقْتنبثقْالتساؤالتْالتاليةْْ :
التر
ّ
أسئلة الدراسة:

 .1ماْهوْمفهوم المنهاج وأهميتهْ؟

 .2ماْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْللمنهاج؟ْْ
 .3ماْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ؟

 .4ماْمدىْاستفادةْالمنهاجْالفلسطينيْمنْالفلسفاتْ؟ ْ
أهداف الدراسة :هدفتْالْدراسةْالتعرفْإلىْ ْ:
 .1بيانْمفهوم المنهاج وأهميتهْ.

 .2الكشفْعنْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْللمنهاج.
 .3توضيحْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ.

 .4بيانْمدىْاستفادةْالمنهاجْالفلسطينيْمنْالفلسفاتْ .
أهمية الدراسة:

تتمثلْأهميةْالدراسةْفيْالنقاطْالتاليةْْ :
ب القرارْالتربويْ في و ازرة التربية والتعليم بتطويرْالمنهاجْالفلسطينيْ.
 .1مساعدة أصحا ْ

 .2سوفْ تسهمْ نتائجْ الدراسةْ فيْ بناءْ البرامجْ العمليةْ ووضعْ الحلولْ المناسبةْ لتطويرْ المناهجْ
الفلسطينيةْ.

ْ

ت لموضوع.
 .3إثارة اهتمام الباحثين التربويين المحليين بضرورة إجراء المزيْد من الدراسا ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
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مصطلحات الدراسة:
المنهاج التربويْ:يشيرْ(ْ)1أنْالطريقة التي يتبعها الفرْد للوصول إلى هدف ماْ،وفي مجال التربية استخدم

ب إتباعها للوصول إلى تحقيق األهداف التربوي ْة المرجوة من قبل
معنى المنهاجْليدل على الطريقة التي يج ْ

المؤسسة التعليميةْْ .

ائيا :تفاعلْبينْالخططْالتيْستدرسْفيْالمدارسْمعْالحفاظْعلىْتطبيقهاْ،وبينْالخلفيةْ
وتعرفه الباحثة إجر ً
الثقافيةْللمتعلمْ،وكذلكْإمكاناتهْمنْجهةْأخرىْكالماديةْ والبشريةْالتيْتوفرهاْالمؤسسةْاألكاديميةْ،بشرطْ

أنْيكون
ْهذاْالتفاعلْداخلْبيئةْفعالةْنشطةْ.
ّ

الفلسفاتْ:ومفردهاْالفلسفة :كلمةْالفلسفةْْPhilosophyيونانيةْاألصلْ،ومركبةْمنْمقط ْعينْهماْ"فيليا"ْ
أيْمحبْ،و"صوفيا"ْأيْالحكمةْفيكونْمعناهاْمحبةْالحكمةْأوْحبْالمعرفةْ.أولْمنْأطلقْهذهْالكلمةْ

علىْالحكمةْهوْـْفيثاغورسْالفيلسوفْاليونانيْ والعالمْالرياضيْالمشهورْالذيْعاشْفيْالقرنْالسادسْ

وّْللاْسبحانه ْوت ْعالى ْوليسْلإلنسانْأنْيزعمْبأنهْيملكْ
قبلْالميالدْ.قالْفيثاغورسْ:إنْالحكيمْالحقْ ْه ّ
الحكمةْوكلْماْيسمحْلهْبهْهوْأنْيحبهاْوأنْيطلبهاْ(ْ ْ)2

ائياْ :هيْالعلمْ والمعرفةْ والتأملْ والتفكيرْالتيْتقومْعلىْالبحثْعنْالحقائقْوتحليلهاْ
وتعرفها الباحثة إجر ً
وتفسيرهاْْ .

ائياْ:بأنهْمجموعةْمنْالخبراتْالمالئمةْوالفعالةْالتيْتخططْالمدرسةْ
المنهاج الفلسطينيْ:تعرفهْالباحثةْإجر ًْ
أنْ يتعلمهاْ الطلبةْ بأقصىْ ماْ تستطيعهْ قدراتهمْ وبصورةْ متوازنةْ معْ حاجاتهمْْوحاجاتْ المجتمع ْ،وذلكْ

بإشرافْوارشادْالمعلمينْالمؤهلينْلتحقيقْاألهدافْالتربويةْ .
حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :المنهاجْالتربويْبينْالفلسفاتْ(األساسيةْ،التقدميةْ،الدينيةْ،األبديةْ،التجريبيةْ،
الوجوديةْ،الطبيعية)ْومدىْاستفادةْالمنهاجْالفلسطينيْمنهْا

ْ2020مالحد الزمانيْ 2019 :

الحد المكاني :قطاعْغزة

اساتْقليلةْتتشابهْنوعاْماْمعْالدراسةْالحاليةْوهيْ:
ًْ
الدراسات السابقة :لمْتعثرْالباحثةْإالْعلىْدر

 .1دراسة الخليل( :)2016مدىْتوافقْأهدافْمنهجْالدراساتْالسالميةْبالمرحلةْالثانويةْمعْأهدافْ
معاييرْالمنهجْالتربويْالسالمي.

(ْ)ْ1محمدْالخطيبْ،وآخرونْ،أصولْالتربيةْالسالميةْ،مكتبةْدارالزمانْللنشرْوالتوزيعْ،2006ْ،صْْ.76

()ْ2محمدْالخوالدةْ،فلسفاتْالتربيةْالتقليديةْوالحديثةْوالمعاصرةْ.عمانْ.دارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْوالطباعة2013ْ،مْ،صْْ ْ.73
ْ

120

هدفْهذاْالبحثْللتعرفْعلىْمدىْتوافقْأهدافْمنهجْالدراساتْالسالميةْبالمرحلةْالثانويةْمعْأهدافْ
معايير ْالمنهجْالتربويْالسالميْوبيانْط ارئقْالتدريسْالتيْتحققْأهدافْالمنهج ْالتربويْالسالميْفيْ

محتوىْ منهجْ الدراساتْ السالمية .استخدمتْ الباحثةْ المنهجْ الوصفي ْ،واستخدمتْ االستبانةْ أداةْ لجمعْ
البياناتْ،وتكونتْعينةْالبحثْمنْالموجهينْالعاملينْبالتعليمْالثانويْبواليةْالخرطومْ والبالغْعددهم(ْ)50

موجهْوتوصلْالبحثْإلىْالنتائجْالتالية :توجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْتطابقْأهدافْمنهجْالدراساتْ
السالميةْللصفْاألولْبالمرحلةْالثانويةْمعْواقعْأهدافْالمنهجْالتربويْالسالميْوتوجدْفروقْذاتْداللةْ

إحصائيةْبينْتطابقْطرائقْتدريسْمنهجْالدراساتْالسالميةْللصفْاألولْبالمرحلةْالثانويةْمعْواقعْطرائقْ
تدريسْالمنهجْالتربويْالسالميْوتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْفيْتوافقْتقويمْمنهجْالدراساتْالسالميةْ

للصفْاألولْبالمرحلةْالثانويْمعْواقعْتقويمْالمنهجْالتربويْالسالمي.
 .2دراسة عسقول(ْ)2016توصيف وتحليل أسس بناء المنهاج الفلسطيني األول.

ث إلى تحليل مضمونْ
ت الدراسة إلى توصيف وتحليل أسس بناء المنهاج الفلسطيني األول وسعىْالباح ْ
هدف ْ

ث األسس األربعةْ
ض الباح ْ
ج الفلسطيني األولْوعر ْ
أسس بناء المنهاج الفلسطيني الواردة في خطةْالمنها ْ
ض
(األسس الفكريةْوالوطنية واألسس االجتماعية والمعرفيةْوالنفسية)ْوتوصلْالباحثْإلىْنتائجْأهمهاْ:وعر ْ
ت تتعلق بإعادة صياغة العبارات ،وتفعيلْموقع السالْم في األسسْ،ودمج
ث العديْد منْالمالحظا ْ
الباح ْ
ض لها األسس
ب التيْلم تتعر ْ
ض الجوان ْ
ض األخر ،تم إضافةْبع ْ
ت وحذف بعضها وتعديل البع ْ
العبا ار ْ

المختلفةْ .

ب لغتنا الجميلة
العربية التقويمية لكتا ْ
ت معلمي اللغة ْ
 .3دراسة طموس (ْ:)2012مستوىْ تقدي ار ْ
ت غزة.
"المقرر للصف السادس األساسي بمحافظا ْ

ب لغتنا الجميلة" المقرر
ت معلمي اللغة العربية التقويمية لكتا ْ
ت هذه الدراسة إلى معرفة مستوىْ تقدي ار ْ
هدف ْ

ت باتجاهاتهم نحو
ت إلى معرفةْعالقة تلك التقدي ار ْ
ت غزة ،كما هدف ْ
للصف السادس األساسي بمحافظا ْ

ت
مستخدما أداتين قامْبتطويرهماْوتكون ْ
ًْ
ث في دراسته هذه المنهج الوصفي التحليلي
التحديثْ واتبع الباح ْ
ب– ْقيْد الدراسة – موزعين على
ت الذين يدرسونْ الكتا ْ
ن المعلمين والمعلما ْ
عينة الدراسة من ْ()205م ْ

ت المعلمين التقويمية الجمالية
مدارس قطاع غزةْ،وخلصتْالدراسة ْإلى ْعدةْنتائجْمنْأهمهاْأن تقدي ار ْ

ت التي اعتمدتها الدراسة أن أفضل
ب المستويا ْ
عال حس ْ
ن مستوىْ ٍْ
ت % 75وتعبر تلك النسبةْع ْ
ب بلغ ْ
للكتا ْ
ث حصل هذاْالبعْد على نسبة  82%ويليه البعْد المتعلق
ب هو بعْد الخراج الفني حي ْ
ب أو أبعاْد الكتا ْ
جوان ْ
ت مادة اللغة العربي ْة
بخصوصيا ْ
 .4دراسة الحوامدة ( :)2011درجةْتمثيلْكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْفيْاألردنْ
ج
لألسسْالعقديةْوالفلسفيةْوالنفسيةْوالمعرفيةْواالجتماعيةْللمناه ْ

هدفتْالدراسةْإلىْالكشفْعنْدرجةْتمثيلْكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْفيْاألردنْلألسسْ

العقديةْ والفلسفية ْ،والنفسيةْ ْ،والمعرفية ْ،واالجتماعيةْ للمنهاج ْ،باستخدامْ أسلوبْ المنهجْ الوصفيْ (تحليلْ
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المحتوى)ْ،لكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْ،وقدْتمْتطويرْتصنيفْلمعاييرْاألسس ْالعقديةْ
والفلسفية ْ،والنفسية ْ،والمعرفية ْ،واالجتماعيةْموضوعْالدراسةْ،وقدْأظهرتْالدراسةْمجموعةْمنْالنتائجْ،

ْأهمهاْ:أنْتمثيلْمعاييرْاألسسْالعقديةْوالفلسفيةْ،والنفسيةْ،والمعرفيةْ،واالجتماعيةْفيْكتابْاللغةْالعربيةْ
ْويربطْبينهاْ.كماْأظهرتْالنتائجْأنْمعاييرْاألسسْ
للصفْالثامنْاألساسيْلمْيخضعْلنظامْمعينْيوازن ْ
المعرفيةْأكثرْاألسسْتمثيالْ،أماْمعاييرْاألسسْاالجتماعيةْ،فجاءْتمثيلهاْبدرجةْضعيفةْفيْكتابْاللغةْ

الشمولْفيْتوزيعهاْ.
ْ
العربيةْللصفْالثامنْاألساسيْ،وعدمْمراعاةْالتكاملْوالتوازنْو

بويْوعالقتهْبالثقافةْالتاريخيةْفيْالمجتمعْالجزائري.
 .5دراسة الجوري(ْ:)2011المنهاجْالتر ْ

تأتيْهذهْالدراسةْالموسومة ”المنهاجْالتربويْوعالقتهْبالثقافةْالتاريخيةْفيْالمجتمعْالجزائريْ ”وحاولْالباحثْ
منْخاللهاْالوقوفْعلىْ واقعْإقبالْالطلبةْعلىْكلْماْيمكنْأنْيمدْبصلة ْإلى ْالمنظومةْالقيميةْوثوابتْ

المجتمعْ الْذيْ ينتمونْ إليهْ والتيْ تسعىْ المدرسةْ الجزائريْ بناءْ مواطنْ المستقبلْ بشخصيةْ مشبعةْ بقيمْ
اسةْ،أن ْمادة ْالتاريخْتعدْمنْأهمْالموادْ
والثوابتْالوطنيةْتعكسْاله ْويةْالوطنيةْلهْ.لقدْأ ّكدتْلناْهذهْالدر
ّ

اسيةْالتيْتعملْعلىْتنشئةْالطفلْالمحبْللوطنْولألمةْالتيْينتسبْإليهاْ.وذلكْبتلقينهْالرموزْوالثوابتْ
الدر
ّ

الوطنيةْوغرسْالقيمْاألخالقيةْوالنسانيةْوالوطنيةْفيهْ.وتمكينهْمنْاكتسابْثقافةْتاريخيةْ،تم ّكنهْمنْفهمْ

وتفسيرْاألحداثْ،التيْتتعرضْلهاْالشعوبْواألممْْ.لذلكْمحتوىْمنهاجْمادةْالتاريخْ،يعتبرْمساهماْفعاالْ

فيْتكوينْالوعيْالتاريخيْالوطنيْلدىْالتلميْذْ .

 .6دراسة جرار ( :)2010التقديراتْالتقويميةْللمعلمينْ والمعلماتْلكتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْ
التيْتدرسْفيْمحافظةْجنين.

هدفتْالدراسةْإلىْالتعرفْإلىْالتقديراتْالتقويميةْللمعلمينْوالمعلماتْلكتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْالتيْ

تدرسْفيْمحافظةْجنينْوكذلكْالتعرفْإلىْالتقديراتْالتقويميةْللمعلمينْوالمعلماتْوْلألبعادْالخمسةْلهذهْ

الكتبْ(األهدافْ ْ–ْالمحتوىْ–ْأسلوبْالعرضْ ْ–ْاألسئلةْالتقويميةْْالخراجْالفني)ْومعرفةْمدىْصالحيةْ
كتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْ والكشفْعنْمواطنْالقوةْ والضعفْفيهاْ واستخدمْالباحثْاستبانةْمكونةْ

منْ(ْ)66فقرةْْ،أظهرتْنتائجْالدراسةْأنْأفضلْمجاالتْالكتابْهوْشكلْالكتابْواخراجهْونسبتهْ(ْْ75

ْ ْ)%ويليهْأسلوبْالعرضْونسبتهْْ(ْْ)%69وأظهرتْالنتائجْأنهْالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْتعزىْ
ت.
للمؤهلْالعلميْعلىْتقديراتْالمعلمينْوالمعلما ْ

 .7دراسة سليمان ( :)2008درجةْتمثيلْاألسسْالفلسفيةْللمنهاجْفيْكتبْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْ
فيْالمرحلةْاألساسيةْالعلياْفيْاألرْدن.

هدفتْهذهْالدراسةْالكشفْعنْدرجةْتمثيلْاألسسْالفلسفيةْللمنهاجْفيْكتبْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْفيْ
المرحلةْاألساسيةْالعلياْفيْاألردنْ،باستخدامْأسلوبْالمنهجْالوصفيْ(تحليلْالمحتوى)ْ،وحاولتْالدراسةْ

الوصولْإلىْقائمةْبمعاييرْاألسسْالفلسفيةْ،التيْيفضلْمراعاتهاْعندْبناءْمنهاجْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْ،
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وتأليفْكتبهاْ،وقدْأجريتْالدراسةْعلىْكتبْالتربيةْالوطنيةْ والمدنيةْللصفوفْالثامنْ والتاسعْ والعاشرْ
األساسية ْ.وقدْ طورْ الباحثانْ تصنيفاْ لمعاييرْ األسسْ الفلسفية ْ،وأظهرتْ نتائجْ الدراسةْ أنْ كتبْ التربيةْ

الوطنيةْ والمدنيةْتضمنتْ ْ(ْ)1106تك ارراْلألسسْالفلسفيةْ،كماْبينتْأنْتوزيعْاألسسْالفلسفيةْفيْكتبْ
أنْهناكْنقصاْفيْتمثيلْمعاييرْاألسسْالفلسْفيةْ
ًْ
التربيةْالوطنيةْوالمدنيةْلمْتخضعْلنظامْمتتابعْومتسلسلْ،و
فيْكتابْالصفْالتاسعْاألساسيْ.

ىْالمعايير فيْ
 .8دراسة اسماعيل( :)2008تنظيم المناهج الدراسية وترجمة محتواها من األهداف إل ْ
كتابْاالجتماعياتْ.

ت للمرحلة االبتدائيةْالمستندة على
ت محتوىْ منهج االجتماعيا ْ
ض تنظيما ْ
ث التعرف على بع ْ
يهدف البح ْ
ن وغايتهاْاختصار مسافة الزمن
وفق أهداف تربوية وتعليمي ْة تسعى لرساء قواعْد التعلْم من أجل ْالتمك ْ

ت الثقافية واالجتماعية
ت نوعية وكمية تؤشر مواكبتهاْللتحوال ْ
ت تعليمية ضمن تقدْي ار ْ
للوصول إلى نتاجا ْ

ض مدخل للمعاييرْومستوياتها في إطارْإعداْد وتنظيم منهج دراسي
ث عر ْ
للمجتمع العراقي ،لقْد حاول البح ْ
يمكن التالميذْأن يكونوا قادرين على التعلم ْ .

التعقيب على الدراسات السابقة

تتفقْالدراسةْالحاليةْمعْالدراساتْالسابقةْفيْمنهجْالْدراسةْوتختلفْفيْعينةْالدراسةْوتتميزْفيْأنهاْتهدفْ

إلى ْالتعرفْعلىْالمنهاجْالتربويْبينْالفلسفاتْومدى ْاستفادة ْالمنهاجْالفلسطينيْمنهاْ،كماْتتميزْفيْ
نتائجهاْالتيْحصلتْعليهاْْ .
منهجية الدراسة:

استخدمتْالباحثةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْفيْإج ارءْالدراسةْوتقصدْبهْ:ذلكْالمنهجْالذيْيعتمدْعلىْ
جمعْالبياناتْوتحليلهاْواستخراجْاالستنتاجاتْمنهاْذاتْالداللةْوالمغزىْبالنسبةْللمشكلةْالمطروحةْ .
المنهاج التربوي

يعتبرْ المنهاجْ منظومةْ فيْ العمليةْ التعليميةْ التعلمية ْ،حيثْ أنْ المسئولينْ والخبراءْ والباحثونْ

والمهتمونْيعملونْباستمرارْعلىْتقويمْهذاْالمنهاجْوتطويرهْ،إذْالْيمكنْأليْعمليةْتعليميةْأنْتتمْبدونهْ
كماْأنْتحقيقْمتطلباتْالتغيرْالمعرفيْالتيْحدثتْوماْزالتْتحدثْفيْفلسطينْتحتمْعليناْمراجعةْالمنهاجْ
ى ْالطالبْ والمدرسةْ،بلْ
وتقويمهْفيْمراحلْالتعلمْالمختلفةْ،خاصةْ وأنْآثارْعمليةْتطويرهْالْتتوقفْعل ْ

تمتدْإلىْالمجتمعْبكافةْجوانبهْْ .

ولإلجابةْعلىْتساؤالتْالدراسةْ ْ:
ْ
ْ
ْ
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التساؤل األول ،وينص على :ما هو مفهوم المنهاج وأهميته؟
مفهوم المنهاج وأهميته:

كلمة المنهاجْتعني" الطريقة التي يتبعها الفرْد للوصول إلى هدف ما "ْ .
ب إتباعها للوصول إلى تحقيق األهداف
وفي مجال التربية استخدم معنى المنهاجْليدل على الطريقة التي يج ْ

التربوية المرجوة من قبل المؤسسة التعليميةْ ْ)1(.
المفهوم الحديث للمنهاج:

يجيا ْفيْ
أخذْالمفهومْالتقليديْللمنهاجْمنْحيثْكونهْمقرراتْمدرسيةْتضمهاْالكتبْيتالشىْتدر ًْ

أذهانْالتربويين ْ،وانْكانْظالل ْهذاْالمفهومْالتقليديْماْ زالْيمارس ْوبدرجاتْمتفاوتةْفيْ واقعْالتطبيقْ
العلميْوبدأْالمفهومْالحديثْللمنهاجْمنْحيثْكونهْيشتعلْعلىْجميعْالخبراتْالتعليميةْالمنهجيةْ(الصفيةْ

والالصفية)ْالتيْ يتعرضْلهاْالطالب ْ،والتيْ تتولىْالمدرسةْ التخطيطْلهاْ والشرافْ عليهاْ وتقويمهاْفيْ

النهايةْ،يكتسبْزخماْبينْرجاالتْالتربيةْومصمميْالمناهجْفيْالسنواتْاألخيرةْ(ْ)2
ًْ

وتهتمْالخبراتْالتعليميةْالتيْيشتملْعليهاْالمنهاجْبتنميةْالمعلوماتْ والمهاراتْ واالتجاهاتْلدىْالطلبةْ،

كماْوتهدفْلتحقيقْالهدافْالعامةْللتربيةْوالتعليمْ،واألهدافْالخاصةْمنْتدريسْمادةْبعينهاْْ .

األهداف العامة والخاصة للمنهاج :للمنهاجْأهدافْعامةْوأخرىْخاصةْوهيْعلىْالنحوْاآلتيْ:

األهداف العامةْ:عندْالتخطيطْلبناءْأيْمنهاجْتربويْبطريقةْمنظمةْتتيحْلمصممْالمنهاجْإدخالْالتحسيناتْ

المستمرةْكلماْدعتْالحاجةْلذلكْ،يجبْتحديدْاألهدافْالعامةْوالخاصةْللمنهاجْوالتيْبدورهاْتحددْاتجاهْ

العمليةْالتربويةْبحيثْتكونْهادفةْوفعالةْ .

وتعتبرْهذهْاألهدافْالمعيارْالذيْيتمْبهْاختيارْالموادْالتعليميةْوتحديدْمحتوىْالمنهاجْ،وبهاْيتمْتطويرْ

طرقْالتعليمْواستعمالْالوسائلْواألنشطةْ،وبناءْاالختباراتْووسائلْالتقويمْاألخرىْْ(ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.)3
 )1فحوى المنهاج:

ويشملْالخبراتْالتعليميةْمنْمعلوماتْومهاراتْ واتجاهاتْ،سواءْأكانتْصفيةْأوْالْصفية ْ،والتيْ

منْشأنهاْتحقيقْأهدافْالمنهاجْوالخبرةْالتعليميةْ،هيْموقفْتعليميْيتفاعلْفيهْالفردْمعْالبيئةْالتعليميةْ

المحيطةْبهْ.ويتمْتنظيمْالخبراتْالتعليميةْفيْالمنهاجْعلىْأساسْيجمعْماْبين ْاالعتباراتْالمنطقيةْلهاْ
معْاالعتباراتْالنفسيةْوالسيكولوجيةْللمتعلمينْالذينْسيمرونْبهذهْالخبراتْْ .
ْ

(ْ)ْ1محمدْالخطيبْوآخرونْْ،مرجعْسابقْ،صْ.76
(ْ)ْ2حمدانْ،مرجعْسابقْ،صْْ ْ.86

(ْ)ْ3التوتنجيْ،2001ْ:مرجعْسابقْ،صْ.29
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 )2األساليب والوسائل والنشطة:

وتشملْهذهْطرقْتعليمْالمنهاجْ،واستعمالْالوسائلْ،واستغاللْأنواعْالنشاطْالمختلفةْالمرافقةْللمنهاجْويعتبرْ
هذاْالعنصرْحلقةْالوصلْبين ْالطالبْ والمعرفةْ،وهوْالوسيلةْالتيْتزودْالطالبْبالمعلوماتْ والمهاراتْ
واالتجاهاتْالتيْتحددهاْبأداةْالمنهاجْْ .
 )3التقويم ووسائله:

القصدْمنْأيةْعمليةْتقويمْهوْالكشفْعنْنقاطْالضعفْلتالشيهاْونواحيْالقوة ْللتأكيدْعليهاْ،وذلكْمنْ
أجلْالكشفْعنْمدىْتحققْاألهدافْوالوصولْإليهاْوتشملْعمليةْالتقويمْأبعادْثالثةْهيْ :
 .1تقويمْالمعلمْمنْحيثْمالئمةْطرقهْالتعليميةْوالوسائلْالتيْيستعملهاْفيْتدريسهْْ .
 .2تقويمْنموْالطالبْومدىْتقدمهْنحوْتحقيقْأهدافْالمنهاجْ .

 .3تقويمْالخبراتْالتعليميةْالتيْتكونْفحوىْالمنهاجْمنْحيثْمدىْمالزمتهاْلألهدافْوللطلبةْ،ومدىْ
انسجامهاْمعْبعضهاْ،ومدىْحداثتهاْوحسنْتنظيمهاْوتوزيعهاْ)1(.

األهداف الخاصة :وتمْحصرهاْعلىْهيئةْمبادئْعامةْلتدريسْالمناهجْْ :
يجمعْ المربونْ علىْ أنهْ منْ الصعبْ وضعْ قواعدْ ومبادئْ عامةْ وثابتةْ يتبعهاْ المعلمونْ فيْ تدريسهمْْ،

فالعمليةْالتربويةْتفاعلْبينْالمعلم ْوالطالبْ والمدرسةْ والبيتْ والبيئةْ،ولذاْتختلفْطرقْالتدريسْباختالفْ
بطهاْجميعهاْ،فمثالْماْيثيرْدافعيةْوحماسْ
ًْ
هذهْالمتغيراتْ،وتتعقدْلصعوبةْالتنبؤْأوْالتكهنْبالعالقةْالتيْتر
مجموعةْمنْالطالبْقدْالْينجحْمعْمجموعةْأخرىْ،وقدْالْيثيرْنفسْالمجموعةْفيْظروفْأوْموقفْ

أخرْفالف ْروقْالفرديةْحقيقةْثابتةْْاتفقْعليهاْعلماءْالنفسْوالتربيةْ،ومنْهناْتبرزْأهميةْالمعلمْكقائدْتربويْ،
يرىْبصيرتهْالوسائلْالكفيلةْبتحقيقْاألهدافْالتعليميةْالتيْضعهاْ(ْ .)2

ىْْأنْ هناكْ بعضْ اآلراءْْوالمبادئْ العامةْ التيْ يتفقْ عليهاْ الكثيرْ منْ المربينْ وتتعلقْ
وتجدرْ الشارةْْإل ْ
بالممارساتْالصفيةْ،نوردْفيماْيليْبعضاْمنهاْ :
ًْ
 )1مراعاة الفروق الفردية:

همْوعلىْالمعلمْإتاحةْ
المتعلمونْفيْسرعةْإنجازْاألعمالْ،وفيْنواحيْمتعددةْمنْشخصيتهمْوتفكير ْ

الفرصْالكافيةْلجميعْالطالبْللمشاركةْوالعملْكلْحسبْقدراتهْوامكاناتهْوينطلبْهذاْمنْالمعلمْاستخدامْ

بْ ووسائلْمتنوعةْفيْالتعلمْ،تلبيْحاجاتْالتالميذْالفرديةْ،كأنْيستخدمْاألسلوبْالفرديْفيْالتعلمْ،
أسالي ْ

(ْ)ْ1جوادْالناطورْ،أساليبْتدريسْالرياضياتْالمعاصرةْ،دارْغيداءْللنشرْوالتوزيعْ،2003،صْ.57

(ْ)ْ2عادلةْالسعدونْْ،أثرْاألساليبْالعالجيةْللتعلمْمنْأجلْالتمكنْفيْالتحصيلْواالتجاهْنحوْمادةْالتربيةْالسالميةْلدىْطلبةْالمرحلةْ

المتوسطةْ،جامعةْبغدادْ،كليةْالتربيةْ(ابنْرشد)ْ،2002ْ،ص.63
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ويكلفْالطالبْالقيامْبأعمالْكلْحسبْإمكاناتهْوقدراتهْ.ويمكنْأنْينقسمْالطالبْإلىْمجموعاتْصغيرةْ،
اعياْبذلكْالطلبةْمنْمستوياتْمختلفةْْ .
يعملْأف ارْدْكلْمنهاْمتعاونينْلنجازْالعملْالمطلوبْمنهمْمر ًْ
 )2التدرج في التعليم:

طاءْوتدريسْموضوعْجديدْدفعةْ واحدة؛ ْبلْعليهْأنْيتذكرْأنْ
علىْالمعلمْأنْيحرصْعلىْعدمْإع ْ

تعليمْأيْموضوعْجديدْيجبْأنْيمرْفيْالمراحلْالتاليةْ :
أ -التعلمْمنْأجلْالفهمْاألوليْللموضوعْ .

ب -التعلمْمنْأجلْتعميقْالفهمْواالستيعابْْ .
ْ

ت -التعلمْمنْأجلْالتطبيقْواالنتقالْإلىْمواقفْأخرىْْ .
ْ
ث -التعلمْمنْأجلْدوامْالتعلمْواستبقاؤهْ .
ْ
 )3التعلم بالعمل والمشاركة:

يتعلمْالطالبْبطريقةْأفضلْعنْطريقْالعملْوالمشاركةْالفعالةْفيْاألنشطةْالتيْتتيحْلهمْتطبيقْماْ

جيعْ
يت علموهْويجبْعلىْالمعلمْإثارةْأسئلةْهادفةْ،تستثيرْتفكيرْالطالبْوتدفعهْللتعلمْ،كماْيفترضْفيهْتش ْ
الطلبةْعلىْالمشاركةْفيْمناقشةْاألفكارْوحلول ْالمسائلْ والتعبيرْعنْأفكارهمْاألصلية ْ،وانْيكلفهمْبينْ
الحينْواآلخرْبوظائفْتستدعيْاالبتكارْوالبحثْ .
 )4التعلم باالكتشاف:

شعورْ
بْْالتدريسْ التيْ تشجعْ الطلبةْ علىْ اكتشافْ األفكارْ والحلولْ بأنفسهمْ تولدْ عندهمْ ًْْا
إنْْأسالي ْ

بالرضىْوالرغبةْفيْمواصلةْالعملْوالتعلمْ،ولذاْيجبْأنْيفسحْالمعلمْالمجالْلطلبتهْالكتشافْأفكارْجديدةْ

بأنفسهمْ،حتىْولوْاستغرق
طويالْمنهمْ،أوْوقعتْأخطاءْأثناءْعمليةْاالكتشافْ(ْ ْ.)1
ْذلكْوقتًاْ ًْ
ْ
التساؤل الثاني :والذي ينص على :ما األسس الفلسفية التربوية للمنهاج؟
األسس الفلسفية التربويةْ :

الفلسفةْالتربويةْتنبثقْعنْفلسفةْالمجتمعْ،وتعملْالمدرسةْعلىْخدمةْالمجتمعْعنْطريقْصياغةْ

بيةْوفلسفةْالمجتمعْمعاْْ .
ًْ
مناهجهاْوطرقْتدريسهاْفيْضوءْفلسفةْالتر

تهدفْ فلسفةْ المجتمعْْإلىْْتحقيقْ فهمْ أفضلْ لفكرةْ الحياةْ وتكوينْ المثلْ الشاملةْ حولها ْ,وحتىْ

يستطيعْالمجتمعْالمحافظةْعلىْفلسفتهاْونشرهاْفالْبْدْلهْمنْاالعتمادْعلىْفلسفةْتربويةْخاصةْبهْتكونْ

ص ْعلىْتطبيقهاْفيْالحياةْ
بمثابةْالوسيلةْلتحقيقْاألفكارْ والمثلْ والقيمْ والمعتقداتْالتيْيؤمنْبهاْويحر ْ
ومنْهناْنستطيعْمعرفةْالعالقةْالوثيقةْبينْالتربيةْ والفلسفةْفكلْفيلسوفْالْبدْلهْمنْتربيةْحتىْتنشرْ

(ْ)ْ1جوادْالناطورْ،مرجعْسابقْ،صْْ.58
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أفكارهْومعتقداتهْفلقدْقيلْبأنْالفلسفةْوالتربيةْوجهينْلعملةْواحدةْ,وأنْرجالْالتربيةْهمْفالسفةْمثلْأفالطونْ
وابنْالرشدْوالغزاليْوالفارابيْوأرسطوْوغيرهمْ(.)1
تعريفْفلسفةْالتربيةْ:هيْالتطبيقْللنظرياتْ واألفكارْالفلسفيةْالمتصلةْبالحياةْفيْميدانْالتربيةْ
ْ()2

وتنظيمهاْفيْمنهجْخاصْمنْأجلْتحقيقْاألهدافْالتربويةْالمرغوبْفيها

ْ

الفلسفات التربوية:
بيةْعدةْمدارسْفلسفيةْكانْأساسهاْالخبرةْالتعليميةْالنْاتجةْعنْالتفاعلْ
ْ
لقدْظهرتْفيْميدانْالتر

بينْ التلميذْ والبيئةْ التيْ يستطيعْ أنْ يستجيبْ إليهاْ ولكلْ مدرسةْ فلسفيةْ رأيهاْ فيْ بناءْ المنهجْ الدراسيْ
وسنتطرقْإلىْالفلسفةْاألساسيةْأوْالتقليديةْ،والفلسفةْالتقدمية.

()3

ْ

الفلسفة األساسية أو التقليدية أو الجوهرية:
أيْمجتمعْيملكْفيْمراحلْتطورهْت ارْثًاْمنْالمعرفةْوالمهاراتْواالتجاهاتْوالقيمْنتيجةْلتراكمْالمعرفةْ

عبرْالقرونْوترىْهذهْالفلسفةْأنْالتربيةْهيْعمليةْحفظْونقلْالتراثْاالجتماعيْ،وـأنْالوظيفةْاألساسيةْ
للمدرسةْباعتبارهاْوكيلةْعنْالمجتمعْفيْتربيةْاألبناءْهيْنقلْالتراثْالثقافيْإليهمْمنْاآلباءْوْوضعهْفيْ

قالبْتربويْمبسطْ.وتؤكدْهذهْالفلسفةْعلىْأهميةْحصولْاألطفالْعلىْأساسياتْالمعرفةْالعتقادهاْأنْ

حصولهمْعليهاْأكثرْأهميةْلهمْمنْإرضاءْدوافعهمْأوْإخصابْخبراتهم؛ْ(ْ ْ )ْ4فدورْالمعلمْمنْوجهةْنظرْ

فةْللطفلْوضبطهْوالسيطرةْعليهْْ،والمعلمْالتقليديْعلىْهذاْ
ْ
هذهْالفلسفةْأنهْيوجهْجهدهْكلهْإلىْنقلْالمعر

أقلْميالْإلىْالمرونةْفيْالعمليةْالتعليميةْْ،فالموقفْالتعليميْ
األساسْْأكثرْميالْإلىْالجمودْفيْالتنظيمْْ،و
ً
ً
معارضْأوْتلفزيونْتعليميْأوْآالتْأوْمصادرْإنسانيةْأخرْْ،ولكنْاالعتمادْعلىْالكتبْ
ْ
قدْيحتاج ْإلى ْ
والدروسْالْيسمحْإالْبقليلْمنْالمناقشةْالحرةْواالبتكارْوالنشاط(ْ ْ)5

ْْْْلقدْسيطرتْهذهْالفلسفةْعلىْالمنهجْمئاتْالسنينْوماْزالتْتؤثرْفيْمناهجناْعلىْالرغمْمنْظهورْاتجاهاتْ
أخرىْمنهاْماْيعْدْالعقل ْوعاءْتخزن
ْفيهْالمعلوماتْومنهاْماْيعدهْمقسماْعلىْملكاتْمستقلةْكالتفكيرْ والتمييزْ
ً
والتْذكرْوالتخيلْ،وتعتمدْكلْمنهاْعلىْالتدريبْالذيْيظهرْطاقاتْصاحبهاْويتمْالتدريبْبوسائلْمعينةْهيْالموادْ

(ْ)ْ1إبراهيمْناصرْ،فلسفاتْالتربيةْ.عمانْ،دارْوائلْللطباعةْوالنشر2001ْ،مْ،صْ.96

(ْ)ْ2أحمدْالحاجْ،فيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقاْ.عمانْ،دارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع2014ْ،مْ،صْْ.98

(ْ)ْ3محمدْالخوالدةْ،فلسفاتْالتربيةْالتقليديةْوالحديثةْوالمعاصرةْ.عمانْ.دارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْوالطباعة2013ْ،مْ،صْْ ْ.74
(ْ)ْ4زيادْالجرجاويْ،دراسةْتحليلْيةْناقدةْللتربيةْالعمليةْبجامعةْالقدسْالمفتوحةْ،مجلةْجامعةْفلسطينْلألبحاثْوالدراساتْ،مجْ

ْ،2011عْْ،2011ْ،1صْْ 53.

()ْ5شبلْبدرانْ،وآخرونْ.األصولْالفلسفيةْللتربيةْ.السكندريةْ،دارْالمعرفةْالجامعية2001ْ،مْ،صْْ.282
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الدراسيةْالمنهجيةْالتيْيصلحْكل ْمنهاْلتقوية ْملكة ْمعينةْ .إنْهذاْاالتجاهْجعل ْالمادة ْالدراسيةْوسيلةْبعدْأنْ
كانتْهدًفاْإالْأنْالدراسةْالعلميةْلهْمنْبعضْالعلماءْمثلْوليمْجيمسْْوثورندايكْبينتْعدمْصالحيةْأثرْالفلسفةْ
التقليديةْفيْالمنهجْْ،إذْأكدتْعلىْجانبْواحدْمنْجوانبْالطالبْوهوْْعقلهْفاعتنتْبتربيتهْمتخذةْمنْالموادْ

المنظمةْالتيْتختزنْفيهْهدًفاْأوْوسيلةْلهاْبغضْالنظرْمنْمدىْمالءمتهاْْلطبيعةْالطالبْأوْمدىْارتباطهاْْ
ادْالتيْيعتقدْأنهاْنافعةْمستقبالْحسنتْتربيتهْوكانتْطريقتهاْفيْ
بواقعْحياتهْْ،وكلماْزادْاستالمْعقلهْلهذهْالمو
ً

ْذلكْهيْاللقاءْ والتسميعْمعْاستعمالْالعقابْالبدني ْلغرسْالقيمْ واالتجاهاتْالتيْْيؤكدْعليهاْْالتراثْالثقافيْ
والتيْهيْجوهرْثابتْيوصلْالنسانْإلىْالكمالْْ .
الفلسفة التقدمية:
تتضمنْهذهْالفلسفةْمدارسْتربويةْمتعددةْ،بعضهاْيرىْأنْكلْشؤونْالتربيةْتدورْحولْالطفلْ،

وأنْواجبْالمدرسةْهوْإطالقْوتنميةْمواهبهْوقدراتهْ،وبعضهاْيرىْأنْوظيفةْالتربيةْتدورْحولْمشكالتْ

المجتمعْ،وتحسينْمستوىْالمعيشةْفيهْوبعضهاْيوازن
ْبينْحاجاتْالفردْوحاجاتْالمجتمعْ(ْ ْ)1
ْ
أثر الفلسفة التقدمية:

أثرتْالفلسفةْالتقدميةْعلىْالمناهجْالتقليديةْعلىْالفالسفةْالتقليديينْلدرجةْأنْبعضْأنصارْ
لقد ْ ْ
الفلسفة ْالتقليديةْنادىْبوجوبْالجمعْبينْالمحافظةْعلىْالتراثْاالجتماعيْوبينْالسيرْوفقْمقتضياتْ
التغييرْاالجتماعيْوحاجاتْالطالبْ،كماْأدتْهذهْالفلسفةْعلىْتقليصْعددْالمدارسْالتيْيقتصرْنشاطهاْ
علىْتلقينْالمعلوماتْوالىْظهورْنوعينْمنْالمدارسْهما(ْ ْ:)2
ْ
ْ.1المدارسْالتقليديةْالمعدلةْ:ومناهجْهذهْالمدارسْعبارةْعنْموادْدراسيةْمفصلةْوتعطيْالمدرسينْحريةْ

فيْاختيارْطرقْالتدريسْوالسماحْللتالميذْبنشاطْمحدودْ .

ْ.2المدارسْالثنائيةْ:ومناهجْهذهْالمدارسْموادْمقررةْمنْالموادْاألساسيةْبالضافةْإلىْنشاطاتْإضافيةْ
للمنهجْتمارسْفيْغيرْأ ْوقاتْالدراسةْبحيثْيخصصْنصفْالوقتْالمدرسيْللنشاطاتْويخصصْالنصفْ
اآلخرْلدراسةْالموادْالدراسةْالتقليديةْْ .
ْ
ْ
ْ
()ْ1عليْالدوريْ،أصولْالتربيةْفيْمفهومهاْالحديثْ.عمانْ،إثراءْللنشرْوالتوزيع2009ْ،مْ،صْْ.190
(ْ)ْ2نعيمْجنينيْ،الفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربويةْ.عمانْ.دارْوائلْللنشر2004ْ،مْ،صْْ.150
128

النقد الذي وجه للفلسفة التقدمية:
ي(ْ :)1
ومنْبينْالمنتقدينْوليمْباجليْحيثْقالْفيْنقدهْماْيل ْ
يْطفالْآخرْتعلمْبالطرقْالتقليديةْفيْ
ًْ
•ْأنْالطفلْالذيْتعلمْوفقْطرقْالفلسفةْالحديثةْالْيستطيعْأنْيجار

الموادْالدراسيةْالمختلفةْْ .

•ْالطرقْالتعليميةْالحديثةْكانتْلينةْإلىْدرجةْأدتْإلىْانتشارْالجرائمْالخطيرةْبينْالشبابْ .
•ْلقدْأدىْاالهتمامْبميولْوحاجاتْالتالميذْومنحهمْالكثيرْمنْالحرياتْغيرْالمحدودةْ واالعتمادْالكبيرْ
خبراتهمْإلىْتكوينْاتجاهاتْخطيرةْأضعفتْالمستوياتْالثقافيةْواألخالقيةْالعامةْفيْالمجتمعْْ .
علىْ ْ
التوفيق بين الفلسفتين األساسية ،التقدمية:
لقدْقالْبعضْالمربينْأمثالْديويْبإمكانيةْالتوفيقْبينهماْ،أيْبينْإشباعْحاجاتْوميولْاألطفالْ

والشبابْ،وخدمةْحاجاتْالبيئةْوالمجتمعْبوجهْعامْوبينْاستمرارْاالهتمامْوالعنايةْبالتراثْالبشريْْ .
ثانيا :األسس االجتماعية للمنهج:
ً
مفهوم األسس االجتماعية:

هيْالقوىْاالجتماعية ْالمؤثرةْفيْوضعْالمنهجْوتنفيذهْوتتمثلْفيْالتراثْالثقافيْللمجتمعْ والقيمْ
والمبادئْالتيْتسودهْ والحاجاتْ والمشكالتْالتيْيهدف ْإلى ْحلهاْ واألهدافْالتيْيحرصْعلىْتحقيقهاْ.

وهذهْالقوىْتشكلْمالمحْالفلسفةْاالجتماعيةْأوْالنظامْاالجتماعيْأليْمجتمعْمنْالمجتمعاتْوفيْضوئهاْ
تحددْفلسفةْالتربيةْالتيْبدورهاْتحددْمحتوىْالمنهجْوتنظيمهْ واستراتيجياتْالتدريسْ والوسائلْ واألنشطةْ

التيْتعملْكلهاْفيْإطارْمتسقْلبلوغْاألهدافْاالجتماعيةْالمرغوبْفيْتحقيقها)2(ْ،وهذهْالقوىْتشكلْمالمحْ
الفلسفةْاالجتماعيةْأوْالنظامْاالجتماعيْأليْمجتمعْمنْالمجتمعاتْ،وفيْضوئهاْتحددْفلسفةْالتربيةْالتيْ

يسْوالوسائلْ واألنشطةْالتيْتعملْكلها ْفيْإطارْ
بدورهاْتحددْمحتوىْالمنهجْوتنظيمهْ واستراتيجياتْالتدر ْ
متسقْلبلوغْاألهدافْاالجتماعيةْالمرغوبْفيْتحقيقهاْْ .
فدورْالمنهجْهوْأنْيعكسْمقوماتْالفلسفةْاالجتماعيةْيحولها ْإلى ْسلوكْيمارسهْالتالميذْبماْيتفقْ

معْمتطلبا تْالحياةْفيْالمجتمعْبجوانبهاْالمختلفةْ،ولماْكانتْالمدرسةْبطبيعةْنشأتهاْمؤسسةْاجتماعيةْ
أقامهاْ المجتمعْ منْ أجلْ استم اررهْ واعدادْ األف ارْدْْللقيامْ بمسؤولياتهمْ فيه ْ،فمنْ الطبيعيْ تتأثرْْبالمجتمعْ
()ْ1أحمدْالحاجْ،فيْفلسفةْالتربيةْنظرًْياْوتطبيًْقاْ.عمانْ،دارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع2014ْ،مْ،صْْ .98ْ-97
()ْ2مصطفىْزيادةْ،وآخرونْ.مبادئْالتربيةْ.الرياضْ،مكتبةْالرشد2013ْ،مْ،صْْ ْ.180
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والظروفْالمحيطةْبهْ.ومعنىْذلكْأنْالقوىْاالجتماعيةْالتيْيعكسهاْمنهجْماْفيْمدرسةْماْإنماْهيْ
خرْتبعْاْ
ًْ
تعبيرْعنْالمجتمعْفيْمرحلةْماْ،ولذلكْتختلفْالمناهجْمنْحيثْالشكلْوالمنطقْمنْمجتمعْآل

لتباينْتلكْالقوىْْْ(ْ)1ولتحديدْالعالقةْبينْالمنهجْوالظروفْاالجتماعيةْللمجتمعْفالْبدْمنْتوضيحْماْيليْ(ْ ْ:)2
الجتماعيةْلمدرسةْ .
• عالقةْالمنهجْبالوظيفةْا ْ
• عالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ(مبادؤهْوقيمهْومشكالته)ْْ .
• عالقةْالمنهجْبالواقعْالثقافيْللمجتمعْْ .
المنهج والوظيفة االجتماعية للمدرس.
كانتْتربيةْاألبناءْقبلْإنشاءْالمدارسْبيدْاآلباءْورجالْالدينْوكانْاألطفالْيتعلمونْعنْطريقْ

تقليدْالكبارْونتيجةْلتضخمْالتراثْالبشريْوصعوبةْتقليدْالصغارْللكبارْنشأتْالحاجةْللمدارسْفالمدرسةْ
مؤسسةْاجتماعيةْتعملْعلىْتحقيقْأهدافْالمجتمعْوالمحافظةْعليهاْمنْخاللْمسئوليتهاْبتربيةْالتالميذْ
واعدادهمْبالمعلوماتْواالتجاهاتْوالقيمْالالزمةْلهمْفيْالحياةْْ(ْ ْ)ْ3
ينْبازديادْإشرافْالدولْعلىْالتعليمْلدرجةْأنْمعظمْالدساتيرْالحديثةْتتضمنْ
ولقدْتميزْالقرنْالعشر ْ

ادا ْ تتعلقْبالتعليمْمنْحيثْتخطيطهْوتنظيمهْوتمويلهْ,كماْتوسعتْالدولْفيْفتحْالمدارسْمنْأجلْ
مو ًْ
المحافظةْعلىْالتراثْالثقافيْللمجتمعْ واعدادْالمواطنينْبماْيتفقْوخصائصْالمجتمعْ وأهدافهْ,وهوْمماْ

يجبْأنْيقومْبهْالمنهجْويعملْعلىْتحقيقهْفالمدرسةْالْتعملْفيْفراغْ وانماْلهاْعالقةْبكلْمؤسساتْ

المجتمعْ منْ األسرة ْ,المؤسساتْ الدينية ْ,وسائلْ العالم ْ,مؤسساتْ أخرىْ مثلْ السينماْ والمسرحْ واألنديةْ
والجمعياتْوالمعارضْوالمكتباتْوالمتاحفْْ .
التساؤل الثالث والذي ينص على :ما عالقة المنهج بواقع المجتمع؟

عالقة المنهج بواقع المجتمع:

إنْ الوظيفةْْاألولىْ للمدرسةْ هيْ إعدادْ الناشئةْ للمحافظةْ علىْ القيمْ والمبادئْ األساسيةْ السائدةْ فيْ

المجتمعْفمنْواجبْالقائمينْعلىْتخطيطْالمنهجْتحليلْهذهْالقيمْوالمبادئْللتمكنْمنْوضعْمنهاجْتربويْ

يسايرْاألوضاعْاالجتماعيةْويلبيْاحتياجاتها ْ.وانطالًْقا ْمنْأهميةْالتعليمْكقوةْفاعلةْفيْتحقيقْاألهدافْ

(ْ)ْ1أحمدْالحاجْ،فيْفلسفةْالتربيةْنظرًياْوتطبيًقاْ.عمانْ،دارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع2014ْ،مْ،صْْ ْ.99

(ْ )ْ2وفاء ْعياصرهْ،درجةْانعكاسْالمبادئْالتربويةْللفلسفاتْ(المثاليةْ،الواقعيةْ،البرجماتية)ْعلىْعناصرْالعمليةْالتربويةْفيْاألردنْ.
رسالةْدكتوراهْ،جامعةْاليرموكْ،كليةْالتربيةْ2012ْ،مْْ،صْْ ْ.31

(ْ)ْ3إبراهيمْناصرْ،فلسفاتْالتربيةْ.عمانْ،دارْوائلْللطباعةْوالْنشر2001ْ،مْ،صْْ ْ.262
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التيْيسعىْإليهاْكلْمجتمعْفقدْأصبحْوظيفةْعامةْتشرفْعليهاْالدولةْ،وهذاْماْدفعْمعظمْالدولْالحديثةْ
امياْلفترةْمنْالوقتْالمنهجْيقومْعلىْأساسينْهماْ ْ)1(:
جعلْالتعليمْمجانياْوالز ًْ
ًْ
إلىْ
األهدافْاالجتماعيةْفهماْعميًْقاْوالعملْعلىْتلبيتهاْ .
ًْ
• فهمْ

• قيامْالمدارسْبدورْإيجابيْفيْمساعدةْالتالميذْعلىْتحليلْوفهمْتلكْاألهدافْوتنفيذهاْ ْ
 .3المنهج والواقع الثقافي للمجتمع:
منْأولْواجباتْالمدرسةْتزويدْالتالميذْبالقدرْالمناسبْمنْثقافةْمجتمعهمْالذيْيعيشونْفيهْ،والْ
بدْلمعرفةْالعالقةْبينْالمنهجْالمدرسيْوثقافةْالمجتمعْمنْتوضيحْمفهومْالثقافةْوماْأصابهْمنْتطورْْ .
ي ْ–ْهيْطريقةْالحياةْالكليةْللمجتمعْبجوانبهاْالفكريةْوالماديةْوتشملْالثقافةْاللغةْ
فالثقافةْ–ْأوْالتراثْالثقاف ْ
وأسلوبْ تناولْ الطعامْ وارتداءْ المالبسْ والعاداتْ والتقاليدْ والمعارفْ العلميةْ والنظمْ العائليةْ واالقتصاديةْ
بْالحياةْْ(ْ ْ)2
والسياسيةْ،ومماْيعتنقهْالناسْمنْقيمْدينيةْوخلقيةْوآراءْسياسيةْوغيرهاْمنْأسالي ْ
وقدْنتجْعنْهذاْالتطورْفيْمفهومْالثقافةْتغيرْفيْمفهومْالمنهجْفبعدْأنْكانتْالمناهجْتتناولْ
الجانبْالفكريْالمعرفيْمنْحياةْالمجتمعْأصبحتْتتناولْأوجهْالحياةْالتيْتؤثرْفيْالفردْوالمجتمعْ .
عناصرْالثقافةْ:لقدْقسمتْإلىْثالثْأقسامْ ْ)3(ْ:
ْ.1العمومياتْ:ذلكْالجزءْمنْالثقافةْالتيْيشتركْفيهاْمعظمْأبناءْالمجتمعْوتشملْاللغةْوالملبسْوالمأكلْ
بْالتحيةْوالمعتقداتْوالقيمْْ .
ْوأسالي ْ
ْ.2الخصوصياتْ:هي ْاألنماطْالسلوكيةْ والعاداتْ والتقاليدْالمتعلقةْبجماعةْمعينةْوتقسمْالخصوصياتْ
إلىْنوعينْ )4(ْ:
أْ.الخصوصياتْالمهنيةْ.

ْْ

بْ.الخصوصياتْالطبقيةْْ .
ْ.3البديالتْوالبدائلْ:هيْاألنماطْالثقافيةْالتيْالْتنتميْللعمومياتْأوْالخصوصياتْوالْيشتركْفيهاْإالْ
يلْنسبياْمنْأف ارْدْالمجتمعْ،وهيْالْتقتصرْعلىْجماعةْمعينةْأوْطبقةْخاصةْ .
ًْ
عددْقل
(ْ)ْ1أحمدْالحاجْ،فيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقاْ.عمانْ،دارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع2014ْ،مْ،صْْ 100-99
(ْ)ْ2شبلْبدرانْ،وآخرونْ.األصولْالفلسفيةْللتربيةْ.السكندريةْ،دارْالمعرفةْالجامعية2001ْ،مْ،صْْ ْ.282
(ْ)ْ3إبراهيمْناصرْ،فلسفاتْالتربيةْ.عمانْ،دارْوائلْللطباعةْوالنشر2001ْ،مْ،صْْ.260

( ْ)ْ4أحمدْالحاجْ،فيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقاْ.عمانْ،دارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع2014ْ،مْ،صْْ.100
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خصائصْالثقافةْهيْ :
 .1إنسانيةْأيْخاصةْبالنسانْفالنسانْهوْالمخلوقْالوحيدْالقادرْعلىْبناءْثقافةْخاصةْبهْْ .
 .2مكتسبةْ:أيْالثقافةْسلوكْيتعلمهْاألف ارْد ْوينقلونهْمنْجيل ْإلى ْجيلْ،فالنسانْالْيبدأْثقافتهْمنْ
العدمْ،وانماْيبنيهاْمنْالنقطةْالتيْانتهتْإليهاْاألجيالْالسابقةْْ .

 .3قابلةْلالنتقالْ:النسانْوحدهْهوْالقادرْعلىْنقلْماْتعلمه ْإلى ْاألجيالْالمعاصرةْ والالحقةْسواءْ
فيْمجتمعهْأوْفيْغيرهْمنْالمجتمعاتْ .

 .4اجتماعيةْ:تمتازْالثقافةْبأنهاْعاْداتْاجتماعيةْمشتركةْبين ْأف ارْد ْجماعةْمعينةْأو ْمجتمعْمعينْ
بذلكْتضمنْنوعاْمنْالتوافقْوالوحدةْبينْاألف ارْدْ .
ًْ
وهيْ

 .5مشبعةْلحاجاتْالنسانْ:فالثقافةْتشبعْحاجاتْالفردْالبيولوجيةْوالنفسيةْوقصورْالثقافةْعنْإشباعْ
هذهْالحاجاتْيؤديْإلىْانحاللهاْوالقضاءْعليهاْومنْواجبْالمنهجْأنْيلبيْهذهْالحاجاتْويعملْ

علىْإشباعهاْْ .

طورةْومتغيرةْ:تمتازْالثقافةْبأنهاْفيْنموْمستمرْوتغيرْدائمْ،سواءْفيْعمومياتهاْأوْخصوصياتهاْ
 .6مت ْ
نتيجةْللبدائلْالتيْتدخلْلهاْوالْسيماْإذاْأثبتتْهذهْالبدائلْقدرتهاْعلىْإشباعْحاجاتْاألف ارْدْ .

 .7متكاملةْ:وتعنيْوجودْقدرْمنْالتكاملْواالنسجامْبينْعناصرْالثقافةْالمختلفةْبحيثْإذاْانعدمْهذاْ
التكاملْسببْاضطرًْاباْللفردْوفقدْالمجتمعْتماسكهْومنْواجبْالمنهجْأنْيكون
ْمتكامالْفيْمحتواهْ
ًْ
وعناصرهْ حتىْ يحققْ تكاملْ الثقافةْ(ْْ)1فوظيفةْ المدرسةْ يجبْ أنْ تشملْ التعريفْ بالتراثْ الثقافيْ

للمجتمعْوبالخبراتْالتربويةْالتيْتدورْحولْالمشكالتْالتيْتواجهْالطالبْفيْحياتهمْ .

هناكْ فلسفاتْ تربويةْ سادتْ لمراحلْ فيْ تاريخْ التربيةْ واشتقتْ منهاْ أهدافْ التربيةْ فيْ كثيرْ منْ

المجتمعاتْ،وتأثر ْ بهاْمخططوْالمناهجْالدراسيةْبحيثْصاغواْتلكْالمناهجْعلىْهديهاْ،كماْتأثر ْبهاْ

بْتوصيلهمْللمعلوماتْومنْهذهْالفلسفات:
يسهمْالتيْاتبعوهاْوأسالي ْ
ْ
المدرسونْفيْطرائقْتدر

الفلسفةْالدينيةْ:ترىْهذهْالفلسفةْإنْالوظيفةْاألساسيةْللتربيةْهيْتمكينْالطالبْمنْمعرفةْدينهْمعرفةْ

ْوثيقةْ،ومنْهناْينصبْاهتمامهاْعلىْدراسةْالعقيدةْالدينيةْوشريعتهاْوتفسيرْاألنشطةْالمختلفةْفيْضوءْ
تعاليمْالدينْمعْالعنايةْبممارسةْالشعائرْالدينيةْ(ْ)ْ2

الفلسفةْالدائمةْأوْاألبديةْ:اهتمتْهذهْالفلسفةْبدراسةْكتبْالتراثْالقديمةْأوْأمهاتْالكتبْوكذلكْ

ـةْوتحليلهاْفضالْعنْالتقانْوالبراعةْ
ًْ
دراسةْالفنونْالحرةْ،وكانتْأهمْغاياتهاْوأهدافهاْغرسْاألفكارْالمنطقي
فيْحفظْذلكْالتراثْوفهمهْولقدْاكتسبتْهذهْالفلسفةْتسميتهاْبسببْإنْأصحابهاْاعتبرواْمبادئهاْخالدةْ

(ْ)ْ1إبراهيمْناصرْ،فلسفاتْالتربيةْ.عمانْ،دارْوائلْللطباعةْوالنشر2001ْ،مْ،صْْ.261ْ-260

(ْْ)ْ2محمدْمرسيْ،فلسفةْالتربيةْوالمدراسْالفلسفيةْالعامةْ.بحثْمنشورْفيْمجلةْالتربيةْبقطر1992ْ.مْ،صْْ ْ.122
132

ودائمةْعلىْمرْالعصورْأوْهكذاْيجبْأنْتبقىْوالباحثْفيْهذهْالفلسفةْالتربويةْيالحظْأنْأصحابهاْلمْ
ْ()1

اْشيئاْمنْالعنايةْللطالبْومشاكلهْوحاجاتهْكماْأهملواْحاجاتْالمجتمعْومشكالته
يولو ًْ

ْ

الفلسفةْاألساسيةْ:هذهْالفلسفةْاهتمتْبْدراسةْالموادْالدراسيةْاألساسيةْالتيْنظمتْللطلبةْعلىْ

أساسْمنطقيْبحيثْإنهمْإذاْأتقنوهاْوصلواْإلىْالتفوق
ْالعلميْالمنشودْوشحذْذكائهمْوكانْطبيعياْأنْيركزْ
ًْ

جزءْكبيرْمنْجهدْالمدرسينْعلىْأنْيجعلواْطلبتهمْيحفظونْالمعلوماتْالتيْيعطونهاْلهمْويسترجعونهاْ
فياْعنْطريقْالتشجيعْ ْ)2(ْ.
حرًْ
الفلسفةْالتجريبيةْْ:تنسبْهذهْالفلسفةْإلى" " John Dewyالفيلسوفْاألمريكيْومنهجهاْيهتمْ
بالدرجةْاألولىْبالدراساتْالتيْتركزْحولْالمشكالتْعلىْأساسْموحدْومكثفْوذلكْمنْخاللْ

الحوارْالحرْوالتفاعلْالبناءْبينْالطلبةْْ،وتنميةْالمهاراتْعنْطريقْاستخدامْكلْالمصادرْ

المتاحةْلجمعْالمعلوماتْفيْالمدرسةْوحولهاْمثلْالمؤسساتْاالجتماعيةْ،والطلبةْهناْالْيتقيدونْ
بجداولْدراسيةْثابتةْبلْيتركونْطبيعةْالنشاطْنفسهْتحـددْالجدولْالزمني.

الفلسفةْالوجوديةْْ:هذهْالفلسفةْتؤكدْحريةْالطالبْوتحررهْمنْكلْقيدْاجتماعيْبحيثْيتعلمْماْ
حكومْبضوابطْاجتماعيـةْْوأصحابهاْ
يشاءْويمارسْأنـواعْالنشاطاتْالتيْيرغبْفيـهاْغيرْم ْ

يتصورونْإنهْبذلكْيستطيعْأنْيجدْذاتهْوْيحـررْإرادتهْوالهدفْالنهائيْالذيْتسعىْإليهْهذهْ

الفلسفةْهوْأنْيبحثْالطالبْفيْداخلهْعنْمعنىْوجودهْوْيتوصلْإلىْهذاْالمعنىْبنفسه )ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ .(3
اعاْمنْالنشاطاتْوالممارساتْالْتحكمهاْإالْحاجاتهْ
الفلسفةْالطبيعيةْ:دعاْأصحابهاْإلىْتعليمْالطالبْأنو ًْ
هوْفقطْمعْإهمالْكلْماْعداْذلكْ،وكانْالهدفْالمسيطرْعلىْأصحابهاْهوْالوصولْإلىْحريةْالطالبْ

وتركهْيمارسهاْبأقصىْماْيستطيعْللوصولْإلىْتنميةْالقوىْالكامنةْفيه.
الفلسفةْالتقدميةْ:ظهرتْهذهْالفلسفةْفيْالنصفْاألولْمنْالقرنْالعشرينْواهتمتْبالطالبْككائنْ
ْ

لهْميولهْوحاجاتهْودوافعهْوحريتهْواهتماماتهْواتجاهاتهْومهاراتهْومعرفتهْ،كماْاهتمتْبتشجيعهْعلىْالتفكيرْ
الفعالْالقائمْعلىْالتحليلْ والنقدْ واالختيارْللحلْالمناسبْلمشكلةْمعينةْترتبطْبحياتهْوعلىْالتفكيرْالذيْ

يمكنهْمنْالتكيفْلبيئتهْالتيْيتفاعلْمعهاْ،وأكدتْعلىْجعلْالبيئةْالمدرسيةْبيئةْديمقراطيةْتهيئْللطلبةْ

فرصاْمستمرةْللتعليمْْ(ْ ْ)ْ4
ًْ
()ْ1نعيمْجنينيْ،الفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربويةْ.عمانْ.دارْوائلْللنشر2004ْ،مْ،صْْ.156

()ْ2وفاءْعياصرهْ،درجةْانعكاسْالمبادئْالتربويةْللفلسفاتْ(المثاليةْ،الواقعيةْ،البرجماتية)ْعلىْعناصرْالعمليةْالتربويةْفيْاألردنْ.
رسالةْدكتوراهْ،جامعةْاليرموكْ،كليةْالتربيةْ2012ْ،مْْ.

(ْ)ْ3وفاءْعياصرةْ،مرجعْسابقْ،صْْ.33

(ْ)ْ4محمدْالخوالدةْ،مرجعْسابقْ،صْْ.75
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ثانيا :األسس النفسية:
ً
تتطلبْعمليةْبناءْالمنهجْمراعاةْالطالب ْومدىْنضجهْوطرائقْتعليمه ْ،واألساسْالنفسيْللمنهجْ

هوْكلْماْأسفرتْعنهْالدراساتْوالبحوثْالمتعلقةْبسيكولوجيةْعمليةْالتعليمْوالتيْتفرضْنفسهاْعلىْعمليةْ

بناءْالمناهجْوتنفيذهاْ،فالمدرسونْوغيرهمْمنْالمعنيينْببناءْالمناهجْوتنفيذها ْبحاجة ْإلى ْإدراكْطبيعةْ
الطالبْوأفضلْالظروفْالتيْيمكنْأنْتؤديْإلىْتعليمْماْيرادْتعليمهْوأفضلْالسبلْالالزمةْلذلك

)1ْ(.

ْ

طبيعة الطالب والمنهج:
يعدْالطالبْمحورْالعمليةْالتربويةْولذلكْيعتمدْنجاحْهذهْالعمليةْعلىْمدىْفهمْطبيعةْالطالبْ،

فمعرفةْالمدرسْلهاْتزيدْمنْقدرتهْعلىْتوجيههْوكردْفعلْللنظرياتْالسابْقةْبخصوصْالنظرةْإلىْالطبيعةْ
النسانيةْقامتْالتربيةْالحديثةْبتحديدْموقفهاْمنْهذهْالطبيعةْمستندةْفيْذلكْإلىْالدراساتْالعلميةْوالنفسيةْ
والتربويةْفالنسانْوحدةْمتكاملةْالْيمكنْتجزئتهاْأيْالفصلْبينْأوجهْنموهْالعقليْ والجسميْ واالنفعاليْ

واالجتماعيْوهوْبطبيعتهْمتغيرْمعْظروفْمجتمعهْويمكنهْالتطورْ(ْ ْ)2
نمو الطالب والمنهج:
يتعرضْالطالبْمنذْمدةْمبكرةْإلىْسلسلةْمنْالتغيراتْالتيْتؤديْإلىْنموهْونضجهْفنالحظْزيادْةْ

فيْحصيلتهْاللغويةْوانتباههْومهاراتهْوضبطْعواطفهْومختلفْجوانبْسلوكهْاألخرىْ.وهناكْعواملْمتعددةْ
أوْبطيئاْكالوراثةْوالغددْوالتغذيةْوالصحةْوالبيئةْاالجتماعيةْ
ًْ
أوْمعتدالْ
ًْ
يعاْ
تؤثرْفيْنموْالطالبْفتجعلهْسر ًْ

وهيْتؤديْإلىْفروقْفرديةْبينْالطلبة

ْ()3

ْ

التساؤل الرابع والذي ينص على :ما مدى استفادة المنهاج الفلسطيني من الفلسفات؟
مدى استفادة المنهاج الفلسطيني من الفلسفات:

تعكسْ فلسفةْ المنهاجْ الدراسيْْفيْ مجملْ أقطارْ العالمْ ثقافةْ تلكْ المجتمعات ْ،وتقدمْ المقرراتْ

اسيةْتصورْلماضيْتلكْالشعوبْوحاضرهاْومستقبلهاْ،وفيْالقلبْمنْالمنهاجْالدراسيْمبحثْالتاريخْ
ًْا
الدر
لماْيشكلهْمنْذاكرةْتؤرخْإنجازاتْ واخفاقاتْهذهْالمجتمعاتْأوْتلكْاألقطارْ،ومنْالصوابْسردْوتحليلْ

يخْبصدقْوموضوعيةْبعيداْعنْالكذبْوالتضليلْوالخداعْألهدافْجلهاْتخدمْمصلحةْنظامْأوْ
ًْ
حقائقْالتار
حزبْحاكمْلصالحْضمانْعالقاتْجيدةْمعْأنظمةْوحكوماتْمؤثرةْفيْالمحيطْالقليميْوالدوليْأوْبهدفْ

استمرارْتدفقْالعاناتْوالمنحْوالهباتْالعينيةْوالنقديةْ،وبالفعلْهذاْواقعْاألنظمةْالمستبدةْوأشباهْالحكوماتْ
(ْ)ْ1بدرانْوآخرونْ،مرجعْسابقْصْْ.286
(ْ)ْ2عليْالدوريْ،مرجعْسابقْ،صْْ.192
(ْ)ْ3نعيمْجنينيْ،مرجعْسابقْ،صْْ.150
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ألنهاْتسعىْدوماْلضمانْدعمْوتأييدْبلدانْمؤثرةْبهدفْالحفاظْعلىْ
ًْ
الخاضعةْللوصايةْوالحمايةْالخارجية؛ْ
عروشهاْوصولجانْحكمها.

فمنذْاستالمْمنظمةْالتحريرْزمامْالدارةْالمحليةْعامْ1994مْفيْمدنْومحافظاتْالضفةْالغربيةْ

ةْوهيْخطوةْ
وقطاعْغزةْعكفتْعلىْتعديلْالمناهجْالتعليميةْالمعمولْبهاْفيْالضفةْالغربيةْوقطاعْغز ْ

كْالمناهجْتدرسْوفقْالمقررْالتعليميْفيْاألردنْومصرْوكانتْوماْزالتْخاضعةْلشرافْ
حسنةْألنْتل ْ
وتنقيحْ ْإرادةْدائرةْالمعارفْالصهيونية .
فمنذْقدومْالسلطةْالفلسطينيةْتمْإقرارْمناهجْتعليميةْجديدةْوعلىْالرغمْمنْمحوالتْالتعديلْوالتنقيحْ

اتْالتعليمةْعموما ْومقرراتْمبحثْالتاريخْبشكلْخاصْ،فهيْلغايةْاليومْتحويْ
ًْ
التيْشهدهاْتلكْالمقرر
ْ()1
ضمنْ مقررْ الثانويةْ العامةْ مواضيعْ عدةْ منهاْ المحليْ
علىْ مبالغاتْ وترفيعاتْ غيرْ مجدية؛ ْْحيثْ تَ َ

والقليميْوالدوليْ،ورغمْتعددْدروسهْالتعليميةْوتنوعْورشاتْالعملْأثناءْصياغةْالمنهاجْإالْأنْواضعيهْ

أخفقواْفيْوصفْ ْروحْوفلسفةْمنهاجْالتاريخْفيْفلسطينْ،حيثْلمْيرتقيْللمستوىْالمطلوبْعلىْاعتبارْ

أنهْتدوينْوتوثيقْلتجربةْتاريخيةْعايشهاْالشعبْالفلسطينيْواألشقاءْفيْالجوارْالعربيْوعلىْاعتبارْوجوبْ

ب ْتختصْفيْ
تضمْنهْلواقعْيسردْاألحداثْ والتفاعالتْالتاريخيةْعسلهاْومرهاْ،وهذاْالخفاقْكانْألسبا ْ
تقليصْحيزْالبداعْلدىْأعضاءْورشاتْالعملْفيْدائرةْالمناهجْوواضعيْالصياغةْالنهائيةْبسببْتعليماتْ
الحتاللْالسرائيليْوشروطْ
ولوائحْتحددْماْهوْالطارْالعامْالمسموحْبهْ،وهذاْالطارْالعامْخاضعْلرغباتْا ْ

األنظمةْالعربيةْوالدولْالمانحةْ،يضافْإلىْذلكْالرغبةْفيْالحفاظْعلىْالوشائجْاالجتماعيةْمعْعائالتْ
فلسطينيةْمتنفذةْوتمتلكْالمالْوالقرارْ،منذْاالحتاللْالبريطانيْحافظتْهذهْالعائالتْعلىْحيزهاْاالجتماعيْ

بعضاْْمنْ هذهْ العائالتْ
والسياسيْ واالقتصاديْ وفقْ عالقاتْ نسجتهاْْمعْ األنظمةْ المتتالية ْ،ورغمْ أنْ ًْ

القطاعيةْ ْكانتْقدْتنازلتْعنْممتلكاتهاْبموجبْعقودْبيعْألراضيهاْفيْالساحلْالفلسطينيْومرجْبنْ
عامرْوسكنتْواستثمرتْبواسطةْتلكْاألموالْفيْالمدنْالجبليةْفيْالقدسْونابلسْورامْهللاْوأسستْلنفسهاْ

مصالحْتجاريةْونفوْذ ْسياسيْوتولىْأبناءْتلكْالعائالتْمناصبْمميزةْفيْالداراتْالمحلية ْأواخرْالعهدْ

يطانيةْواألردنيةْوالصهيونيةْ،وحافظواْعلىْحيزهمْذلكْمنذْبدءْالمحادثاتْ
ْ
العثمانيْوأثناءْفترةْالداراتْالبر
ْ
مميزْأثنا ْءْ
اْدورْ ًْا
السريةْ والعلنيةْبينْمنظمةْالتحريرْ واالحتاللْالسرائيليْحيثْتحولواْبمكرْوتلون ْولعبو ًْا

تقلدْبعضهمْعضويةْالوفودْالفلسطينيةْوالعربيةْالمشاركةْفيْهذهْالمحادثاتْحيثْاعتمدتْعليهمْمنظمةْ

التحريرْوالحكومةْاألردنيةْفيْالمرحلةْالقادمة؛ْحيثْاستطاعواْبحنكةْوذكاءْترتيبْوتسويةْأوضاعهمْمعْ

الحكامْالجدْد(ْ.)2

(ْ)ْ1هيئةْتطويرْمهنةْالتعليمْ،المعاييرْالمهنيةْللمعلمْ،رامْهللاْ،فلسطينْ ْ.2012،
()ْ2هيئةْتطويرْمهنةْالتعليمْ،المعاييرْالمهنيةْللمعلمْ،رامْهللاْ،فلسطينْ ْ.2012،
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وخاللْالعامْالمنصرمْتمْْإطالقْالمنهاجْالفلسطينيْالجديدْللمرحلةْاألساسيةْالدنياْ،وهوْمنهاجْ
عصريْيحاكيْروحْالتطورْوالعلمْواالبتكارْ،وعلىْالرغمْأنهْمنْالسابقْألوانهْتقييمْالمنهاجْبشكلْشموليْ

بعدْعامْمنْالتطبيقْ،إالْأنْالمؤشراتْالعلميةْالمتوفرةْتشيرْإلىْأنْالمن ْهاجْقدْحققْغاياتهْ،ضمنْالطارْ

العامْلهْبأبعادهْاالجتماعيةْ،الفلسفيةْ،الفكريةْ،والثقافيةْ،وبماْيحققْرسالةْو ازرةْالتربيةْوالتعليمْالعاليْفيْ
فلسطينْبتهيئةْإنسانْفلسطينيْيعتزْبدينهْوقوميتهْووطنهْوثقافتهْ،ويسهمْفيْنهضةْمجتمعهْ،ويسعىْ

للمعرفةْ والبداع ْ،ويتفاعلْ بإيجابيةْ معْ متطلباتْ التطورْْالعلميْ والتكنولوجيْ وقادرْْعلىْ المنافسةْ فيْ
المجاالتْالعلميةْوالعمليةْومنفتحْعلىْالثقافاتْواألسواقْالقليميةْوالعالميةْوقادرْعلىْبناءْمجتمعْيقومْ
علىْالمساواةْبينْالجنسينْ والتمسكْبالقيمْالنسانيةْ والتسامحْالديني ْ،والنهوضْبنظامْالتعليمْالذيْيتميزْ

بـْ:سهولةْااللتحاقْبهْ،وتنوعْبرامجهْ ْ،وتعددْمستوياتهْومرونتهْ،وكفاءتهْ،وفاعليتهْ،واستدامتهْ،واستجابتهْ

لالحتياجاتْالمحليةْ،وجودتهْ ْ)1(.

فقدْاستطاعْالمنهاجْالفلسطينيْالجديدْالدمجْالرشيقْماْبينْالعقالنيةْ والتطبيقْ،ليخرجْبنظريةْ

تْماْبينْالجانبينْالمعرفيْوالتطبيقيْ،وربطْهذاْالمفهومْ
جديدةْهيْالعقالنيةْالعلميةْالتطبيقيةْ،والتيْدمج ْ
بسياقاتْفلسطينيةْواقعيةْمعاشهْ،ومواقفْتحاكيْالمواقفْالحقيقيةْ،وهوْماْانعكسْفيْكلْكتبْالمنهاجْ

ابتداءْمنْالرياضياتْوحتىْالتربيةْوالتنشئةْالوطنيةْواالجتماعيةْ .

فالمنهاجْالجديدْعملْعلىْبناءْالمعرفةْبشكلْم َمنهجْعبرْالتركيزْعلىْالتطبيقْكأداةْالكتسابْ

المعرفةْ،واالنتقالْمنْالتعليمْإلىْالتعلمْ،ومنْإتقانْالمحتوىْإلىْالتعلمْالعميقْ،ومنْالتم ّكنْالمعرفيْإلىْ

امتالكهْ وانتاجهْ وانتقادهْ،فمنْ خاللْ المنهاجْ يتمْ وضعْ الطالبْ أمامْ موقفْ حياتيْ واقعيْ للوصولْْإلىْ
اتْالتفكيرْبعيداْعنْالتقليديةْ والتلقينْ،وهوْماْانعكسْفيْوجودْمصطلحاتْ
ًْ
المعرفةْعبرْتوظيفْمهْار
مثلْ:أفكرْ،أفسرْ،أحللْ،حيثْانتقلْالمنهاجْمنْسياقهْالتقليديْإلىْسياقْجديدْمنْخاللْمنهاجْتفاعليْ

عصريْ،يحملْمالمحْسماتْوطنيةْترسخْمفاهيمْاالنتماءْوالمواطنةْ،وتنتقلْمنْالتعليمْإلىْالتعلمْالذاتيْ
ىْْاستراتيجياتْالتعلمْ النشطْ الفاعل ْ،والتعلمْ باللعبْ وبتوظيفْالتكنولوجياْ والموسيقاْ
العميق ْ،باالستنادْْإل ْ
قائداْ يحفزْ الطلبةْ ويخلقْ لهمْ فرصْ اكتشافْ المعرفة ْ،إضافةْْإلىْْمواكبةْ
والفنون ْ،بحيثْ يكونْ المعلمْ ًْ

المنهاجْ الجديدْ للتطوراتْ االجتماعيةْْوالمهنيةْ واالقتصاديةْ والمعرفية ْ،واستجابتهْ لحقوقْ الطفلْ والمرأةْ

واألشخاصْمنْذويْالعاق ْة(ْ )2

كماْيتضمنْالمنهاجْالجديدْدمجْالنظرياتْالحديثةْفيْالتعليمْوالتعلمْ،وتنميةْالتفكيرْالناقدْوالتحليليْ

لدىْالطلبةْلحلْالمشكالت ْ،والعملْالتعاونيْفيْالتعلمْداخلْالغرفةْالصفية ْ،والتواصلْالفعالْفيْمجالْ

التعلمْ،وتعزيزْالمشاركةْالفرديةْ والجماعيةْ،لماْله ْأث ْر ْإيجابيْعلىْاستيعابْالطلبةْ.كماْيوفرْالمنهاجْ
(ْ)ْ1هيئةْتطويرْمهنةْالتعليمْ،المعاييرْالمهنيةْللمعلمْ،رامْهللاْ،فلسطينْ ْ.2012،

(ْ)ْ2تقريرْو ازرةْالتربيةْوالتعليمْالعاليْ،است ارتيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلمينْفيْفلسطينْ،اليونسكوْ،رامْهللاْ .2008،
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الجديدْفرصةْللطلبةْبتوظيفْالتكنولوجياْللوصولْللحقائقْوالمفاهيمْالعلميةْالمختلفةْوالمشاركةْفيْعمليةْ
التعّلمْ،إضافةْإلىْشمولْالمنهاجْلجميعْالمحاورْالمعرفيةْالرئيسةْلكلْمبحثْ،بحيثْتراعيْحاجاتْالطلب ْةْ
وخصائصهمْبماْينسجمْوتفريْدْالتعليمْوعاداتْالعقلْ(ْ ْ)1

نتائج الدراسة :خلصتْالدراسةْإلىْعدةْنتائجْأهمهاْ:

 .1أنْالمنهجْالبدْأنْيستندْإلىْفكرْتربويْأوْنظريةْتربويةْتأخذْبعينْاالعتبارْجميعْالعواملْالتيْ
تؤثرْفيْعمليةْوضعهْوتنفْيذهْوحتىْتكونْهذهْالنظريةْمتكاملةْفيفترضْفيهاْأنْتكونْذاتْأبعادْ
تشملْفلسفةْالمجتمعْالذيْنعيشْفيهْ،وطبيعةْالمتعلمْالذيْنقومْبإعدادهْوتربيتهْ،ونوعْالمعرفةْ

التيْنرغبْفيْتزْويدهْبهاْ ْ.

 .2الْيمكنْتخطيطْمناهجْمتطورةْإالْعلىْأسسْسيكولوجيةْسليمةْفعندماْنريدْتخطيطْأوْتطويرْأيْ
منهجْ،البدْأنْنأخذْفيْالحسبانْطبيعةْالنسانْوطبيعةْعمليةْالتعلمْ،وتوجد ْأسسْسيكولوجيةْ

بنيْعليهاْالمنهجْالتقليديْوأسسْحديثةْبنيتْعليهاْالمناهجْالحديثةْ.

 .3يتضمنْالمنه اجْالفلسطينيْالجديدْدمجْالنظرياتْالحديثةْفيْالتعليمْوالتعلمْ،وتنميةْالتفكيرْالناقدْ
والتحليليْلدىْالطلبةْلحلْالمشكالتْ،والعملْالتعاونيْفيْالتعلمْداخلْالغرفةْالصفيةْ،والتواصلْ

الفعالْفيْمجالْالتعلمْ،وتعزيزْالمشاركةْالفرديةْ والجماعيةْ،لماْله ْأث ْر ْإيجابيْعلىْاسْتيعابْ
الطلبة.
التوصيات والمقترحات :بناءْعلىْالنتائجْالتيْتوصلتْإليهاْالباحثةْفإنهاْتوصيْباآلتيْ:

ت العلميةْوالنسانيةْلوضعْالمناهجْْواعادةْصياغتهاْ .
 -1إنشاء لجان مختصة في مختلفْاالختصاصا ْ
 -2ضرورةْْإعادةْْالنظرْ فيْ المعاييرْ الفلسفيةْ التيْ وضعتْ فيهاْ المناهجْ واالعتمادْ علىْ المنهجْ
االسالميْكمنهجْمالزمْ.

ت ومبادئ ،ودمج الكثير من النقاط
ْ -3إعادة صياغة األسس بما يتفق مع طبيعتها كمرتك از ْ
ض النقاط في األسس المختلفة ْ
داخل األساس الواحد ،وبع ْ

ن
 -4التركيزْضمنْاألساسْالفلسفيْعلىْالسالمْعقيدةْوشريعةْومنهجْحياةْ،لكونهْالدي ْ

يْ
الذيْيمثلهْمعظمْأبناءْالشعبْالفلسطين ْ

 -5إجراءْالمزيدْمنْالدراساتْحولْالموضوعْ

 -الفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربويةْبينْالطارْالنظريْْوالعمليْْْ.

ْ

 -استراتيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلمينْفيْفلسطينْ.

(ْ)ْ1تقريرْو ازرةْالتربيةْوالتعليمْالعاليْ،استراتيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلمينْفيْفلسطينْ،اليونسكوْ،رامْهللا.2008،
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الملخص

ْهدفتْالدراسةْإلىْالتعرفْإلىْواقعْومستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْمنْذويْالفئةْالعمرية

ْ)30(ْْوقدْتمْاجراءْالدراسةْعلى،ْومنْخاللْقياسْفاعليةْبرنامجْارشادْمعرفيْسلوكي،)ْسنوات10ْ 3(
ْ،تْقياسْالتوت
ْ ْباستخدامْأدوا،)ْضابطة15()ْتجريبيةْو15(ْْ:أماْمنْاألمهاتْوتمْتقسيمهمْإلىْمجموعتين
ًْ
ْ .وبرنامجْإرشاديْكالهماْمنْإعدادْالباحث

ْْوأظهرتْنتائجْالدراسةْوجودْتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْبمستوياتْمختلفةْوأنْهذاْالتوترْيمكن

ْ

ْ ْوالتيْأظهرتْنتيجةْالقياس،خفضهْمنْخاللْالبرنامجْاالرشاديْالذيْطبقْعلىْالمجموعةْالتجريبْية

ْْوكذلك،القبليْوالبعديْوجودْفروقْذاتْداللةْلصالحْالقياسْالبعديْواستق ار ارًْْفيْاألثرْعندْالقياسْالتتابعي

ْاضحا ْلكفاءةْالبرنامج
ًْ أثر ْو
ْ وأنْهناك ْ ًْا،مقارنةْمعْالمجموعةْالضابطةْوذلكْلصالحْالمجموعةْالتجريبية

ْ .االرشاديْوفنياتهْفيْخفضْمستوىْالتوترْلدىْاألمهاتْأطفالْالتوحد
.ْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكي،ْأمهاتْالتوحد، التوتر:كلمات مفتاحية

Abstract:
The effectiveness of a behavioral cognitive counseling program in reducing
stress among a sample of mothers of autistic children. The study aimed to identify
the reality and level of stress among mothers of autistic children with a age group
(3-10), and by measuring the effectiveness of a behavioral cognitive counseling
program, the study was conducted on (30) mothers who were divided into two
groups: (15) Experimental and (15) control subjects, using tension measurement
tools, and a mentoring program, both prepared by the researcher.
The results of the study showed that there is tension among the mothers of
autistic children at different levels and that this tension can be reduced through
the indicative program that was applied to the experimental group, which showed
the result of pre and post measurement there are significant differences in favor
of dimensional measurement and stability effect when sequential measurement,
as well as compared with the control group This is in favor of the experimental
group, and that there is a clear impact of the efficiency of the counseling program
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and its techniques in reducing the level of tension among mothers of autistic
children.
Key words: Stress, Autistic mothers, Cognitive behavioral counseling program
المقدمة:
ْ

ْاألمومةْ مهمةْ صعبةْْوشاقةْْحتىْ فيْ الظروفْ المثاليةْ التيْ تتطلبْ الكثيرْ منْ الوقتْ والجهدْ

وتعليمهْكثير ْمنْمهاراتْالحياةْاالجتماعيةْ
ًْا
ْوالطاقةْ،أنهاْتهدف ْإلى ْرعايةْالطفل ْوحمايتهْمنْاألذىْ ،
وتدريبهْعلىْاالستقالليةْ واالعتمادْعلىْنفسهْ،هذاْبالنسبة ْإلى ْالطفلْالعاديْ،أماْبالنسبةْللطفلْالمعاقْ

تهْتختلفْكثيرْعنْالطفلْالعاديْمنْحيثْتلبيةْالكثير ْمنْالحاجاتْ،
ًْا
ذهنيا ْأوْالطفلْالذاتويْ،فإنْتربي
ًْ

حيثْيصبحْالطفلْالذاتويْمصدرْللقلقْوالتوترْوالضغوطْالنفسيةْألولياءْاألمورْوخاصةْاألمْْ.
ًْا

ْلذلكْ،يعدْاضطرابْالتوحدْأحدْاالضطراباتْالنمائيةْالعصبيةْ والذيْيتميزْبخللْفيْكلْمنْ

التواصلْ االجتماعيْْ،والتفاعلْ االجتماعيْ بالضافةْْإلىْْأنماطْ منْ السلوكياتْ واالهتماماتْ واألنشطةْ
النمطيةْوالمتكررةْ،وكماْيشيرْأنْلهذاْاالضطرابْتأثيرْشديدْعلىْنموْالفردْوعلىْأسرتهْوالمجتمعْالذيْ

يعيشْفيهْنتيجةْلماْتفرضهْعلىْالطفلْالمصابْبالتوحدْمنْخللْوظيفيْيترتبْعليهْتوقفْالنموْالتطوريْ

فيْ معظمْ مجاالتهْ المرتبطةْ باللغةْ والتواصلْ والنموْ االجتماعيْ والدراكْ الحسيْ واالنفعالي ْ،مماْ يعيقْ
عملياتْالتعلمْواكتسابْالقدراتْوالمهاراتْالتيْتمكنهْمنْالتعاملْمعْاآلخرينْ،وبالتاليْيؤديْبهْلالنسحابْ

قْ
للداخلْواالنغالقْعلىْالذاتْ،وهذاْبالتاليْيضعفْتواصلْالطفلْبعالمهْالمحيطْ،ويجعلهْيحبْاالنغال ْ

ويرفضْأيْنوعْمنْاالقترابْالخارجيْمنهْوتزيدْمعهْالمشكالتْالنفسيةْلدىْاألسرْفيْتعاملهمْمعْأطفالهمْ

ذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْأهمهاْالتوترْبسببْالضغوطْالكثيرةْالتيْتواجههمْأثناءْعمليةْتعلمهمْوتدريبهمْْ .
ويعدْالتوترْالنفسيْمنْأ ْكثرْاألعراضْالتيْتؤثرْعلى ْأسرْاألطفالْذويْاالحتياجاتْالخاصةْ

نتيجةْللمسئولياتْ والواجباتْالملقاةْعلىْعاتقهمْ والضغوطْالنفسيةْالتيْ يتعرضواْلهاْْ،ويؤديْ ذلكْْإلىْ

بْ
تداعياتْسلبيةْعلىْالجسمْوتظهرْفيهْفقدانْالقدرةْعلىْالتوازنْمعْتغييرْفيْنمطْالسلوكْنتيجة ْأسبا ْ

بيئيةْتحيطْباآلباء ْوتؤدي ْإلى ْانفعالهمْ وأنْأعصابهمْوجهازهمْالنفسيْ والعضويْلنْيعملْبانتظامْوذلكْ
بسببْاألذىْالبدنيْوالنفسيْالذيْيتعرضواْله(ْ ْ)1

والرشادْاألسريْالقائمْعلىْاالتجاهاتْالمعرفيةْوالسلوكيةلهْدورْرئيسيْفيْتحسينْحالةْأمهاتْ

أطفالْالتوحدْفيْالكثيرْمنْاالضطراباتْالنفسيةْالتيْيعانواْمنهاْكالقلقْوالتوترْوالضغطْالعصبيْ،حيثْ

ىْ
أنْطفلْالتوحدْهوْمصدرْضغطْلجميع ْأف ارْد ْاألسرْة ْمماْيترتبْعلىْذلكْضغوطْأسريةْقدْتؤدي ْإل ْ

ىْالجهدْالشاقْلتحسينْ
تمزيقْتوازنْاألسرةْ،وخاصةْأنْاضطرابْالتوحدْمنْاالضطراباتْالتيْتحتاجْإل ْ

ىْتميزهْبمجموعةْمنْالخصائصْالتواصليةْواالجتماعيةْواالنفعاليةْوالمعرفيةْالتيْ
حالةْالطفلْ،بالضافةْإل ْ
( )1نبيل محمد الفحلْ،برامجْالرشادْالنفسيْالنظريةْوالتطبيقْ،الطبعةْاألولىْ،دارْالعلومْللنشرْ،القاهرة،)2009(ْ،صْ.405
140

تميزهْعنْغيرهْمنْاألطفالْ،لذاْفإنْمثلْهذهْاألسرْتحتاجْإلىْالدعمْوالرشادْبصفةْمستمرةْومساعدتهمْ
علىْتفهمْحالةْطفلهمْومساعدتهْفيْالوصولْبهْإلىْأفضلْحالةْيمكنْأنْيصلْإليهاْ(ْ ْ)1

وتجْدرْالشارة ْإلى ْأنْهناكْعددْمنْاألبعادْعندْتعاملْاألمهاتْمعْأطفالهمْذويْاالحتياجاتْالخاصةْ
وخاصةْ أطفالْ التوحدْ عندْ تدريبهنْ علىْ برامجْ الرشادْ المعرفيْ السلوكيْ لعالجْ االضطراباتْ النفسيةْ
والتوتراتْالنفسيةْالناجمةْعنْالتعاملْمعْتلكْالفئاتْوهيْالتوجيهْاليجابيْللمشكلةْمنْخاللْالدافعيةْ
نحوْحلْالمشكلةْالنفسيةْ،ثمْالتوجيهْالسلبيْللمشكلةْوهوْالبعدْعنْأيْمؤثرْيمكنْأنْيقلل ْمنْالجهودْ

تجاهْطفلْالتوحدْ،إضافة ْإلى ْالمهاراتْالعقليةْلحلْالمشكالتْوفيهاْيتمْتحسينْالمهاراتْالعقليةْالالزمةْ

لتحديدْاألهدافْوكيفيةْإنجازهاْمعْطفلْالتوحدْ،ثمْالدافعيةْوفيهاْيتمْاتخاذْالقرارْنحوْحلْالمشكلةْالنفسيةْ
التيْتتعرضْلهاْاألمْ،إضافةْإلىْالتجنبْوهوْالبعدْعنْأيْمثيرْخارجيْيعبقْمنْاالهتمامْبالطفلْوعدمْ
االستسالمْلالضطراباتْالناتجةْعنْالتعاملْمعْالطفلْ(ْ ْ)2

ةْمنهجْذوْأهميةْبالغةْبالنسبةْلذويْاالحتياجاتْالخاصةْبصفةْعامةْوللطفلْ
ْ
يعدْالتدخلْالمبكر

خاصةْألنهْيساعدْفيْالوقايةْمنْمشكالتْالنموْالتي ْقدْيتعرضْلهاْْ،لذاْتهدفْبرامجْ
التوحديْبصفةْ ْ
التدخلْالمبكرْالمتمركزةْحولْاألسرة ْإلى ْتحقيقْغاياتْ،إماْعالجيةْللوسطْاألسريْأوْإرشاديةْتعليميةْ

ألسرةْقيمتهاْأوْأهميتهاْمنْعدةْمبرراتْأوْاعتباراتْ
وغالباْماْتجمعْبينهماْ،وتستمدْالبرامجْالمتمركزةْحولْا ْ
ًْ

غالباْماْيترتبْعليهْشعورْالوالدينْبالصدمةْ
أساسيةْ،لعلْمنْأهمهاْإنْميالدْطفلْمعوقْفيْحياةْا ْ
ألسرةْ ً
ْ،نظرْلتعارضْصورتهْالواقعيةْمعْالصورةْالمثاليةْالذهنيةْالتيْكونهاْالوالدانْعنهْقبلْميالدهْ،
ًْا
shock

وغالباْماْتقودهماْهذهْالصدمةْإلىْالشعورْباالرتباكْواهتزازْالثقةْبالنفسْ،وقلةْالحيلةْوفقدانْالسيطرةْعلىْ
ً
الموقفْ،والشعورْباألسىْوالحباطْوالتوترْوالقلقْوالخجلْ.وقدْيترعْالوالدانْإماْإلىْنكرانْالعاقةْوتجاهلهاْ

ومنْثمْإهمالْالطفلْوتدليلهْ،أوْإلىْعدمْتقبلهْورفضهْونبذهْوكراهيتهْ،أوْإلىْالرثاءْلحالهْوالشفاقْعليهْ

ةْوتحمالْوكفاءةْمنْغيرهْ(ْ ْ)3
ًْ
وحمايتهْحمايةْزائدةْالسيماْإذاْماْشعراْبأنهْأقلْمقدر

ْ

ْفقدْتعانيْبعضْالمجتمعاتْمنْعدمْتوافرْمراكزْومؤسساتْتعليميةْخاصةْمجهزةْلتقديمْالخدماتْ

ىْْقلةْ عددْاألخصائيينْ المؤهلينْ
ألطفالْ ذويْ االحتياجاتْ الخْاصة ْ،إضافةْْإل ْ
الالزمةْ ألسرْ المعاقينْ وا ْ
لتخطيطْهذهْالخدماتْوتقديمهاْوتقييمهاْ،وهوْماْيجعلْمنْالضروريْ"تزويدْالوالدينْببعضْالمهاراتْ
الخاصةْالتيْتمكنهمْمنْتقديمْجرعةْتعليميةْجيدةْألطفالهمْلحينْتوافرْالمؤسساتْالتعليميةْالمالئمةْ،أوْ
(ْ)ْ1أمجدْعبدْاللطيفْإبراهيمْ،تأثيرْالتأهيلْالرياضيْعلىْخفضْمستوىْالنشاطْالزائدْوتحسينْالسلوكْالتكيفيْلدىْاألطفالْ

التوحديينْ.المؤتمرْالسنويْْ14لإلرشادْالنفسيْ،مركزْالرشادْالنفسيْبجامعةْعينْشمسْ(الرشادْالنفسيْمنْأجلْالتنمْيةْفيْظلْ
الجودةْالشاملةْ"نحوْتوجهاتْمستقبلية”)ْ(ْ،)2007مصرْصْْ.728ْ-697

(ْ)ْ2بسمةْعيدْخليلْالشريفْ،أثرْالتدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْخفضْالتوترْوتحسينْالتكيفْألمهاتْالمعاقينْ،مجلةْ

المنارةْللبحوثْوالدراساتْ،)2011(ْ،مجْْ،17عْْ،4فلسطينْصْ .70

لزبيديْ،وعمر خلفْرشيدْالشجيريْ،أثرْبرنامجْالتدخلْالمبكرْبورتجْفيْخفضْالتوترْالنفسيْلدىْأمهاتْ
(ْ)ْ3محمدْشكرْمحمودْا ْ

األطفالْالمعاقينْعقلياْمتالزمةْداونْ،مجلةْجامعةْاالنبارْللعلومْالنسانيةْ،)2014(ْ،عْ،2العراق.صْ ْ،615
ًْ
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لعدادْأطفالهمْلاللتحاقْبالمؤسساتْالقائمةْمنْخاللْمساعدتهمْعلىْالتدريبْعلىْبعضْمهاراتْالتهيؤْ
واالستعدادْ،كتركيزْاالنتباهْوالجلوسْوالتعاونْمعْاآلخرينْوماْإلىْذلكْ،هذاْبالضافةْإلىْأنهْمنْخاللْ
تقديمْخدماتْللوالدينْوتدريبهماْيزدادْبالضرورةْعددْاألشخاصْالقادرينْعلىْتربيةْالمعوقين"ْ(ْ ْ)1

لذلكْ،يرىْالباحثْأنْالبيئةْاألسريةْقدْتواجهْصعوباتْتوافقيةْمعْطفلْالتوحدْإضافةْإلىْإعاقتهْاألساسيةْ،
بْالتوحدْوتحسينْ
ووجودْالكثيرْمنْالمهامْوالمسئولياتْالتيْتقعْعلىْعاتقهمْفيْتعليمْأطفالهمْذويْاضط ار ْ

تْالتفاعلْ واالندماجْاالجتماعيْ،فإنْمنْشأنْذلكْكلهْأنْيعملْعلىْ
المهاراتْاالجتماعيةْلديهمْومها ار ْ
السراعْبنموْطفلْالتوحدْوتعويضْنقائصهْوقصوره ْ،واالرتقاءْبمستوىْأدائهْوكفاءتهْالشخصيةْ،إالْأنْ

أثناء ْتلكْالعمليةْتحدث ْالعديدْمنْاالضطراباتْالنفسيةْالتيْأهمهاْظهورْالتوترْالنفسيْ،لذلكْفإنناْفيْ

حاجةْماسةْإلىْتقديمْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْلتأهيلْأسرْأطفالْالتوحدْوخاصةْاألمهاتْوذلكْلماْ
تعكسهْتلكْالجوانبْمنْمشكالتْنفسيةْمختلفةْوأهمهاْالتوترْالنفسيْ .

مشكلة الدراسة:

إنْصدمةْاألسرة ْبميالدْطفلْيعانيْمنْاضطرابْالتوحدْيؤدي ْإلى ْكثيرْمنْالمشكالتْالنفسيةْ

لديهمْومنْأهمهاْالتوترْالنفسيْبسببْقلةْالخبرةْلديهمْوضعفْمهاراتْالتواصلْمعهمْ،وأكثرْمنْيتعرضْ

ابْالتوترْهنْاألمهاتْنظرْللمسئولياتْالملقاةْعلىْعاتقهمْتجاهْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْْ،
ًْا
إلىْاضطر
امجْإرشاديةْمعرفيةْسلوكيةْلخفضْالتوترْ
ْ
لذلكْفإنْأمهاتْأطفالْالتوحدْتحديدا ْفي ْأشدْالحاجة ْإلى ْبر
ًْ
بْالعاقةْ،وطرقْ
الناتجْعنْتعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْقدْتساعدهمْعلىْمعرفةْأسبا ْ
ىْمساندةْهؤالءْاألمهاتْ
الوقايةْمنهاْْ،والحدْمنْآثارهاْْ،وكيفيةْالتعاملْمعْطفلهمْ،وذلكْماْدفعْالباحثْإل ْ

والتخفيفْمنْمعاناتهمْمنْخاللْالتدخلْالمبكرْببرنامجْإرشادْأسريْلتحسين ْالتواصلْبينْاألمْوطفلهاْ
تْ(ْ )Chien et al, 2015(ْ )2إلى ْضرورةْتقديمْبرامجْإرشاديةْ
ت ْتوصيا ْ
ذويْاضطراب ْالتوحد ْ.وأشار ْ

موجهةْ لألمْ يجبْ أنْ تراعيْ مستوىْ التوترْ والقلقْ والعملْ علىْْزيادةْْمستوىْ التكيفْ لتخفيفْْالضغوطْ
النفسيةْوالمشكالتْالتيْيت ْعرضونْإليهاْأثناءْتعليمْأبنائهمْذويْاضطرابْالتوحدْ ْ.

وقدْ توصلتْ نتائجْ دراسةْ كوجلْ وآخرونْ( ْ ْ)coogle et al, 2013(ْْ)3ونتائجْ دراسةْ سيلرْ

وآخرونْ(ْ)siller et al, 2013(ْ)4ونتائجْدراسةْبيكلسْوآخرونْ(ْ)pickles et al, 2015(ْ)5إلىْوجودْ
( (1القريطي ،عبد المطلب أمين ،التعرف والتدخل المبكران في مجال اإلعاقة .مجلة الطفولة والتنمية ،)17( 5 ،)2010( ،مصر ص .278-159

()2

Chien،M.; Jheng،C.; Lin،N.; Tang،H.; Taele،P Tseng،W & Chen،M. (2015). iCAN: A tablet-based
pedagogical system for improving communication skills of children with autism. Int. J. HumanComputer Studies ،73،70-90
()3
Coogle،C.; Guerette،A. & Hanline،M. (2013). Early Intervention Experiences of Families of
& Children with an Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Pilot Study. Early Childhood Research
Practice، 15 (1)،1-11.
()4
Siller،M.; Hutman،T. & Sigman،M. (2013). A Parent-mediated Intervention to Increase Responsive
Parental Behaviors and Child Communication in Children with ASD: A Randomized Clinical Trial. J
Autism Dev Disord; 43(3): 540–555.
()5
Pickles،A.; Harris،V.; Green،J.; Aldred،C.; McConachie،H.; Slonims،V.; Couteur،A et al (2015).
Treatment mechanism in the MRC preschool autism communication trial: implications for study
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ضعفْفيْتوجيهْالوالدينْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْمعْأهميةْعالجْاالضطراباتْالنفسيةْالناتجةْ
ْلدىْالوالدينْبسببْتعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْكانْأهمهاْ(القلقْ-التوت ْرْ-التواص ْل ْ

الرعايةْاالجتماعية)ْكماْأشارتْنتائجْدراسةْالشوبرنرْ وآخرونْْ(ْ)ashburner et al, 2016(ْ )1ونتائجْ
تْ(ْmatson & konst, 2014(ْ)2ونتائجْودراسةْإزرالسونْْ(ْ)izraslon, 2011(ْ)3
ودراسةْماتسونْْوكونس ْ

نْ( ْ)boyd et al, 2010(ْ )4والتيْأشارتْإلى ْأهميةْالتدخلْالمبكرْالقائمْعلىْ
ونتائجْدراسةْبويدْ وآخرو ْ

الرشادْمعْأمهاتْأطفالْالتوحدْلكثرةْالمشكالتْالتيْيعانونْمنهاْبسببْرعايتهمْألطفالهمْ ْ.

بْالمؤدية ْإلى ْالتوترْ
كماْقامْالباحثْبعدةْمقابالتْمعْأمهاتْأطفالْالتوحدْللوقوفْعلىْاألسبا ْ

أثناء ْتعاملهمْمعْأطفالهمْوجاءتْعلىْالترتيبْاآلتيْ :ضعفْالخبرةْفيْالتعاملْمعهمْ،كثرةْالمسئولياتْ

الملقاةْعلىْعاتقهمْتجاهْأبنائهمْ،انخفاضْاالتزانْاالنفعاليْلديهمْ،عدمْوجود ْتوجيهاتْمنْاألخصائيينْ

بكيفيةْالتعاملْمعْأبنائهمْذويْاضطرابْالتوحدْ،وهذاْماْدفعْالباحث ْإلى ْضرورةْتصميمْبرنامجْإرشادْ

معرفيْسلوكيْلخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .

يْ
ْْْوبناءْعلىْماْسبقْ،تثيرْمشكلةْالدراسةْالتساؤلْالرئيسْاآلت ْ
ما فاعلية برنامج إرشاد معرفي سلوكي في خفض التوتر لدى عينه من أمهات أطفال التوحد؟

أسئلة الدراسة:

ينبثقْمنْالتساؤلْالرئيسيْللدراسةْعدةْتساؤالتْفرعيةْوهيْ ْ:

.1ماْواقعْالتوترْالنفسيْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد؟ ْ

.2ماْالجراءاتْالمقترحةْلخفضْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ؟ ْ
أهمية الدراسة :تنقسمْاألهميةْإلى:

أوًال :األهمية النظريةْ :
.1

ْتعدْالدراسةْالحاليةْمنْأوائلْالدراساتْالعربيةْالتيْتناولتْبرامجْإرشاديةْيمكنْمنْخاللهاْخفضْ

ث-فمعظمْْالدراساتْ تركزتْ فيْ تحسينْ مهاراتْ
التوترْ لدىْ أمهاتْ أطفالْ التوحدْْ-علىْ حدْ علمْْالباح ْ

التواصلْوالرعايةْالنفسيةْواالجتماعيةْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .

design and parent-focussed therapy for children. Journal of Child Psychology and Psychiatry، 56(2) ،
162–170
()1
Ashburner،J.; Vickerstaff،S.; Beetge،J & Copley،J. (2016). Remote versus face-to-face delivery of
early intervention programs for children with autism spectrum disorders: Perceptions of rural families
and service providers. Research in Autism Spectrum Disorders ،23، 1–14.
()2
Matson،J & Konst،M. (2014). Early intervention for autism: Who provides treatment and in what
settings. Research in Autism Spectrum Disorders، 8 ، 1585–1590.
()3
Izralson،G. (2011). Fostering Parental Empowerment in Early Intervention with Children with
Autism Spectrum Disorder. PhD، Alliant International University، Los Angeles.
()4
Boedigheimer،T. (2015). Using Video Chat to Improve Communication Skills in Children with
Autism Spectrum Disorder. Master، Kaplan University.
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.2

ْإلقاءْالضوءْعلىْأهميةْبرامجْالرشادْالمعرفيْالسلوكيْمنْخاللْالتدخلْالمبكرْوتأثيراتهْاليجابيةْ

علىْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .

.3

ب ْالحقيقيةْالتيْتؤدي ْإلى ْظهورْاضطرابْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْ
ْإلقاءْالضوءْعلىْاألسبا ْ

التوحدْوالمشكالتْالناتجةْعنهْْ .
.4

يداْمنْالدراساتْالمستقبليةْحولْفاعليةْ
ْيرغبْالباحثْفيْأنْتكونْالدراسةْالحاليةْنواةْلجراءْمز ًْ

البرامجْالرشاديةْالمعرفيةْالسلوكيةْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .

ثانيا :األهمية التطبيقية:
ً
 .1يمكنْ أنْ تسهمْ نتائجْ الدراسةْ فيْْمساعدةْ أمهاتْ أطفالْ التوحدْ فيْ خفضْ التوترْ القائمْ بسببْ
تعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطربْالتوحدْ.

 .2يمكنْأنْتسهمْنتائجْالدراسةْفيْمساعدةْأخصائيْالتوحدْبتقديمْتوصياتْألمهاتْأطفالْالتوحدْ
لخفضْاضطرابْالتوترْلديهمْأثناءْتعاملهمْمعْأطفالهم.

 .3يمكنْأنْتسهمْنتائجْالدراسةْفيْتصميمْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْيمكنْاستخدامهْكنوعْمنْ
التدخلْالمبكرْمعْأمهاتْأطفالْالتوحد.

أهداف الدراسة:

.1تعرفْواقعْالتوترْالنفسيْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .
.2التوصلْإلىْإجراءاتْالمقترحةْلخفضْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْْ .

ْْ.3قياسْفاعليةْبرنامجْإرشادْمعرقيْسلوكيْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .
.1
.2

فرضيات الدراسة:

توجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْأف ارْدْالمجموعةْالتجريبيةْفيْمقياسْالتوترْلدىْأمهاتْ

ج
أطفالْالتوحدْقبلْوبعدْتطبيقْالبرنام ْ

الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْأف ارْدْالمجموعةْالضابطةْفيْمقياسْالتوترْلدىْأمهاتْ
أطفالْالتوحدْقبلْوبعدْتطبيقْالبرنامجْ.

.3

ْتوجدْفروقْذاتْداللْإحصائيةْبينْدرجاتْأف ارْدْالمجموعتينْالتجريبيةْوالضابطةْفيْمقياسْالتوترْ

.4

ال ْتوجدْفروقْذاتْ داللْإحصائيةْ(ْ)0,01بينْمتوسطاتْدرجات ْأف ارْدْْالمجموعةْالتجريبيةْعلىْ

بعدْتطبيقْالبرنامجْاالرشادي.

مقياسْالتوترْفيْالقياسينْالبعديْ والتتبعيْ وللتحققْ منْ ْذلكْ تمْاستخدامْ مقياسْ( Wilcoxsen

.5

.ْ)Test

مدىْفاعليةْالبرنامجْاالرشاديْالمطبقْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْمنْأف ارْدْالمجموعةْ

التجريبيةْمنْأمهاتْالتوحدْقبلْوبعْدْالتطبيق.
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مصطلحات الدراسة

.1البرنامج اإلرشادي Psychological program
يعرفْالعاس ـ ـ ــميْ(ْ)33ْ،2008البرنامجْالرش ـ ـ ــاديْبأنهْعبارةْعنْمجموعةْالخبراتْالرش ـ ـ ــاديةْ
ِ
يقةْبناءةْ،بغيةْمسـ ــاعدةْ
المباش ـ ـرةْوغيرْالمباش ـ ـرةْالمخططةْوالمنظمةْعلىْأسـ ــسْعلميةْسـ ـ
ـليمةْ،تقدمْبطر ّ
ّ
تنميةْإمكاناتهمْإزاءْ
ْ
ـكالتهمْوحاجاتهمْ،والىْ
ْ
األش ــخاصْالمحتاجينْإلىْالمس ــاعدةْالنفس ــيةْللتعرفْإلىْمش ـ
ضـ ـاْعلىْ
ماْيواجههمْمنْص ــعوباتْأوْمش ــكالتْنفس ــيةْأوْانفعاليةْأوْاجتماعيةْأوْنمائيةْ،ومس ــاعدتهمْأي ً

اتخاذْالق ارراتْالســليمةْفيْحياتهمْ،وذلكْلتحقيقْالنموْالســويْوالتوافقْالنفســيْواالجتماعيْبهدفْالتعاملْ
معْمواقفْالحياةْالضاغطةْبشكلْبناءْ .
أوْهوْعمليةْيتمْفيهاْمساعدةْالوالدينْليصبحاْفردينْمكتمليْاألداءْيساعدانْطفلهماْويعطيانْقيمةْألسرْةْ
ذاتْتوافقْجيْد(ْ ْ)1
ْ

ْأماْ التعريفْ الجرائيْ للبرنامجْ كماْ يتبناهْ الباحث ْ،فهوْ برنامجْ قائمْ علىْ مجموعةْ منْ

التقنياتْالرشاديةْالقائمةْعلىْالرشادْالمعرفيْالسلوكيْ،هدفْإلىْتقديمْخدماتْإرشاديةْقائمةْعلىْتنميةْ
االتجاهاتْ والمعرفةْ ألمهاتْ أطفالْ التوحد ْ،وذلكْ لخفضْ مستوىْ التوترْ والضغوطْ النفسيةْلدىْْأمهاتْ

أطفالْالتوحدْ ْ.
.3التوتر النفسي Psychological tension :فقدانْالقدرةْعلىْمواجهةْالصعوباتْوالمواقفْالتيْتواجهْ

الفردْخاللْحي اتهْاليوميةْبسببْقدراتهْالمحدودةْسواءْتلكْالموروثةْأمْالمكتسبةْوالمتعلقةْبالناحيةْالنفسيةْ
أوْاالجتماعيةْأوْالعضويةْأوْالعقليةْأوْالجسديةْ)ْ2(ْْ.

ائياْ:عدمْقدرةْأمهاتْأطفالْالتوحدْعلىْتحقيقْالثباتْاالنفعاليْأثناءْتعاملهمْ
ْويعرفْالباحثْالتوترْإجر ًْ
فسيولوجيْيؤثرْعلىْوظائفْالجسمْوأثرْنفسيْيؤثرْعلىْ
ْ
أثرينْمنْالتوترْوهماْ:أثرْ
معْأطفالهمْويتضمنْ ْ
الحالةْالنفسيةْلهمْويسببْاألذىْواأللمْالنفسيْلهمْ .
.4التوحد Autism :يعرفْ فيْ الدليلْ التشخيصيْْْوالحصائيْْلالضطراباتْ العقليةْْ–ْْالصدارْ
الخامسْْDSM5بأنهْ اضطرابْ نمائيْ عصبيْ يتسمْ بقصورْ فيْ ِ
كلْ منْ التواصلْ االجتماعيْ والتفاعلْ
ى ْوجودْمجموعةْمنْالسلوكياتْ واالهتماماتْ واألنشطةْالنمطيةْ والمتكررةْ والتيْ
االجتماعيْ،بالضافة ْإل ْ
تؤثرْفيْأداءْالطفل(ْ.)3

(ْ)1مصطفىْالنوريْ،اضطراباتْالتوحدْ"األسبابْ،التشخيصْ،العالجْ،دراساتْعلمية"ْ.األردنْ،عمانْ،دارْْالمسيرةْ،)2011(ْ،صْ

ْ.256
Taylor،L.; Maybery،M.; Wray،J.; Ravine،D.; Hunt،A. & Whitehouse،A. (2013). Brief Report: Do
the Nature of Communication Impairments in Autism Spectrum Disorders Relate to the Broader
Autism Phenotype in Parents?. J Autism Dev Disord،43، 2984–2989
()3
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
DSM-(5th Ed). Washington، DC.
()2
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ائيا ْ:ضعفْ القدراتْ العقليةْ لدىْ بعضْ األطفالْ والذيْ يتضحْ فيْ ضعفْ المهاراتْ
يعرفهْْالباحثْ إجر ًْ
االجتماعيةْووجودْسلوكياتْنمطيةْمتكررةْلديهمْْ .

.5أطفال التوحدChildren’s Autism

ِ
األطفال ْالذينْيعانون
ْمنْقصورْفيْكلْمنْالتواصلْاالجتماعيْ والتفاعلْاالجتماعيْ،كماْيعانونْمنْ
سلوكياتْ واهتماماتْ وأنشطةْ نمطيةْ ومتكررةْ تؤثرْ علىْ أدائهمْ االجتماعيْ والوظيفيْ واألداءاتْ الحياتيةْ

األخرىْالمهمةْ،وتتضحْهذهْاألعراضْخاللْمرحلةْالطفولةْالمبكرةْْ .
.6أمهات أطفال التوحد Mothers of Children Autism

ْ

نْ
ائياْ:أمهاتْلدي ْهنْأطفالْيعانونْمنْاضطرابْالتوحدْويتمْتوجيهه ْ
ْويعرفْالباحثْاألمهاتْإجر ًْ

ببرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْلخفضْالتوترْلدي ْهنْجراءْتعاملهنْمعْأطفالهمْْ .
حدود الدراسة:

)ْأماْ،بواقعْ(ْ)15أماْللمجموعةْالتجريبيةْ،
-1الحدود البشريةْ:أمهاتْأطفالْالتوحدْالبالغْعددهن(ًْ 30
و(ْ)15أماْللمجموعةْالضابطة

.2الحدود الموضوعيةْ:سوفْيركزْموضوعْالدراسةْعلىْالتحققْمنْفاعليةْبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْ
فيْخفضْالتوترْلدىْعينهْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ،وذلكْباستخدامْالمنهجْشبةْالتجريبيْْ .

.3الحدود المكانيةْ:تمْتطبيقْالدراسةْعلىْبعضْأمهاتْأطفالْالتوحدْبمحافظةْعمانْالكبرىْْ .
.4الحدود الزمانيةْ:تمْتطبيقْهذهْالدراسةْفيْالعامْ(ْ .ْ)2019
الدراسات السابقة:

 .1دراسةْفتحي ْطاهرْ(ْ)2017بعنوانْالضغوطْالنفسيةْوعالقتهاْبالتوافقْاالسريْلدى ْآباءْ وأمهاتْ

أطفالْالتوحْد ْهدفتْالدراسةْالحالية ْإلى ْمعرفةْالفروقْبينْالضغوطْالنفسيةْوعالقتهاْبالتوافقْاألسريْ،

لبعضْالمتغيراتْالديموغرافيةْ
ْ
بالضافةْإلىْالتعرفْعلىْالفروقْْبينْالضغوطْالنفسيةْوالتوافقْاألسريْوفًْقاْ

(الجنسْ،العمرْ،المستويْالتعليميْ،عددْأف ارْدْاألسرة)ْحيثْتكونتْعينةْالدراسةْمنْْ120منْأولياءْأمورْ

المعاقينْْ60آباْ ْوْ60أماْألطفالْتوحديينْ.واستجابواْلمقياسْالضغوطْالنفسيةْومقياسْالتوافقْاالسريْ.

أشارتْنتائجْالدراسةْإلىْْأنهْالْتوجدْعالقةْبينْالضغوطْالنفسيةْوالتوافقْاألسريْلديْأولياءْأمورْأطفالْ
التوحدْ،فيْالوقتْالذيْبينتْالدراسة ْأنْهناكْفروقْفيْمستويْالضغوطْالنفسيةْبين ْاآلباء ْواألمهاتْ

لصالحْاألمهاتْ،بالضافةْإلىْعدمْوجودْأيْفروقْفيْالضغوطْالنفسيةْوالتوافقْاألسريْوفًْقاْللمتغيراتْ
الديموغرافيةْ(عمرْالوالدينْ،المستويْالتعليميْ،عدْدْأفرادْاألسرة)ْ ْْ.

 .2دراسةْكارْولوردْ(ْ)Carr & Lord,2016بعنوانْ"دراسةْتجريبيةْسلوكيةْلتعزيزْمشاركةْاألسرْ

ذاتْ المواردْ المحدودةْفيْ التدخلْ المبكرْ لذويْ الذاتويةْ "هدفتْ الدراسةْْإلىْْتعزيزْمشاركةْاألسرْ ذاتْ

ِ
اسةْمنْثمانْمنْأسرْاألطفالْذويْ
المواردْالمحدودةْفيْالتدخلْالمبكرْلذويْالذاتويةْ.تكونتْعينةْالدر

اضطرابْالذاتويةْوالتيْتتسمْبانخفاضْالمستوىْاالجتماعيْاالقتصاديْ.استخدمْالباحثانْالمقابلةْالمعدلةْ
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لتشخيصْ الذاتويةْْ ْ،ْْAutism Diagnostic Interview-Revisedومقياسْ فاينالندْ للسلوكْ التكيفيْ
ْ،ْVineland Adaptive Behavior Scaleوجدولْالمالحظةْلتشخيصْالذاتويةْ(األدوس)ْ Autism

ْ.ْDiagnostic Observation Scheduleأشارتْنتائجْالدراسةْإلىْوجودْتحسنْواضحْلدىْاألطفالْ
ذويْاضطرابْالذاتويةْمنْخاللْمشاركةْأسرهمْفيْبرنامجْالتدخلْالمبكرْالذيْأعدهْالباحثانْ ْ.

 .3دراسةْبودْغيميرْ(ْ)Boedigheimer,2015(ْ)1بعنوانْ"استخدامْالدردشةْمنْخاللْالفيديوْلتحسينْ

التواصلْلدىْاألطفالْذويْاضطرابْاألوتيزم"هدفتْالدراسة ْإلى ْتحسينْالتواصلْلدىْاألطفالْالذاتويينْ
منْ خاللْ دردشةْ الفيديو ْ.تكونتْ عينةْ الدراسةْ منْ أربعةْ أطفالْ منْ أطفالْ اضطرابْ الذاتويةْ تراوحتْ

 ْ)18سنة ْ.استخدمْ الباحثْ مقياسْ تقديرْ الطفولةْ الذاتويْْ Childhoodأعمارهمْ الزمنيةْ ماْ بينْ (ْ 13
Scale

Rating

 ْ،Autismواستبيانْ التواصلْ االجتماعيْ ْ Social Communication

ْ.Questionnaireاستخدمْالباحثْاستراتيجياتْسلوكيةْمتنوعةْلتحسينْسلوكياتْالتواصلْالمتمثلةْفيْ

االنخراط ْْ Engagementواالنتباهْ والتواصلْالبصريْ واالستجاباتْالمتنوعةْ.توصلتْنتائجْالدراسة ْإلىْ
تحسنْالتواصلْالبصريةْْوزيادةْاالنخراطْاالجتماعيْوتحسينْاالنتباهْلدىْعينةْالدراسةْ .

 .4دراسةْعالْكمالْْ(ْ)2015بعنوانْ"فاعليةْبرنامجْتدريبيْفيْتنميةْمهاراتْالتواصلْألمهاتْاألطفالْ

المصابينْبالتوحْدْ"دفتْالدراسة ْإلى ْالتعرفْعلىْمدىْفاعليةْبرنامجْتدريبيْفيْتنميةْمهاراتْالتواصلْ
غيرْاللفظيْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْفيْجمعيةْالحقْفيْالحياةْ.تكونتْعينةْالدراسةْ(ْ)12منْاألمهاتْ.

واستخدمتْالباحثةْادتانْتمثلتاْفيْمقياسْالتواصلْغيرْاللفظي ْ"منْإعدادْالباحثة" ْ،والبرنامجْالتدريبيْ

القائمْعلىْبرنامجْالتواصلْعنْطريقْتبادلْالصورْ.وجدتْفروقْجوهريةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْ

القياسْالقبليْودرجاتْالقياسْالبعديْفيْالدرجةْالكليةْللتواصلْغيرْاللفظيْألمهاتْاألطفالْالمصابينْ

باضطرابْالتوحدْلصالحْالقياسْالبعديْ.مماْيشير ْإلى ْفاعليةْالبرنامجْفيْتنميةْمهاراتْالتواصلْلدىْ

أمهاتْأطفالْالتوحدْ.كماْوجدتْفروقْجوهريةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْالقياسْالقبليْودرجاتْ

القياسْالبعديْفيْدرجاتْبعدْاالنتباهْالمشتركْلمقياسْالتواصلْغيرْاللفظيْألمهاتْاألطفالْالمصابينْ
باضطرابْالتوحدْلصالحْالقياسْالبعدي.

 .5دراسةْ الحمدْ والحسنْ وأبوْ غزالْ ( ْ ْ)2015بعنوانْ "فاعليةْ الرشادْ والعالجْ النفسيْ القائمْ علىْ

استراتيجيتيْ حلْ المشكلةْ واالسترخاءْ فيْ خفضْ التوترْ النفسيْ والعصبيْ لدىْ معلماتْ أطفالْ التوحدْ

الذاتويين"ْهدفتْالدراسةْْإلىْْالتعرفْ علىْفاعليةْالرشادْ والعالجْالنفسيْ القائمْعلىْاستراتيجيتيْ حلْ

المشكلةْواالسترخاءْفيْخفضْالتوترْالنفسيْالعصبيْلدىْمعلماتْأطفالْالتوحدْ،وتكونتْعينةْالدراسةْ
منْ(ْ)20معلمةْممنْلديهمْتوترْنفسيْمرتفعْ،تمْتوزيعهمْعلىْمجموعتينْبالتساويْ:مجموعةْتجريبيةْ
تكونتْمنْ(ْ)10معلماتْ،ومجموعةْضابطةْتكونتْمنْ(ْ)10معلماتْلمْتتلقىْبرنامجْإرشاديْواستخدمْ
()1

Boedigheimer،T. (2015). Using Video Chat to Improve Communication Skills in Children with
Autism Spectrum Disorder. Master، Kaplan University.
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الباحثونْمقياسْالتوترْالنفسي ْ،وأشارتْالنتائج ْإلى ْفاعليةْالرشادْ والعالجْالنفسيْفيْخفضْمستوىْ
التوترْالنفسيْالعصبيْلدىْمعلماتْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْخضعتْللبرنامجْالرشاديْ .

 .6دراسةْ الزبيديْ والشجيريْ ( ْ)2014بعنوانْ "أثرْْبرنامجْ التدخلْ المبكرْ بورتجْ فيْْخفضْ التوترْ

النفسيْلدىْأمهاتْاألطفالْالمعاقينْعقليْاْمتالزمةْداون"ْهدفتْالدراسةْإلىْمعرفةْأثرْالبرنامجْالتدريبيْ
ًْ
تجْفيْخفضْالتوترْالنفسيْلدىْأمهاتْاألطفالْالمعاقينْعقليا ْوتكونتْعينةْالدراسةْ
ًْ
للتدخلْالمبكرْبور

ى ْوجودْ
طفالْالمعاقينْعقليا ْ،وأشارتْالنتائج ْإل ْ
ًْ
منْ ْ(ْ)40أمْوتمْإعدادْمقياسْللتوترْالنفسيْألمهاتْاأل

فروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْمتوسطْدرجاتْعينةْالدراسةْالضابطةْ والمتوسطةْالفرضيْللمجتمعْفيْ

مقياسْالتوترْالنفسيْالبعديْ،لصالحْالمجموعةْالتجريبيةْ،كماْيوجدْفروقْذوْداللةْإحصائيةْبينْمتوسطْ
درجاتْالمجموعةْالتجريبيةْف يْمقياسْالتوترْالنفسيْالقبليْوالبعديْولصالحْالتطبيقْالبعديْالذيْيؤشرْ

علىْانخفاضْمستوىْالتوترْالنفسيْلخضوعهنْللبرنامجْوحجمْالفرقْضخمْعلىْوفقْمعيارْكوهينْ ْْ.

 .7غديْعصفور(ْ)2012بعنوانْمصادرْالضغوطْالنفسيةْألمهاﺕْأطفالْالتوحدْفيْﺍألﺭْﺩﻥ؟ْهﺩفﺕْ

إلىْالكشفْعﻥْالضغوطْالنفسيةْألمهاﺕْأطفالْالتوحْدْﻭسعﺕْﺇليْﺍلجابةْعﻥْ:ماْهيْالضغوطْالنفسيةْ
ألمهاﺕْأطفالْالتوحدْفيْﺍألﺭﺩﻥ؟ْوهلْهناﻙْفﺭﻭﻕْﺫﺍﺕْداللةْﺇحصائيةْبينْالضغوطْالنفسيةْألمهاﺕْ

أطفالْالتوحدْعنﺩْمستﻭﻯْداللةْ(ْ،)0.05وهلْتوجدْفروقْذاتْداللةْفيْﺩﺭجةْالضغ ْوطْالنفسيةْتعﺯﻯْ

إلىْْمتغيﺭﺍﺕْْ،الترتيبْ الوالدي ْ،المستوىْْالتعليميْْ،المستوىْ ﺍالقتصاﺩﻱ ْ،عﺩﺩْ ﺍألبناء؟ْ ْ تﻜﻭنﺕْ عينةْ

ﻥْ 40امْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْبﻁﺭيقةْعشوﺍئيةْ .وتطبيقْمقياﺱْالضغوطْالنفسيةْالخاصْ
الدراسةْم ْ
بأمهاﺕْأطفالْالتوحدْوالمكونْمنْ60فقﺭﺓْمﻭﺯعةْعلىْستةْﺃبعاﺩْويتمْتعْبدرجةْعاليةْمنْالصدقْوالثباتْ.

ﻭمﻥْثﻡْتمْﺇجراءْالتحليلْﺍلحصائيْالمناسبْ،حيﺙْتﻡْﺇستخﺩﺍﻡْﺇختباﺭْْ t- testﻭتحليلْالتباينْﺍألحـاﺩﻱْْ
(ْ .)ANOVAﻭقﺩْﺃﻅهﺭﺕْنتائجْالدراسةْﺃﻥْمستﻭﻯْالضغوطْالنفسيةْبأمهاﺕْأطفالْالتوحدْفيْجميعْ
مجاالﺕْالمقياسْكانْضمﻥْالمستوىْالمتوسطْ.ﻭإﻥْﺃعلىْمتﻭسﻁْكانْلبعْدْتحمـلْأعباءْطفلْالتوحدْ،فيْ
حيﻥْكانْبعﺩْمشاعﺭ ْالْيأسْﻭﺍلحباﻁْلطفلْالتوحدْﺃﺩنىْمنْالمتوسطْ.كماْﺃﻅهﺭﺕْنتائجْالدراسةْعﺩﻡْ
ﻭجﻭﺩْ فﺭﻭﻕْ ﺫﺍﺕْ داللةْ ﺇحصائيةْ عنﺩْ مستﻭﻯْ الداللةْ (متغيراتْ الجنسْ والمستوىْ التعليميْ والمستوىْ

االقتصاديْعندْمستوىْْ.)αْ=ْ0.05بْينماْﺃﻅهﺭﺕْفﺭﻭقﹰاْﺫﺍﺕْداللةْاحصائيةْ(للقلقْعلىْمستقبلْطفلْ
التوحد ْْ)αْ =ْ 0.05فيماْيتعلقْبأعياءْالطفلْالتوحدْ والطفلْاآلخرْمولودْومشكالت ْأسريةْ واجتماعيةْ

لألسرةْالتيْيزيدْعددْأف ارْدهاْعنْخمسةْأف ارْدْ .

 .8دراسةْزغالوانْ(ْ)Zaghlawan, 2011بعنوانْ"ْتنفيذْتدخلْمعرفيْسلوكي ْقائمْعلىْالوالدينْ

لتحسينْالتقليدْالتلقائيْلدىْصغارْأطفالْالذاتوية ْ"هدفتْالدراسة ْإلى ْالتعرفْعلىْتأثيرْالتدخلْالمبكرْ
منْخاللْالوالدينْعلىْمهاراتْتقليدْاليماءاتْواألشياءْلدىْعينةْمنْأطفالْالذاتويةْ.تكونتْعينةْالدراسةْ

منْاثنينْمنْآباءْأطفالْاألوتيزمْ(أبْوأم)ْوطفلينْأحدهماْعمرهْْ60شهرْواآلخرْْ27شهرْ.واستخدمتْ

الدراسةْال تصميمْالمتعددْلخطْاألساسْعبرْاالستراتيجياتْلدراسةْكفاءةْالوالدينْفيْتعليمْوتنفيذْالتدريبْ
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علىْالتقليدْالتبادليْ.أشارتْنتائجْالدراسةْإلىْأنْاآلباءْكانواْقادرينْعلىْتعلمْتنفيذْاستراتيجياتْبرنامجْ
تْلدىْأطفالهمْ.
التدريبْالقائمْعلىْالتدخلْالمبكرْوتقليدْاألشياءْوتقليدْاليماءا ْ

 .9دراسةْالشريفْ(ْ)2011بعنوانْ"أثرْالتدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْخفضْالتوترْوتحسينْ

التكيفْألمهاتْالمعاقين"ْهدفتْالدراسة ْإلى ْالتعرفْعلى ْأثر ْالتدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْ

خفضْالتوترْوتحسينْالتكيفْألمهاتْالمعاقينْ،وتكونتْعينةْالدراسةْمنْْ(ْ)30أسرةْتمْاختيارهمْبطريقةْ
)ْأماْتمْتدريبهنْعلىْأسلوبْحلْ
عشوائيةْ،وتمْتوزيعهمْعلىْمجموعتينْمجموعةْتجريبيةْتكونتْمنْ(ًْ 15

)ْأماْلمْيتلقينْتدرًْيباْعلىْحلْالمشكالتْْ،وتمْتطبيقْمقياسْ
المشكالتْ،ومجموعةْضابطةْتكونتْمنْْ(ًْ 15

الت ْوترْالنفسيْومقياسْالتكيفْ وأسلوبْحلْالمشكالتْعلىْالمجموعةْالتجريبيةْلمدةْ(ْ)8أسابيعْبمعدلْ
تْالدراسةْمرةْأخرىْعلىْ
احدةْأسبوعياْمدتهاْساعةْواحدةْوبعدْاالنتهاءْمنْالتدريبْتمْتطبيقْأدوا ْ
ًْ
جلسةْو

جميع ْأف ارْد ْالدراسة ْ،وأشارتْالنتائج ْإلى ْوجودْفروقْذْاتْداللةْإحصائيةْبينْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْ
تعرضتْللتدريبْوالمجموعةْالضابطةْالتيْلمْتتعرضْللتدريبْعلىْالدرجةْالكليةْوعلىْالبعدينْالمعرفيْ

والنفسيْللتوترْلصالحْالمجموعةْالتجريبيةْْ .

 .10دراسة ْْ)2010(ْ E. Pisula2&ْ1A. Dabrowskaبعنوانْالضغوطْالنفسيةْلدىْأمهاتْ وآباءْ

األطفالْقبلْسنْالمدرسةْالذينْيعانونْمنْالتوحدْومتالزمةْداونْ واألطفالْ.وكان ْالهدفْاألول ْاختبارْ
تقييمْالضغطْالنفسيْ واآلخرْهوْتقييمْاالرتباطْبينْالضغوطْالنفسيةْاألبويْ وأسلوبْالمواجهةْ.الطريقةْ

واالجراءاتْمنْخاللْفحصْماْمجموعه ْْ 162منْأولياء ْاألمور ْباستخدامْنموذج ْقصيرْمنْاستبيْانْ

بنداْمنْمصادرْالضغوطْالنفسيةْوالتوترْللعائالتْالتيْتعانيْمنْمرضْمزمنْ
هولرودْالمؤلفْمنًْ ْ66

أوْمنْذويْالعاقاتْوتحديدْمواقفْالمواجهةْمنْقبلْإندليرْوباركر ْ.وأشارتْالنتائج ْإلى ْمستوىْأعلىْ
منْالجهادْلدىْآباءْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْ.بالضافة ْإلى ْذلكْ،تمْالكشفْعنْتأثيرْالتفاعلْبينْ

اسينْمنْالضغوطْالنفسيةْاألبويْ:التبعيةْوالدارْةْ
ْ
المجموعةْالتشخيصيةْلألطفالْونوعْالوالدينْفيْمقي

وحدودْالفرصْالعائليةْ.وسجلتْأمهاتْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْأعلىْمنْاآلباءْفيْالضغوطْالنفسيةْ

األبوي؛ْلمْيتمْالعثورْعلىْمثلْهذهْاالختالفاتْفيْمجموعةْمنْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْمتالزمةْ
الضطراباتْالنمائيةْعادةْ.وقدْوجدْأيضاْأنْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْمرضْ
داونْ واألطفالْذويْا ْ

التوحدْتختلفْعنْالوالدينْمنْنموذجيْلألطفالْالنمائيينْفيْالتكيفْ والتفاعلْاالجتماعيْ.كانْالتأقلمْ

اطفيْمؤشرْللضغوطْالنفسيةْالوالدينْفيْعيناتْآباءْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْومتالزمةْْداونْ،وكانْ
ًْْا
الع
التكيفْمعْالمهامْهوْمؤشرْعلىْالضغوطْالنفسيةْالوالدينْفيْعينةْآباءْاألطفالْالذينْيطورون
ْنموذجياْ.
ً
وقدْدعمتْالنتائجْبقوةْالنتائجْالسابقةْحولْتربيةْاألبناءْ.الضغوط ْعلىْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْ

بْالمواجهةْوضغوطْالوالدينْ.
التوحدْ.كماْأنهاْتسليطْالضوءْعلىْاهتمامْحولْالعالقةْبينْأسالي ْ

 .11دراسةْالرشيديْ(ْ)2008بعنوانْ"فاعليةْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْفيْخفضْالتوترْوتحسينْ

مستوىْالتكيفْلدىْأمهاتْذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْدولة ْالكويت"ْدفتْالدراسة ْإلى ْالتعرفْعلىْ
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فاعليةْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْفيْخفضْالتوترْوتحسينْمستوىْالتكيفْلدىْأمهاتْذويْاالحتياجاتْ
الخاصةْفيْدولةْالكويتْ،والرغبةْفيْمحاولةْملءْالنقصْالواضحْفيْالخدماتْالرشاديةْالنفسيةْوالبرامجْ

الرشاديةْالجمعيةْألسرْذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْالكويتْ.وتكونتْعينةْالدراسةْمنْ(ْ)30منْأمهاتْ
ذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْمركزْاألملْبمدينةْالكويتْ،وتمْتقسيمهنْإلىْمجموعتينْمجموعةْتجريبيةْ

)ْأماْتلقينْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْلخفضْالتوترْوتحسينْمستوىْالتكيفْبمعدلْجلسةْ
تكونتْمنْ(ًْ 15

)ْأمْا ْلمْيتلقينْبرنامجْإرشادْجمعيْ
احدةْأسبوعيا ْلمدةْ(ْ)90دقيقةْ،ومجموعةْضابطةْتكونتْمنْ ْ(ًْ 15
ًْ
و
مقترحْولمْيلتقيْالباحثْبهن ْ،واستخدمْالباحثْمقياسْالتوترْالنفسيْومقياسْالتكيفْ واختبارْقبليْعلىْ

العينةْ،وأشارتْالنتائجْإلىْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْتعرضتْلبرنامجْ
الرشادْوالمجموعةْالضابطةْالتيْلمْتتعرضْللبرنامجْعلىْالدرجةْالكليةْوعلىْالبعدينْالمعرفيْوالنفسيْ.

 .12دراسةْإبراهْيمْمحمدْ(ْ)2008بعنوانْ"ْفعاليةْبرنامجْإرشاديْفيْتحقيقْالتواصلْبينْاألمْوطفلهاْ

التوحديْ ْوزيادة ْسلوكهْالتكيفي ْ"هدفتْالدراسة ْإلى ْتطبيقْبرنامجْإرشاديْمنْأجلْتحقيقْالتواصلْبينْ
األمْوطفلهاْالتوحديْ،كماْهدفتْإلىْالتحققْمنْجدوىْالبرنامجْفيْزيادةْالسلوكْالتكيفيْللطفلْمنْناحيةْ

أخرىْ.تكونتْعينةْالدراسةْمنْعشرةْأمهاتْ وأطفالهنْالتوحديينْمنْالذكورْوعددهمْعشرةْ.تضمنتْ

تْالدراسةْمقياسْالسلوكْالتكيفيْلألطفالْ،واستمارةْتقديرْالتواصلْبْينْاألمْوطفلهاْالتوحديْ،بالضافةْ
أدوا ْ

إلى ْالبرنامجْالرشاديْ.أسفرتْنتائجْالدراسة ْإلى ْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْاألمهاتْ

قبلْوبعدْتطبيقْالبرنامجْالرشاديْعلىْ،وذلكْعلىْاستمارةْالتواصلْلصالحْالقياسْالبعديْ،كماْأسفرتْ

نتائجْالدراسةْإلىْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْاألمهاتْقبلْوبعْدْتطبيقْالبرنامجْالرشاديْ
علىْ،وذلكْعلىْمقياسْالسلوكْالتكيفيْلصالحْالقياسْالبعديْ.

الطريقة واإلجراءات :تتمثل فيما يلي:
منهج الدراسة:

اعتمدتْ الدراسةْ الحاليةْ علىْْالمنهجْ شبهْْالتجريبيْ ذيْ المجموعتينْ إحداهماْ تجريبيةْْواألخرىْ

ضابطة ْ،حيثْ تمْ تطبيقْ البرنامجْ الرشاديْ علىْْأف ارْدْْالمجموعةْ التجريبيةْ منْ أمهاتْ التوحد ْ،وبقيتْ

المجموعةْالضابطةْدونْتدخلْ،ماْعداْالقياسْالقبليْوالبعديْللمجموعتينْ .
مجتمع وعينة الدراسة:

شملتْعينةْالدراسةْالحاليةْأمهاتْْْالتوحدْفيْاألرْدنْمحافظةْعمانْواختيارْالعينةْيشكلْعشوائيْ

ي ْتكونتْمنْ ْ(ْ)30منْ
منْأمهاتْأطفالْالتوحدْفيْالرياضْ والمراكزْ والمدارسْالخاصةْوبشكلْعشوائ ْ

ْ)10سنواتْ.وتمْتقسيمهنْأمهاتْأطفالْالتوحدْالذينْيعانينْمنْالتوترْوتراوحتْأعمارْأبنائهمْماْبينْ(ْ 3

ن ْأمهاتْتلقينْبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْمقترحْ
إلى ْمجموعتينْمجموعةْتجريبيةْتك ْونتْمنْ(ْ)15م ْ
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احدةْأسبوعيا ْلمدةْ(ْ)60دقيقةْ،ومجموعةْضابطةْتكونتْمنْ(ْ)15منْ
ًْ
لخفضْالتوترْبمعدلْجلسةْ و
أمهاتْلمْيتلقينْأيْبرامجْإرشاديةْ.

أدوات الدراسةْ:استخدمْالباحثْفيْهدهْالدراسةْقائمةْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْوالبرنامجْ(البرنامجْ
الرشادْالمعرفيْالسلوكيْاألسري)ْالقائمْعلىْالتدخلْالمبكرْ،وكالهماْمنْْإعدادْالباحثْحيثْتمْعرضهماْ
علىْقائمةْمنْالمحكمينْوفيْضوءْالمالحظاتْالواردةْتمْاجراءْالتعديالتْالضرورةْوتبينْتمتعْأداةْالدراسةْ

رْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْبدرجةْعاليةْمنْالصدقْصدقْالمحكمينْْ(ْ)0,90والثباتْمنْخاللْ
ْ
قائمةْالتوت
استخدامْالطريقةْالنصفيةْوبنسبةْْ(ْ.)0,88وقبولهماْلغاياتْتنفيذْالدراسةْالحاليةْْ .

وتتمثل األدوات في:
.1

ْقائمةْقياسْالتوترْ(إعدادْالباحث)ْتكونتْاداةْالقياسْمنْعشرةْفقراتْمقسمة ْإلى ْبعدينْتجمعْ

علىْقياسْمستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحْدْوتراوحتْالعالمةْالكليةْللقائمةْبينْ(ْ)50ْ-10علىْ

اعتبار ْأنْالتقديرْللفقرةْالواحدةْمن()1توترْمنخفض ْإلى(ْ)5توترْمرتفع ْوبذلكْتكونْدرجة ْْ 40فأعلىْ
توترْمرتفعْلدىْاألمهاتْْ.

.2

ْبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْمنْخاللْالتدخلْالمبكرْمنْ(إعدادْالباحث)ْ .

الهدفْالعامْللبرنامجْ:يهدفْالبرنامجْالرشادي ْإلى ْخفضْمستوىْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْ

التوحدْمنْخاللْاستخدامْفنياتْعالجيةْسلوكيةْمعرفيةْتقدمْفيْإطارْجلساتْلإلرشادْالجماعيْوتحديدْ

مواقفْالتوترْبالنسبةْألف ارْدْالعينةْْبشكلْفرديْ ْ.

محتوى البرنامج االرشادي:

يمكنْتلخيصْخطواتْبرنامجْاالرشادْالمعرفيْالسلوكيْللدراسةْالحاليةْعلىْالنحوْالتاليْ :

 .1تحديدْالجلساتْاالرشاديةْمعْاألمهاتْبعشرةْجلساتْوتطبيقْاالختبارْالقبليْ(مقياسْالتوتر)ْ
ومنْثمْاللقاءْالتمهيديْ.

بْالكامنةْخلفهْ.
 .2تبصيرْاألمهاتْبماهيةْالتوترْْوأنواعهْوأشكالهْواألسبا ْ
 .3رفعْمستوىْالوعيْوالتثقيفْالسيكولوجيْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْوكيفيةْتغييرْمنهجيةْوالياتْ

التفكيرْواالدراكْوالفهمْواالستيعابْوغيرهاْمنْالعملياتْالمعرفيةْاألوليةْوالثانويةْفيماْيصدرْعنْ

طفلْالتوحدْمنْحركاتْوسلوكياتْواستيعابْالوضعْالقائمْوالتعاملْمعهْبشكلْإيجابي.

 .4تدريباتْسلوكيةْحولْمجموعةْمنْالمهاراتْوالتمارينْالحركيةْلمناطقْالشدْوالتوترْفيْالجسمْ
منْخاللْمدربةْمتخصصةْفيْالرياضةْالبدنيةْ.

ثْ
 .5تدريباتْحولْاالسترخاءْوالشهيقْوالزفيرْوالتنفسْوالتخيلْاليجابيْوالتنفيسْاالنفعاليْوالحدي ْ
الذاتيْوالحوارْوالنقاشْاليجابيْبينْاألمهاتْ.

 .6طرحْالتجاربْوالمواقفْاليجابيةْفيْفنياتْالتعاملْمعْأطفالْالتوحدْمنْقبلْاألمهات.
 .7تحديدْالواجباتْالمنزليةْفيْنهايةْكلْجلسةْوماْيطلبْالقيامْبهْمنْعينهْاألمهات.
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 .8تطبيقْاالختبارْالبعديْوالتتابعيْ(مقياسْالتوتر).
اءْعلىْاألسئلةْوالفرضياتْوالتيْيمكنْمنْخاللهاْمناقشةْ
بْالحصائيةْبْن ًْ
وقدْحددْالباحثْاألسالي ْ

النتائجْوتحليلهاْبشكلْعلميْ :
إجراءات الدراسةْ ْ:

لتحقيقْأهدافْالبحثْقامْالباحثْبماْيليْ :

 .1الرجوعْألدبياتْالبحثْوالدراساتْالسابقةْالتيْتناولتْمتغيراتْالبحثْبهدفْ:تحديدْمشكلةْالبحثْ،
وأهدافهْ،وأهميتهْ،ومنهجهْ،وكتابةْالطارْالنظريْوالدراساتْالسابقةْ.

 .2تحديدْمجتمعْوعينةْالبحثْوطريقةْاختيارْالعينةْ.
ادْالبحثْوأدواتهْفيْضوءْتلكْالقراءات.
ْ
 .3إعدادْمو

 .4عرضْموادْالبحثْعلىْمحكمينْمتخصصينْ،وتعديلهاْفيْضوءْتوجيهاتهمْوارشاداتهمْ.

 .5موافقةْمنْالجهاتْالمختصةْلتوزيعْاالستباناتْعلىْالعينةْواختيارهاْللجلساتْاالرشادية.
تْالبحث.
تْالبحثْعلىْالعينةْبهدفْالضبطْألدوا ْ
 .6تطبيقْأدوا ْ

تْ%88وكانتْبنسبةْعاليةْ
 .7تمْالتحققْمنْأداةْقياسْالتوترْالنفسيْواستخراجْالصدقْْ%86والثبا ْ
تتوافقْمعْإجراءاتْالبحثْاضافةْإلىْتحكيمْالبرنامجْاالرشاديْوالذيْحازْعلىْثقةْعاليةْْ%80

المحكمينْوأن ْمحتوىْ ْالبرنامجْمناسبْومتوافقْمعْالنظرياتْالعلميةْولحالةْاألمهاتْ
ْ
منْصدق ْ

النفسيةْ.

 .8الوصولْإلىْخالصةْالنتائجْوكتابةْالتوصياتْوالمقترحاتْالبحثيةْ.
 .9تمْاستخدامْحزمةْالعلوم ْالحصائية ْSPSSمنْخاللْالتحليل ْالحصائي ْالمتمثلْفيْالمعادالتْ
بْالحصائيةْالمناسبةْوالموصوفةْفيْالنتائجْبالتفصيلْ.
الحصائيةْواألسالي ْ

عرض النتائج وتفسيرها:

نتائج الفرضية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس

التوتر لدى أمهات أطفال التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟

للتحققْمنْهذهْالفرضيةْاستخدمْالبْاحثْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْ
والقياسْالبعديْألف ارْدْالمجموعةْالتجريبيةْ،وذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْْ :
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
152

الجدول ()1

نتائج اختبار ( )Wilcoxsen Testلداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي
على مقياس التوتر

المجموعةْ

الرتب ْ

العدد ْ

متوسطْالرتب ْ

مجموعْالرتب ْ

قيمةْZ

قيمةْالدالل ْة ْ

التجريبيةْ ْ

السالب ْة ْ

ْ 15

ْ8

ْ 120

ْ 3,32-

ْ 0ْ,01

الموجب ْة ْ

ْ0

ْ 0,0

ْ 0,0

إحصائياْعندْمستوىْ(ْ(0,01إذْبلغتْقيمةْ
يتبينْمنْالنتائجْفيْالجدولْ(ْ)1بأنْثمةْفروقْدالةْ
ً

ْ Zالمحسوبةْ(ْ)3,32وهي ْأقلْمنْالقيمةْالمجدولة؛ ْوذلكْيدلْعلىْوجودْفروقْمعنويةْبينْاالختبارينْ

هْوأنشطتهْفيْخفضْ
فيْالسلوكيْوأساليْب ْ
ْ
لصالحْاالختبارْالبعديْمماْيؤكد ْأث ْر ْالبرنامجْاالرشاديْالمعر

مستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْاللواتيْخضعنْللبرنامجْاالرشاديْ،وهذاْيتفقْمعْنتاْئجْالدراساتْ

السابقةْفيْكلْمنْ(Carr&Lord,2016وابراهيمْمحمد2008،والرشيديْ.)2008،وبالتاليْيتحققْمستوىْ
ت ْاألمهاتْبردهن ْباليجابي ْة ْللبرنامجْ
فاعليةْمناسبْللبرنامجْالحاليْوهذا ْما ْلمسهْالباحثْمنْاستجابا ْ

االرشاديْ .

نتائج الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة الضابطة في
مقياس التوتر لدى أمهات أطفال التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟

بهدفْالتحققْمنْهذهْالفرضيةْتمْاستخدمْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْ
والقياسْالبعديْألف ارْدْالمجموعةْالتجريبيةْ،وذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْْ :
الجدول ()2

نتائج اختبار ( )Wilcoxsen Testلداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة وقيمة  Zفي القياسين القبلي والبعدي
على مقياس التوتر

المجموعةْ

الرتب ْ

العدد ْ

متوسطْالرتب ْ

مجموعْالرتب ْ

قيمةْZ

فيمةْالدالل ْة ْ

الضابط ْة ْ

السالب ْة ْ

ْ7

ْ 6,98

ْ 60,50

ْ ْ-ْ1,32

ْ 0ْ,194

الموجب ْة ْ

ْ8

ْ 6,11

ْ 28.96

إحصائيا ْعندْمستوىْ(ْ (0,01إذْبلغتْقيمة ْْZ
يتبينْمنْالنتائجْفيْالجدولْ(ْ)2عدمْوجودْفروقْدالة ْ
ً

إحصائياْ،هذاْوقتْ
المحسوبةْ(ْ)0ْ,194وهيْأكبرْمنْمستوىْالداللةْوذلكْيدلْعلىْأنْالفرقْغيرْدالْ
ً

ْيوجدْفروقْذاتْداللةْفيْدرجاتْالمجموعاتْالضابطةْقبلْ
أشارتْغالبيةْالدراساتْالسابقة ْإلى ْأنهْال ْ
وبعدْتطبيقْالبرامجْاالرشاديةْمدارْالبحثْوهذاْيتفقْمعْنتائجْالدراسةْالحاليةْبعدمْوجودْفروقْ ْ.

نتائج الفرضة الثالث :توجد فروق ذات دالل إحصائية بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
في مقياس التوتر بعد تطبيق البرنامج االرشادي؟

ْْْْبهدفْالتحققْمنْهذه ْالفرضيةْتم ْاستخدمْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْ
القبليْوالقياسْالبعديْألف ارْدْالمجموعةْالتجريبيةْ،وذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْْ :
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ْ
الجدول ()3
يبين نتائج اختبار ( )Mann Whitneyللمقارنة بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في التوتر في القياس البعدي
المجموعة ْ

العدد ْ

متوسطْالرتب ْ

مجموعْالرتب ْ

قيمةU

قيمةْZ

قيمةْالدالل ْة ْ

التجريبيةْ ْ

ْ 15

ْ 5,66

ْ 45,24

ْ 9,88

ْ ْ-ْ2,12

ْ 0ْ,01

الضابط ْة ْ

ْ 15

ْ 11,12

ْ 72,88

ْْ

إحصائياْبينْمتوسطيْرتبْأف ارْدْالمجموعتينْ
ْيتضحْمنْالنتائجْفيْالجدولْ(ْ)3وجودْفروقْدالةْ
ً

التجريبيةْ والضابطةْ حيثْ يظهرْ انخفاضْ فيْ متوسطاتْ رتبْ المجموعةْ التجريبيةْ حيثْ بلغتْ

قيمة ْ)9.88(Uوهيْ دالةْ عندْ مستوىْ ((0,01مماْ يؤكدْ وجودْ فروقْ ذاتْ داللةْ إحصائيةْ بينْ أمهاتْ
نامجْاالرشاديْوبينْأمهاتْالمجموعةْالضابطةْالالتيْلمْيخضعنْ
ْ
المجموعةْالتجريبيةْالالتيْخضعنْللبر

للبرنامجْاالرشاديْلصالحْالمجوعة ْالتجريبيةْوذلكْيعزى ْإلى ْفاعليةْالبرنامجْالرشادْالمعرفيْالسلوكيْ
اساتْالسابقةْللبرامجْالسلوكيةْالمعرفيةْفيْ
ْ
وفنياتهْوأساليبهْوتتفقْهذهْالنتيجةْمعْالكثيرْمنْنتائجْالدر
ْ

خفضْمستوىْالتوترْللعيناتْالتيْتمْإخضاعهاْلمثلْتلكْالبرامجْ ْْ.

نتائج الفرضية الرابعة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية ( )0,01بين متوسطات درجات أفراد

المجموعة التجريبية على مقياس التوتر في القياسين البعدي والتتبعي وللتحقق من ذلك تم استخدام

مقياس (.)Wilcoxsen Test

ْْْوالتحققْمنْهذه ْالفرضيةْْتم ْاستخدمْاختبارْويلكوكسونْ ْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْ
والقياسْالبعديْألف ارْدْالمجموعةْالتجريبيةْ،وذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْْ :
الجدول ()4

نتائج اختبار ( )Wilcoxsen Testلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والمؤجل

على مقياس التوتر ْ

المجموعة

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

قيمة الداللة

التجريبية

السالبة البعدي

8

4,98

30,50

- 0,320

0 ,112

الموجبة التتابعي

7

4,11

14.96

يتضحْمنْالجدولْ(ْ)4عدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْ(ْ)0.01بينْمتوسطاتْدرجاتْأمهاتْأطفالْ
التوحدْ المجموعةْ التجريبيةْ علىْ مقياسْ التوترْ فيْ القياسينْ البعديْ والتتابعي ْ,مماْ يؤكدْ صحةْ النتائجْ

باستخدامْاختبارْويلكوكسنْحيثْبلغتْمتوسطْالرتبْالسالبةْْ4,98ومجموعْالرتبْ30,50بينماْبلغْمجموعْ

الرتبْالموجبة ْْ 4,11ومجموعْ رتب ْْ 14,96وبلغتْقيمةْ ْ 0,320ْ zوقيمةْالْداللة ْ0,112وهيْغيرْدالةْ,
مماْيؤكدْاستقرارْأثرْالبرنامجْاالرشاديْالسلوكيْالمعرفيْفيْخفضْمستوْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ

المجموعةْالتجريبيةْوانْالتحسنْالظاهرْبعدْمرورْثالثةْشهورْيعنيْثباتْواستمرارْأثرْالبرنامجْاالرشاديْ
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السلوكيْالمعرفيْالمطبقْفيْهذهْالدراسة؛ْمماْزادْمنْثقةْوتقديرْاألمهاتْبأنفسهنْوتخفيفْالتوترْوالتعاملْ
معْاألطفالْاكثرْإيجابيةْمماْيؤكدْصحةْالفرضْالرابعْْ .
نتائج الفرضية الخامسة :يظهر فاعلية البرنامج االرشادي المطبق في خفض التوتر لدى أمهات أطفال

التوحد من أفراد المجموعة التجريبية من أمهات التوحد.

الجدول ()5

حجم األ ثر للبرنامج االرشادي وحسابه باستخدام مربع آيتا كما يلي
عْ

د.ح ْ

الدالل ْة ْ

المجموعة ْ

مْ

المجموعةْالتجريبيةْقبلي ْ ْ 39,32

ْ 3,23

ْ 28

ْ 0,01

المجموعةْالتجريبيةْبعديْ ْ ْ 21,65

ْ 1,86

قيمةْ

تْ قيمةْ

المحسوب ْة ْ

المجدول ْة ْ

ْ 16,68

ْ 2,88

تْ حجمْالتأثير ْ
ْ 0,93

ْ

إحصائيْاْْعندْ مستوىْ داللة ْْ 0,01بينْْأف ارْدْْالمجموعةْ
يتضحْ ْمنْالد ْولْ( ْ)5وجودْفروقْ دالةْْ
ً

التجريبيةْفيْالقياسينْالقبليْوالبعديْعلىْمقياسْالتوترْولصالحْالقياسْالبعديوانْمعاملْالتأثيرْبلغْْ0,93

وهوْتأثيرْعاليْوبذلكْيكونْتأثيرْالبرنامجْاالرشاديْالمعرفيْالسلوكيْلهْتأثيرْكبير ْفيْخفضْالتوترْ

لدىْأمهاتْأطفالْالتوحْدْْ،وأنهْاثبتْفاعليتهْويمكنْتعميمهْعلىْعيناتْأخرىْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ .
مناقشة خالصة نتائج الدراسة:

يتضحْمنْاستعراضْالنتائجْالحصائيةْبْأنْالبرنامجْاالرشاديْالسلوكيْالمعرفيْالذيْتمْتطبيقهْ

علىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْقْدْأظهرْنتائجْْإيجابيةْوذاتْداللةْإحصائيةْفيْخفضْمستوىْالتوترْ

لدىْأف ارْدْالعينةْالتجريبيةْمقارنةْبأف ارْدْالمجموعةْالضابطةْاللواتيْلمْيخضعنْللبرنامجْاالرشاديْ.إضافةْ

ألثر ْمنْخاللْتعبيرْ واجاباتْأمهاتْأطفالْالتوحدْالشفهيةْ والتي ْأكدتْعلىْأهميةْ
إلى ْالتدليلْعلىْا ْ
قْْمزيدْ منْ االطمئنانْْواالستقرارْ النفسيْ واالجتماعيْ وتعاملهنْ معْ األطفالْ
البرنامجْ االرشاديْ وتحقي ْ
وانعكاسْذلكْعلىْسلوكْاألطفالْبصورةْأكثرْإيجابيةْوهذاْيتفقْمعْالنتائجْالحصائيةْأعالهْ .

لوحظْمنْنتائجْالدراسةْبانْأمهاتْأطفالْالتوحدْممنْكنْيواجهنْمستوىْعالْمنْالتوترْوبعْدْتعرضهنْ
بْْتضمنتهاْ الجلساتْ االرشاديةْ مماْْْأعطىْ انطباعْ
للبرنامجْ االرشاديْ المعرفيْ السلوكيْ وفنياتْ ْوأسالي ْ
إيجابيْلدىْاألمهاتْعينةْالدراسةْالمجموعةْالتجريبيةْ والذيْظهرْفيْالقياسْالبعديْ والتتابعيْ والذيْ

اظهرْانخفاضْواضحْفيْمستوىْالتوترْْذ ْوْأثرْواستم ارريةْاستقرارْاألثرْفيْنتائجْالقياسْالتتابعيْوبشكلْ
حصائياْْ .
دالْإ
ً

ناجحاْفيْ تحقيقْاألهدافْالمحددة ْ،ومهماْ بالنسبةْألف ارْدْْالمجموعةْ
ْْْْْيمكنْ القولْ إنْ البرنامجْ كانْ ًْ
التجريبيةْوهذاْماْتبينْمنْخاللْاقتراحاتهمْالمتمثلةْفيْتكرارْالبرنامجْمرةْأخرىْ،وتعميمهْعلىْجميعْ

أمهاتْأطفالْالتوحْدْلتعمْالفائدةْْ.وبناءْعلىْذلكْيمكنْأنْنرجعْالتحسنْالذيْظهرْعلىْأف ارْدْالمجموعةْ
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ب ْإرشاديةْمتنوعة؛ ْأيْأنْالبرنامجْالمستخدمْفيْهذاْالبحثْمعْ
ى ْفاعليةْ واستخدامه ْأسالي ْ
التجريبية ْإل ْ
المجموعةْالتجريبيةْ،قدْأثبتْفاعليتهْوتأثيرهْفيْخفيضْمستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْ ْ.

أنْالتحسنْفيْأداءْأعضاءْالمجموعةْالتجريبيةْللواجباتْالمنزليةْكانْمستمرْ،بحيثْبينْاكتسابهمْ

لمهاراتْعديدةْلخفضْالتوترْ،ومكنهمْمن ْتخفيضْمستوىْالتوترْالذيْيعانونْمنهْقبلْتطبيقْالبرنامجْ
ض ْمستوىْ
ب ْالرشاديةْالتي ْتستخدمْبهدفْخفي ْ
االرشاديْ.وهذاْيعنيْأنهْمهماْاختلفتْالفنياتْ واألسالي ْ

التوترْأثبتتْفعاليتهاْفيْعالجْالتوترْوتتفقْهذهْالنتيجةْمعْماْتوصلتْإليهْنتائجْالدارساتْالسابقةْمثلْ

ْ:دراسةْ(ْ)ْcarr& lord,2016ودراسة(ْْأْبوْغزالْوآخرونْ)2015،ودراسةْ(الزبيديْوالشجروايْ)2014،
ودراسةْ (أسامةْْفاروف ْ)3014،ودراسةْ ْ (ْْْْ)E. Pisula2&ْْ1A. Dabrowska,2010والعديدْ منْ

الدراساتْالتيْاستخدمتْفنياتْمتعددةْمنْاالتجاهْالمعرفيْالسلوكيْودورهْالفعالْفيْخفضْالتوترْوالقلقْ

ومعالجةْمشكالتْأمهاتْ واسرْأطفالْالتوحدْ والفئاتْ األخرىْمنْذويْالعاقة؛ ْمماْيؤكدْتوافقْنتائجْ

الدراسةْالحاليةْمعْغيرهاْمنْالد ارساتْفيْضوءْاستخدامْبرنامجْمعرفيْسلوكيْوالفنياتْالعديدةْالمستخدمةْ
فيْهْذاْاالتجاهْْ .

وفيْضوءْنتائجْالدارسةْوضعْالباحثْعدةْتوصياتْومقترحاتْألمهاتْأطفالْالتوحدْ،واألسرْ

والمتخصصينْفيْالتربيةْالخاصةْوالمشرفينْعلىْأطفالْالتوحْد ْ

 .1ضرورةْالتدخلْالرشاديْالمبكرْ واستخدام ْفنياتْذاتْفعاليةْلمساعدةْأمهاتْأطفالْالتوحدْعلىْ
التغلبْعلىْالتوترْوالقلقْالناتجْعنْالتعاملْمعْأطفالْالتوحد.

بْفعالةْفيْالتعاملْمعْالتوترْْ.
 .2تدريبْاألمهاتْعلىْاتباعْأسالي ْ

فْ
 .3ضرورةْتقديمْالدعمْالنفسيْواالجتماعيْألمهاتْوأسرْوأطفالْالتوحدْورفعْمستوىْالوعيْوالتثقي ْ
لديهمْفيْآلياتْالتعاملْمعْهدهْالفئةْ.

ويقترحْالباحثْإجراءْمزيدْمنْالدراساتْالتجريبيةْباستخدامْالبرامجْالرشاديةْالمختلفةْوالفنياتْالرشاديةْ

والتركيزْعلىْالبرامجْذاتْالعالقةْبالجوانبْالسلوكيةْ والمعرفيةْ والعقالنيةْ والعاطفيةْوتطويرْالذاتْوفقْ
المتعارفْعليةْوتحديداْاالتجاهينْالمعرفيْالسلوكيْوالعاطفيْوالعقالنيْلدورهاْفيْإحداثْ
ًْ
النظرياتْالنفسيةْ
التغييرْالمنشودْلدىْالشخصيةْأياْكانتْمشكالتهاْ .
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قائمة التوتر النفسي ألمهات أطفال التوحد
إعداد د .أحمد الغرير
أمامك قائمة فقرات تعبر عن حالة األم وما تواجهه من توترات في وجود طفل توحدي في حياتها
أجب على مستوى الدرجة التي تنطبق عليك بوضع دائرة على الرقم المناسب
لوصف حالتك من  1متدني التوتر إلى  5شديد التوتر.

رقم
الفقرة

متوسط شديد شديد
متدن دون
جدًا
متوسط

المحتوى للفقرة

• البعد االنفعالي
.1
.2

أشعر بنوبات غضب شديده وعصبية.
اللجأ إلى العنف والتعنيف والعدوانية.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

.3

أبكي واتحسر على أحوال أسرتي.

1

2

3

4

5

.4

أشعر بعدم االمان وحزن وعزلة عادة.

1

2

3

4

5

.5

أخاف على نفسي وطفلي من المجهول.

1

2

3

4

5

• البعد السلوك
.6

لدي عادات غير طبيعية كقظم االظافر.

1

2

3

4

5

.7

أدخن السجائر واتناول المهدئات.

1

2

3

4

5

.8

اضطراب ومزاجية في تناول االكل.

1

2

3

4

5

.9

التفكير الدائم والتشتت وعدم التركيز

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 .10توتر في عالقاتي مع المحيط.
مجموع درجات التوتر ( )
مالحظة
•
•
•
•
•

(40إلى  .)50بحاجة برنامج ارشادي.
درجة شديدة جدًا
درجة شديدة( 31إلى  .)40بحاجة تثقيف وتوعية.
( 21إلى )30بحاجة توجيه.
درجة متوسطة
درجة توتر دون المتوسط(  11إلى)20ال تحتاج
درجة توتر متدنية جدًا ( 0هتى  )10عاديه

ْ
ْ
ْ
ْ
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الباحث

ْ

"واقع سياسات االختيار والتعيين في الجامعات الفلسطينية ودورها في تحقيق التميز
المؤسسي"
The reality of selection and appointment policies in Palestinian universities
and their role in achieving institutional excellence.
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جامعة القدس المفتوحة
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الملخصْ ْ:

ْْهدفتْالدراسةْالتعرفْإلىْْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْ
نظرْاألكاديميين ْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ،وفًْقا ْلمتغيراتْ(:الجنسْ،المؤهلْالعلميْ،

الرتبةْاألكاديميةْ،سنواتْالخدمةْ ،نوعْالجامعة)ْ.اتبعتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْ.تكونتْعينةْ

الدراسةْمنْ(ْ)85عضوْهيئةْتدريسْيعملونْفيْأربعْجامعاتْفيْمحافظةْالخليلْ(جامعةْالخليلْ،جامعةْ
تْاالستبانةْكأداةْ
القدسْالمفتوحةْ،جامعةْبوليتكنكْفلسطينْ،جامعةْفلسطينْالتقنيةْفرعْالعروب)ْ.استخدم ْ

تْ
عْْالجامعاتْ الفلسطينيةْ فيْ محافظةْ الخليلْ لسياسا ْ
ت ْ.أشارتْ نتائجْ الدراسةْْإلىْْأنْ اتبا ْ
لجمعْ البيانا ْ

تْْمجاالتْْالتميزْ
أيضا ْ،وجاء ْ
االختيارْ والتعيينْ كانْْمتوس ًْ
طاْ،كماْأنْ درجةْالتميزْالمؤسسيْْمتوسطْْ ً

المؤسسيْعلىْالترتيبْ :مجال ْالتميزْالقياديْ ،مجال ْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْ ،مجال ْالتميزْالبشريْ.كماْ
ججْأنْإداراتْالجامعات ْتشجعْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةْ ْ،وتسعىْتبنيْفلسفةْالتغييرْ
بينتْالنتائ ْ

حسبْالحاجةْ،فيْحينْأنْإداراتْالجامعاتْالْتهتمْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدوريْْ.وتبينْ
تْ،كماْتعتمدْالوسائلْالتكنولوجيةْ
أنْالجامعاتْتشجعْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدما ْ
الحديثةْفيْتقديمْخدماتهاْ.وبينتْالنتائجْوجوْدْعالقةْمعنويةْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْالتميزْ

إحصائياْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ ْوتحقيقْالتميزْ
المؤسسيْْ،وأظهرتْالنتائجْعدمْوجودْفروق ْدالةْْ
ً
المؤسسيْفي ْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْوفًْقا ْلمتغيرات(:الجنس ْ،والمؤهلْالعلميْ،وسنواتْ

إحصائياْْوفقْ متغيرْ الرتبةْ األكاديمية ْ،ولصالحْ محاضرْ وأستاذْ
الخدمة) ْ،بينماْ تبينْ وجودْ فروقْْدالةْْ
ً
مساعدْْ ،ووفقْمتغيرْالجامعةْولصالحْالجامعاتْالحكوميةْ .وخرجتْالدراسةْبعددْمنْالتوصياتْمنهاْ:

(تطوير ْسياساتْاالختيارْ والتعيينْفي ْالجامعاتْالفلسطينيةْبماْيتوافقْمعْاحتياجاتْالجامعاتْ واختيارْ
الكفاءاتْ،صياغةْاستراتيجياتْواضحةْمبنيةْعلىْاألسسْالعلميةْلتحقيقْالتميزْالمؤسسيْ،واالستفادةْمنْ
تجاربْالجامعاتْالعالميةْالتيْحققتْالتميزْالمؤسسي)ْ ْ.

الكلمات المفتاحية :سياساتْاالختيارْوالتعيينْ،التميزْالمؤسسيْ،عضوْهيئةْالتدريسْ،الجامعة.
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Abstract:
The study aimed to identify the reality of selection and appointment
policies and their role in achieving institutional excellence from academics
perspective in Palestinian Universities in Hebron. The study conducted by
measuring the following variables: gender, educational qualification, academic
rank, years of service, and type of university. The study followed the descriptive
analytical method. The sample of the study consisted of (85) faculty members
working in four Universities in Hebron (Hebron University, QOU, Palestine
Polytechnic University, Palestine Technical University (Aroub)). The
questionnaire was used as a data collection tool. The results indicated that the
Palestinian Universities in Hebron followed the selection and appointment
policies were medium, as well as the degree of institutional excellence is also
medium, and areas of institutional excellence came in order: leadership
excellence, service excellence, human excellence. The results also revealed that
University departments encourage workers towards providing distinct ideas, and
seek to adopt a philosophy of change as needed, while University departments are
not concerned with measuring job satisfaction for workers periodically. It found
that Universities encourage student feedback to improve the level of services, as
well as adopting modern technological means to provide their services. The
results showed a significant relationship between selection and appointment
policies and achieving institutional excellence. Furthermore, the results indicated
that there were no statistically significant differences between selection and
appointment policies and achieving institutional excellence in the Palestinian
universities in Hebron according to variables: (gender, educational qualification,
and years of service). While differences were found Statistically significant
according to the variable of academic rank, for the benefit of lecturer and assistant
professor, and according to the variable of the University and for the benefit of
public Universities. The study recommended developing selection and
appointment policies in Palestinian Universities in line with the needs of
Universities and selecting competencies, formulating clear strategies based on
scientific foundations to achieve institutional excellence, and benefit from the
experiences of international Universities that have achieved institutional
excellence.
Key words: Selection and appointment policies, Institutional excellence, Faculty
member, University.
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المقدمةْ ْ:

ْْ

ت التربوية التي يض ْع المجتمع ثقته فيها وذلك من أجلْنشر
ت من أهم المؤسسا ْ
ْتعتبر الجامعا ْ

ثقافته وتحقيق آماله وتطلعاته المستقبلية ،على اعتبار أن الجامعة هي مسرح للنشاطاتْالثقافية والتعليمية
ت الجامعة
ث أصبح ْ
ت من أجله وْهو التعليم؛ ْحي ْ
واالجتماعي ْة والسياسية ،إضافة إلى الهدف الذي أنشأ ْ

ث واالستشاراتْالفنيةْ.ويعدْالتعليمْالعاليْالمتميزْ
مؤسسة إنتاجي ْة تساهْم في النتاج مباشرة عن طريق البح ْ
منْأهمْالوسائلْلتنميةْالمهاراتْوبناءْالقدراتْالبشريةْالتيْتحتاجهاْقطاعاتْالعملْ والنتاجْ والخدماتْ

اتيجياْيتمْمنْخاللهْ
ْاستثمارْاستر ًْ
ًْا
دماجْفيْاالقتصادْالعالميْ،فهوْبذلكْيعد
لبناءْمجتمعْالمعرفةْوسرعةْاالن
ّ

إعدادْ القوىْ العاملةْ وتأهيلهاْ والتيْ تتطلبهاْ أسواقْ العملْ واالحتياجاتْ التنمويةْ الوطنية ْ،وهذاْ ماْ يفسرْ
االهتمامْالشديدْوالمتواصلْالذيْتبذلهْمؤسساتْالتعليمْالعاليْفيْالدولْالمتقدمةْفيْتحْديثْبرامجهاْبماْ
يلبيْمتطلباتْالتنميةْالمتجددةْفيْمجتمعاتهاْ،وجاءْإنشاءْمؤسساتْالتعليمْالعاليْفيْاألساسْلخدمةْ

المجتمعْوالمساهمةْفيْالتنميةْاالجتماعيةْالشاملةْلذلكْكانْالتدريسْ،والبحثْالعلميْ،وخدمةْالمجتمعْفيْ

ت(ْ )ْ1
شتىْالمجاال ْ

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ْتسعىْ الجامعاتْ كغيرهاْ منْ المؤسساتْْإلىْْالبقاءْ والنموْ فيْ السوق ْ،وتعملْ علىْ تطويرْ

االستراتيجياتْالعامةْوتنفيذهاْلتضمنْلهاْتحقيقْأهدافهاْ،ولكنْالجامعاتْأصبحتْتواجهْتحدياتْجديدةْ

متزايدةْمنهاْالتحدياتْالماليةْ،والمنافسةْالمحليةْوالدوليةْ،وضغوطْمتطلباتْسوقْالعملْالمتنوعةْوالمتغيرةْ،
وبينْسعيْالجامعاتْللعملْوفقْرسالتهاْوتحقيقْأهدافهاْوسعيهاْلتحقيقْالمزاياْالتنافسيةْواستدامتهاْتزدادْ

التحدياتْتعقيدا ْ بسببْالطبيعةْالقانونيةْ والقطاعيةْللتعليمْالعاليْ،وبسببْأنهاْتحتاجْللعملْوفقْأسسْ
ًْ
ب الدور القيادي
صْ( .ْ)2وحتى تستطيع الجامعة أن ْتلع ْ
مختلفةْنسبياْعماْهوْمتاحْلمؤسساتْالقطاعْالخا ْ
ًْ

في المجتمع ،فال بْد من االعتمادْعلى الهيئاتْالتدريسية والعاملين فيها باعتبارهم الحجر األساس والعنصر
ى ما توفره
ن نجاح وتقدم أي جامعه يعتمْد بالدرجة األولى عل ْ
علما أ ْ
الرئيسي في العمليةْالتعليميةْالتعلميةًْ ،

()1

سليمانْعبدْهللا"ْ،مستوىْأداءْالجامعاتْالسودانيةْفيْضوءْمعاييرْالجودةْ:دراسةْاستطالعيةْلوجهةْنظرْطالبْوطالباتْجامعتيْ

بختالْرضاْوكردفانْالسودانية"ْ،المجلةْالعربيةْلضمانْالجودةْفيْالتعليمْالجامعيْ،مجلدْ(ْ،)7عددْ(ْ ْ.2014ْ،ْ)16
)(2

.Arouet، F.M، "Competitive advantage and the new higher education regime". Entelequia. Revisit
Interdisciplinary، 10، Otoño، 2009، pp. 21-35. Retrieved Jan. 15، 2012، from:
http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a0
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ت كفاءة عالية من أعضاء هيئة تدريسْ()1؛ْوحيثْأنْالهدفْالرئيسْللجامعةْ
تلكْالجامعة منْعناص ْر ذا ْ
يكمنْفيْجودةْمخرجاتهاْ،وكونْالمنافسةْشديدةْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْ،فقدْارتأىْالباحثْإظهارْآلياتْ

اختيارْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْتلكْالجامعاتْ،وتأثيرْذلكْعلىْجودةْأدائهاْ،وبالتاليْالحصولْعلىْأدا ْءْ

متميزْفيْمختلفْأنشطتهاْ،والمهامْالتيْتقومْبهاْ،ويمكنْتحديدْمشكلةْْالدراسةْمنْخاللْالتساؤلْالرئيسْ
اآلتي :ما واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي من وجهة نظر أعضاء

هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟ْ،وقدْانبثقْعنْهذاْالسؤالْاألسئلةْالفرعيةْ

اآلتيةْ :

سْ)1ماْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل؟ ْ
سْ)2ماْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ؟ ْ
فرضيات الدراسة:

تمْصياغةْالفرضيتينْاآلتيتينْ :

*ْالْتوجدْعالقة ْمعنوية ْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ(ْ )α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْ
والتعيينْ وتحقيقْ التميزْ المؤسسيْ منْ وجهةْ نظرْْأعضاءْْهيئةْ التدريسْ فيْ الجامعاتْ الفلسطينيةْ فيْ

محافظةْالخليلْْ .

*ْالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ(ْ)α ≥0.05بينْسياساتْاالختيار ْوالتعيينْ

ْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ
وفًْقاْلمتغيرات(ْ:الجنسْ،والمؤهلْالعلميْ،وسنواتْالخدمةْ،والرتبةْاألكاديميةْ،ونوعْالجامعةْ؟ ْ
متغيرات الدراسة:

أوًال :المتغيرات الديموغرافية:

ْ.1الجنسْ،ولهْمستويان(ْ:ذكرْ،أنثى).

ْ.2المؤهلْالعلميْ،ولهْمستويان(ْ:ماجستيرْ،دكتوراه)ْ .
ْ20سنةْ،أكثرْمنْْ20سنة)ْْ .ْ.3سنواتْالخدمةْ،ولهاْثالثةْمستويات(ْ:أقلْمنْْ10سنواتْ،منْْ 10
ْ.4الرتبةْاألكاديميةْ،ولهاْأربعةْمستويات(ْ:محاضرْ،أستاذْمساعدْ،أستاذْمشاركْ،أستاذْدكتور)ْ .
ْ.5نوعْالجامعةْ ْ،ولهاْمستويان(ْ:عامةْ،حكومية)ْ.

ثانيا :المتغير المستقل"ْ:واقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ" ْ
ً
ثال ًثا :المتغير التابع" :التميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينية"ْْ .
س" ،مجلة جامعة النجاح،
ي جامعة النجاحْْالوطنية في نابل ْ
()1غسانْْالحلو "،المشكالت األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس ف ْ
مجلد( ،)17عدد(ْ .2003ْ،)2
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أهداف الدراسة:

هدفتْالدراسةْالتعرفْإلى:

ْ.1واقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْْ .
ْ.2درجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْْ .

.3مدىْوجودْعالقةْوقوةْالعالقةْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْ

الفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.

 ْ.4الفروقْ بينْ بعضْ المتغيراتْ الوظيفيةْ والديموغرافيةْفيْ ْواقعْسياساتْاالختيارْ والتعيينْ ودورهاْفيْ
تحقيقْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل"ْ .

أهمية الدراسة:

نتائجْهذهْالدراسةْقدْتفيدْقاْدةْالجامعاتْفيْالتعرفْعلىْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ،ومدىْ

الرضاْ والقبولْعنْتلكْالسياساتْ،كماْقدْتفيدْفيْالتعرفْعلىْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْجامعاتهمْ،

التعرفْعلىْجوانبْالقصورْ والضعفْالتيْتحولْدونْالوصول ْإلى ْالتميزْالمؤسسيْ،مماْيمكنهمْمنْ
ْ
و
وضعْالسياساتْواتخاْذْالجراءاتْالالزمةْلتطويرْجامعاتهمْ،وقدْتفيدْفيْالتعرفْعلىْالعالقةْبينْسياساتْ

االختيارْْوالتعيينْ وتحقيقْ التميزْ المؤسسيْ؛ْْمماْ يشكلْ صورةْ واضحةْ أمامْ قأداةْْالجامعاتْ فيْ تعديلْ

الجراءاتْوالسياساتْالمتبعةْبماْيساعدْفيْتحسينْأداءْالجامعةْللوصولْإلىْالتميزْالمؤسسيْالمنشودْ .

حدود الدراسةْ :

تتحددْحدودْهذهْالدراسةْبماْيأتيْ :

الحدود الموضوعية :تتناولْالْدراسةْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْ
وجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.

الحدود البشريةْ:أعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ.

الحدود الزمنية :أجريتْالدراسةْخاللْالفصلْالدراسيْاألولْمنْالعامْالجامعيْ.2020/ْ2019

الحدود المكانية :الجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ(جامعةْالخليلْ،جامعةْبوليتكنْفلسطينْ،جامعةْ
فلسطينْالتقنية/خضوريْ(فرعْالعروب)ْ،جامعةْالقدسْالمفتوحة)ْ.
مصطلحات الدراسةْ ْ:

قامْالباحثْبتعريفْالمصطلحاتْالواردةْفيْالدراسةْوفًْقاْللتعريفاتْالواردةْفيْالمراجعْ :

االختيار والتعيين" :جميعْاألنشطةْالتيْيتمْمنْخاللهاْانتقاءْأنسبْالمواردْالبشريةْمنْالمرشحينْللوظائفْ
المتاحةْ،والذينْتتوفرْلديهمْمقوماتْالوظيفةْمنْحيثْالمؤهالتْوالقدراتْالفكريةْوالعينيةْوالنسانية"ْ(ْ .)1

(ْ)ْ1خضيرْحمودْ،وياسينْالخرشة"ْ،إدارةْالمواردْالبشرية"ْ،عمانْ،األردنْ،دارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْ،2007ْ،صْ.109
165

ويعرف الباحث سياسات االختيار والتعيين بأنها :جميعْالجراءاتْوالمعاييرْوالخطواتْالتيْيتمْمنْخاللهاْ
استقطابْ وانتقاءْ أنسبْ المواردْ البشريةْ وأكفئهاْ للوظائفْ المتاحة ْ،والذينْ تتوفرْ لديهمْ مقوماتْ الوظيفةْ

المطلوبةْمنْحيثْالمؤهالتْوالقدراتْالفكريةْالبداعيةْوالتطويريةْوالنسانيةْْ .

وعليهْفإنْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْيشيرْإلىْمستوىْاآللياتْوالجراءاتْالتيْيتمْمنْخاللهاْانتقاءْ
أنسبْالمواردْالبشريةْللعملْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْْ .

التميز المؤسسيْ" :حالة من البداع الداريْ والتفوقْْالتنظيميْتحققْمستوياتْعالية غيرْعاديةْمنْاألدا ْءْ

والتنفيذْللعملياتْالنتاجيةْوالتسويقيةْوالماليةْوغيرهاْفيْالمنظمةْبماْينتحْعنهْنتائجْوانجازاتْتتفوقْعلىْ

ماْيحققهْالمنافسونْويرضىْعنهاْالعمالءْوكافةْأصحابْالمصلحةْفيْالمنظمة"ْ(ْ .)1

طوعياْْفيْ إنجازْ األهدافْ
ًْ
التميز القيادي"ْْ:القدرة على حثْ األف ارْدْْألنْ تكونْ لديهمْ الرغبةْ وملتزمينْ
التنظيميةْأوْتجاوزها"ْ(ْ .)2

ث ْإجرائياْبأنهمْالعاملينْالذينْتتوفرْفيهمْعددْمنْالصفاتْالتيْتْؤهلهمْألنْ
التميز البشري :يعرفهْالباح ْ
يكونواْبارزينْومميزينْفيْجانبْأوْعدةْجوانب.

التميز الخدماتيْْ:جميعْ األنشطةْ والفعالياتْ الداخليةْ الحيويةْ التيْ تتميزْ بهاْ المؤسسةْ عنْ غيرهاْ منْ
المؤسساتْالتيْمنْخاللهاْيتمْمقابلةْاحتياجاتْوت ْوقعاتْالمتعاملينْْ(ْ )3

ائياْبأنهْالشخصْالذيْيقومْبإعطاءْالمحاضراتْللطلبةْالجامعيينْ
عضو هيئة التدريسْ:يعرفهْالباحثْإجر ًْ
ويحملْ مؤهلْ الماجستيرْ فأكثرْ فيْ أحدْ التخصصاتْ األكاديميةْ ويقوم بمهام التدريس بشكلْْمتفرغ فيْ

الجامعاتْالفلسطينيةْ .

ائياْبأنهاْعبارةْعنْمؤسساتْأكاديميةْتضمْفيْجنباتهاْمجموعةْ
الجامعات الفلسطينيةْ:يعرفهاْالباحثْإجر ًْ

منْالطلبةْ،الذينْيتلقونْالعلومْالمختلفةْ،بواسطة ْأعضاء ْالهيئاتْالتدريسيةْفيْتلكْالجامعاتْ،وتشملْ:
(جامعةْالخليلْ،جامعةْبوليتكنكْفلسطينْ،جامعةْفلسطينْالتقنية/خضوريْ(فرعْالعروب)ْ،جامعةْالقدسْ

المفتوحة)ْ .
ْ
ْ
()1

ْعليْالسلميْ"ْ،خواطرْفيْالدارةْالمعاصرة"ْ،القاهرةْ،مصرْ،دارْغريبْللنشرْوالتوزيعْ،2001ْ،صْ .77
)(2

.Musa، Pinar and Tulay، Girard،“Investigating the Impact of Organizational Excellence and
Leadership on Business Performance: An Exploratory Study of Turkish Firms”، SAM Advanced
Management Journal، 2008، Vol.(73)، No.(1)، p.29.
(ْ )3وائلْمحمدْصبحيْإدريسْ،و ظاهرْمحسنْمنصورْالغالبي"ْ،إدارةْاألداءْاالستراتيجيْ:أساسياتْاألداءْوبطاقةْالتقييمْالمتوازن"ْ،

عمانْ،األردنْْ،دارْوائلْللنشرْوالتوزيعْ ْ.2009ْ،
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األدب التربوي:
ْ

ْيعتبرْعضو هيئة التدريس في الجامعة أحْد األركانْالرئيسية في العملية التعليمية ،فهو يقوم بدور

ت المجتمع ويساهْم
ث والخبيرْوالمستشار ،عالوة على ما يقدمهْمن إنتاج علمي يساهم في حل مشكال ْ
الباح ْ

ى تعدْد أدوار عضو هيئة التدريس ومسؤوليات ْه داخل
ت التطويرْ والتنمية الشاملةْ،بالضافة إل ْ
في عمليا ْ
ت الدراسية ،ومنح
الجامعة ،فهو يقوْم بإعطاءْالمحاضرات ،والتفاعل م ْع الطلبة ،ووضع المناهج والمقر ار ْ
ضال على ذلك كله فهو يقوم بدور المعلم
ث العلميةْ ،وف ًْ
ت العلميةْ والشراف علىْالرسائل والبحو ْ
الدرجا ْ
والمربيْوالقدوة الحسنة لطالبهْ(ْ ْ.ْ)1

أوًال :االختيار والتعيين:

ب للقوىْالعاملةْالمناسبة
ث واالستقطا ْ
تمثل وظيفة االختيار والتعيين االمتداْد الطبيعي لوظيفة البح ْ

ث صالحيتهْم
وتعبر عمليةْاالختيار عن عملية المفاضلة بين األف ارْد المتقدمين لشغل وظيفةْمعينةْمن حي ْ
ن
سبة ،وذلك بتحقيق التوافق بي ْ
ص المناسبْفيْالوظيفة المنا ْ
أيضا إلى وضع الشخ ْ
لتلك الوظيفةْ ْ،وتهدف ً
ط االختيار
ص المتقدم لشغل الوظيفةْ،ونشا ْ
ت وواجباتْالوظيفة وبين مؤهالتْوخصائصْالشخ ْ
متطلبا ْ

أيضا االختالف بين
الستعداْد والقد ار ْ
ث اْ
والتعين ضروريْ لوجودْفروقْ بين األف ارْد ْمن حي ْ
ت والميولْ ،و ً
ص العقلية والجسمانية التي تتطلبهاْ(ْ .)2
ث المستلزماتْوالخصائ ْ
الوظائف منْحي ْ
مفهوم عملية االختيار والتعيين:

ت المتقدمين للتأكدْ
ص طلبا ْ
ي يتْم بمقتضاها فح ْ
ْيمكن تعريف عملية االختيار :بأنها العملي ْة الت ْ

ت وشروط الوظيفة ،ثم مقابلتهم ،وتعيينهم في نهاية األمرْْ(ْ ْ.)3ويعرفهاْزويلف(" :)4
ممنْتنطبق عليهمْمواصفا ْ
بأنها العملية الدارية التي بمقتضاها يقسمْْالمرشحونْ إلىْْفريقينْ فريق تقبله المنظمةْ لتعيينه للوظيفة

ت التيْتقومْبهاْالمنظمة النتقاء أفضل المرشحين للوظيفةْ.بينماْ
ي تلك العمليا ْ
الشاغرة وفريق ترفضه ،وه ْ
ت نفسه
ت األف ارْدْالمتقدمين للعمل وهيْفي الوق ْ
ف عن مؤهال ْ
نْْ("ْ:)5بأنها رحلة تطوير وكش ْ
يعرفهاْالمدهو ْ

ب أالْينصرف الذهن
فرصة يمكن لكال الطرفين المنظمة والفرْد انتهازهْا ليتعرفْكل منهما علىْاآلخر ويج ْ

(ْ )1عدنانْبدوي ْالبراهيم"ْ،المشكالت التي تواجه عضو هيئة التدريس المبتدئ فيْالجامعات األردنية الحكومية"(ْ ،رسالة ماجستير
غير منشورة) ،1994ْ،الجامعة األردنية ،عمانْ .

()2

صالحْعبد الباقي" ،الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظمات" ،السكندرية ،مصرْ،الدار الجامعية للطبع

()3

مؤيدْ،السالم ،وعادل صالح" ،إدارة المواردْ البشرية -مدخل استراتيجيْ" ،عمانْ،األردن ،عالم الكتب الحديث للْنشر والتوزيعْ،2002ْ،

والتوزيعْ ْ.2001ْ،
صْْ .85

( . )4مهديْحسن ،زويلف "،إدارة األفراد ،عمان ،األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيعْ،مكتبة المجتمع العربيْ للنشر والتوزيعْ،2003ْ ،
صْ .97

(ْ )5محمدْإبراهيم المدهون "،إدارة وتنمية الموارد البشرية" ،غزة ،فلسطين ،إبداعْللطباعةْوالنشرْ،2005ْ،صْ ْ.66
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إلى التركيز األساسي لهذه العملية على اكتشافْالجوانبْالسلبية التي يحتمل أن تؤدي إلى فشلْالفرْد
وظيفيا.
ًْ

أهمية عملية االختيار:

ب التاليةْ(:ْ)1
يمكن القول بأن أهمية عملي ْة االختيار ترجع إلى األسبا ْ

ى درجة أداء مساعديه؛ فالعاملين الذينْال يملكونْ
ى حْد كبير عل ْ
 -أداء القائم بعملي ْة االختيار يعتمْد إل ْ

ت المناسبة سوف ال ينجزونْ أعمالهم بفعالية ،وبذلك فإن إنجاز رئيسهم الْبْد وأنْيتأثر هو اآلخر،
القد ار ْ
ص غير المناسبين للعملْ.
ولذلكْعلى الدارة أن تفرزْوتتعرف على األشخا ْ

ب التكاليف العالية التيْيمكن أن
ص الذين يتقدمونْ للعمل في المنشأة مهم بسب ْ
 -الفرز الفعال لألشخا ْ

ص الذين يتقدمونْللعمل فيها مما يعنيْضرورة االهتمام باختيار
ب وتعيين األشخا ْ
تحملهاْالمنشأة في اجتذا ْ
ص
ن تحقيق الهدف من إنفاقهاْ والذي يتمثل في اختيار األشخا ْ
ك النفقاتْدو ْ
العاملين حتىْال تضيع تل ْ

المناسبينْ .

تعاطيا مع القوانين
ًْ
ت االختيار ْوْذلك
عملية االختيار السليمة مهمة للتأكيْد على قانونية وشرعية إجراءا ْت أو األجناس المختلفة.
ص على عدم التميز والمساواة في المعاملة ضدْاألقليا ْ
التيْتن ْ
التميز المؤسسي:
ثانياّ :
ً
ينطلقْتعريفْالتميزْالمؤسسيْمنْالعديدْمنْالكتبْوالدراساتْواألبحاثْ،وهذاْالتعددْيعكسْأهميةْ
المفهومْالتيْجعلتْالمداخلْالداريةْالمعاصرةْتركزْجهودهاْلتحديدْمفاهيمْالتميزْالتنظيميْ،فمدخلْالدارْةْ
العلميةْ حددْ مفهومْ الكفاءةْ كأساسْ للتميزْ التنظيميْ ومدخلْ العالقاتْ النسانيةْ ركزْ علىْ الحاجاتْ

االجتماعيةْللعاملينْ،وأضافْإلىْقاموسْالتميزْالتنظيميْمصطلحاتْمثلْ،العملْالجماعيْ،وفرقْالعملْ،
وجودةْ الحياة ْ،والمناخ ْ،والثقافةْ التنظيمية ْ،وقدْ تواصلتْ الجهودْ الداريةْ بماْ فيْ ذلكْ المداخلْ الداريةْ
المعاصرةْالتيْحددتْمفهومْالفاعليةْالذيْيركزْعلىْتحقيقْأهدافْالمنظمةْالكليةْفيْظلْالتغيراتْالبيئيةْ

المتعددة ،وتكمن أهمية التميز المؤسسيْفي(:)2

ت التي تواجهها حال ظهورهاْ .
ت إلى وسائل وطرقْ للتعرف على العقبا ْ
ْ.1تحتاجْالمنظما ْ

ص الموارْد
ت المهمةْبخصو ْ
ت وسيل ْة لجمع المعلومات ،حتى تتمكن من اتخاْذ الق ار ار ْ
ْ .2تحتاج ْالمنظما ْ
البشرية.

ت إلى تطوير أعضائها بصفة مستمرة سواء المديرين أو الموظفين ،حتى يتمكنواْمن
ْ .3تحتاج ْالمنظ ْما ْ

ت المنافسةْ .
قياسا مع المنظما ْ
المساعدة في جعل المنظمة أكثر تمي از في األداءًْ ،
( )1مصطفىْنجيبْشاويش "،إدارة الموارد البشرية" ،عمان ،األردن ،دار الشروقْللنشرْوالتوزيعْ ْ.1996ْ،
(ْ)2عادلْمحمدْزايد"ْ،األداءْالتنظيميْالمتميزْ:الطريقْإلىْمنظمةْالمستقبل"ْ،القاهرةْ،مصرْ،المنظمةْالعربيةْللتنميةْالداريةْ .2003ْ،
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فردا أم جماعة؟ والتمعنْفي
ت الالزمة لصانع القرار سواء أكان ًْ
ت إلى توفر المها ار ْ
ْ .4تحتاج ْالمنظ ْما ْ
ت.
حساسية الدور الذي يقوم ب ْه وأهميته في تحقيق البداع والتميز في المنظما ْ
أنواع التميز المؤسسيْ :

 .1التميز القيادي :للقيادةْالعلياْتأثيرْمباشرْعلىْالتميزْ،وذلكْمنْخاللْتنميةْقدراتْاألف ارْدْ،وتشجيعهمْ
علىْالتميزْوالبداعْ،وذلكْمنْخاللْتميزهاْبالمهارةْالقياديةْوعالقاتْالعملْالفعالةْ،والقدرةْعلىْالتفكيرْ

المتجددْالذيْيبتعدْعنْالتقليدْ،وكذلكْاهتمامهاْبتشجيعْالمنافسةْبينْاألف ارْد ْللتوصل ْإلى ْأفكارْجديدةْ.

فالقائدْالمتميزْهوْالذيْيستطيعْرؤيةْكثيرْمنْالمشكالتْفيْالموقفْالواحدْ،فهوْيعيْاألخطاءْ،ونواحيْ

تْ(ْ .)1
النقصْوالقصورْ،ويحسْبالمشكال ْ

يْْ(ْ)2أنْفئاتْالعاملينْكافةْيعدونْبمثابةْمستهلكينْللسلعْوالخدماتْ،
 .2التميز بتقديم الخدمةْ:يشيرْالنعيم ْ

وعندماْيتمْالحصولْعلىْسلعةْالْتلبيْحاجاتْفئاتْالمتعاملينْأوْتزيدْمنْتوقعاتهمْ؛ْفإنْهؤالءْالمتعاملينْ

يلجئونْإلىْالمنافسينْللتعاملْمعهمْ.وعليهْفإنْالمؤسساتْالخدميةْ،تسعىْباستمرارْلتحتلْالصدارةْعلىْ
منافسيهاْفيْمجالْتقديمْالخدمةْلفئةْالمتعاملينْمعهاْ .

يةْهادفةْ،والدارةْهيْعمليةْتحقيقْاألهدافْالتنظيميةْبدرجةْ
ْ
 .3التميز البشريْ:المنظمةْهيْتجمعاتْبشر
عاليةْمنْالكفاءةْوالفاعلي ْةْْ(ْ ْ.)3

الدراسات السابقة:

أوًال :دراسات تتعلق باالختيار والتعيين:

الموارْد البشريةْبتحقيقْ
ن ْ
ب وتعيي ْ
ت إلى التعرف على عالقة استقطا ْ
أجرتْالغالينيْ(ْ )4دراسةْهدف ْ

الميزةْالتنافسية من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ،حيثْتمْاختيار عينة

موظفا وموظفة من العاملين في البنوك التجاريةْبمحافظةْغزة وتم استردادْ
ًْ
عشوائية اشتملتْعلىْ()200
( )182استبيانْ.استخدمتْالباحثةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْ.واستخدمتْاالستبانةْلجمعْالبياناتْ.وأظهرتْ
ك التجارية بقطاع غزةْبوزنْ
نتائجْالدراسة توفرْأبعاْد عملية االستقطابْ واختيار الموارْد البشرية في البنو ْ
.Borghini ،E،C،. "Framework for the study of relationships between organizational characteristics and
organizational innovation " the journal of creative Behavior ، 2013،vol ،(31)،No ،(1)، p.p.226-289 .
)(1

(ْ )2راتبْعبدْالعالْالنعيميْ،وراتب جليلْصويص"ْ،تحقيقْالدقةْفيْإدارةْالجودةْ:مفاهيمْوممارسات"ْ،عمانْ،األردنْ،دارْاليازوريْ
للنشرْوالتوزيعْ .ْ2008ْ،
. Daft،R.،"Management" ،The Dryden press، New York، 2000، P22.

)(3

( )4ميرفت محمد بيان الغاليني"ْ،عالقة استقطاب وتعيينْ المواردْ البشرية بتحقيقْالميزةْالتنافسيةْ/دراسةْميدانيةْعلىْالبنوكْالعاملةْفيْ
قطاعْغزة"(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،2015ْ،كليةْاالقتصادْوالعلومْالداريةْ،جامعةْاألزهرْ،غزةْ،فلسطينْ .
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ن
التجارية في قطاع غزةْبوز ْ
ْ
نسبيْ(ْ،)%77.59كما تبينْوجودْمستوىْ لتوفر الميزة التنافسية لدى البنوك

ت أف ارْد
ت استجابا ْ
ت داللة إحصائية بين متوسطا ْ
نسبيْ(ْ،)%75.56وأظهرتْالدراسةْعدم وجوْد فروقْ ذا ْ

ى لمتغيرات( ْ:الجنس ْ،العمرْ،
ق الميزة التنافسية تعز ْ
ب الموارْد البشريةْ وتحقي ْ
عينةْ الدراسةْ نحو استقطا ْ

ت داللة إحصائيةْ بين
المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،التخصص) ْ.فيْ حينْْتبينْ وجوْد فروقْ ذا ْ

ى
ق الميزةْ التنافسية تعز ْ
ب المواردْ البشريةْ وتحقي ْ
ت أف ارْد عينة الدراسة نحو استقطا ْ
ت استجابا ْ
متوسطا ْ

ت الخدمة)ْ ْ.
لمتغيرات(ْ:الحالة االجتماعيةْ،وسنوا ْ

بْالتيْتتبعهاْالشركاتْالعاملةْفيْمجالْ
وأجرىْفرحْ(ْ)1دراسةْهدفتْإلىْمعرفةْاألسسْواألسالي ْ

االتصاالتْبالواليةْالشماليةْفي ْجمهوريةْالسودانْفيْاستقطابْالمواردْالبشريةْ واختيارهاْوتعيينهاْ،ولفتْ
انتباهْالشركةْحولْدورْالمواردْالبشريةْوأهميتهاْللمنظمةْ،ولفتْاالنتباهْحولْضرورةْاالهتمامْبعمليةْتقويمْ

أداءْْالعاملين ْ.واستخدمتْ الدراسةْ المنهجْ الوصفي ْ،كماْ استخدمتْ االستبانةْ لجمعْ البياناتْ ْ.وخلصتْ

الدراسة ْإلى ْوجودْعالقةْذاتْداللةْمعنويةْبينْبساطةْإجراءاتْاالستقطابْبالشركةْ وارتفاعْكفاءة ْأدا ْءْ

العاملينْبالشركةْ،كماْتوجدْعالقةْذاتْداللةْمعنويةْبينْأنهْعندْضرورةْقرارْالتعيينْيتمْمراعاةْالنوعْ

العاملينْبالشركةْ،وهناكْعالقةْذاتْداللة ْمعنويةْبينْالتقيدْ
ْ
حسبْمتطلباتْالوظيفةْ وارتفاعْكفاءة ْأداء ْ
بخطوطْالتعيينْيساعدْفيْعمليةْتحسينْاألداءْوارتفاعْكفاءةْأداءْالعاملينْبالشركةْ .

كماْأجرتْالبدور ْوالنابلسيْ(ْ )2دراسةْهدفت ْإلى ْالتعرفْعلى ْأثر ْسياساتْاالختيارْ والتعيينْالفعالةْفيْ
اختيارْالمواردْالبشريةْفيْو ازرةْالداخليةْفيْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدة ْ.واستخدمتْاالستبانةْلجمعْ

البياناتْ،وتكونتْعينةْالدراسةْمنْْ(ْ)50موظفْإداريْْيعملونْفيْو ازرةْالداخليةْبدولةْالماراتْ.وخلصتْ

اخليةْتتبعْمنهجا ْيرتكزْعلىْأسسْعلميةْومنهجيةْلتطويرْالمكانياتْالماديةْ
ًْ
الدراسة ْإلى ْأنْو ازرةْالْد
والبشريةْلو ازرةْالداخليةْلمواكبةْالنهضةْالشاملةْالتيْتشهدهاْالدولةْفيْمختلفْالمجاالتْ،كماْيتمْاستقطابْ
وتوفيرْالكوادرْالبشريةْالمطلوبةْبمختلفْأنواعها ْ،واعدادْالخططْالسنويةْ والموازنةْالبشريةْالخاصةْبهاْ،
كماْيتمْالمشاركةْ والتنسيقْمعْالجهاتْالمعنيةْفيْإعدادْبرامجْالتسكينْ والحاللْالوظيفيْفيْتشكيالتْ

الو ازرةْوفًْقا ْلمتطلباتْتفعيلْالمسارْالوظيفيْللعاملينْ،وتبينْوجودْسياسات ْإداريةْمكتوبةْتنظمْعمليةْ
االختيارْ والتعيينْ،كماْيتمْوضعْسياساتْاالختيار ْوالتعيينْوفًْقا ْألسسْومعاييرْعلميةْسليمةْ،كماْأنْ

()1

خالدْ عبدْ الحميدْ محمدْْ فرح" ْ،أثرْ عمليةْ االختيارْ والتعيينْ علىْ جودةْ أداءْ العاملينْ بمنظماتْ األعمال/بالتطبيقْ علىْ شركاتْ

االتصاالتْالعاملةْبالواليةْالشمالْيةْفيْالفترةْمنْ(ْ،"2015-2010رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،2016ْ،كليةْالدراساتْالعلياْ،جامعةْ
دنقالْ،الواليةْالشماليةْ،جمهوريةْالسودانْ .

(ْ)2لميسْرياضْالبدورْ،والنابلسيْ،زينب"ْ،عملياتْالتعيينْالفعالةْوأثرهاْفيْاختيارْالمواردْالبشرية/دراسةْتطبيقيةْعلىْالعاملينْبْو ازرةْ
الداخليةْفيْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدة"ْ،المجلةْاللكترونيةْالشاملةْمتعددةْالمعرفةْلنشرْاألبحاثْالعلميةْ والتربوية ْْ،MECSJ

عدد(ْ،)9األردنْْ ْ.2019ْ،
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سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتعملْعلىْتحقيقْاختيارْأفضلْالكفاءاتْالداريةْالمتوفرةْلشغلْالوظائفْ
الشاغرةْْ .
ثانيا :دراسات تتعلق بالتميز المؤسسي:
ً
ْْ()1
ْأجرىْْكيْم ْدراسةْهدفتْإلىْالتعرفْعلىْتأثيرْأربعةْعواملْتساهمْفيْتوقعاتْالعاملينْحولْ
ْ
الفرص ْ،والقواعدْالتنظيميةْ.
ي ْالرواتب ْ،والمنافع ْ،و ْ
البيئةْالتنافسيةْعلىْاألداء ْالمؤسسيْ.وهذهْالعواملْه ْ
)ْعامالْيعملونْفيْْ، NASP-IIIوقدْتوصلتْالدراسةْإلىْالعديدْمنْالنتائجْ
ًْ
تكونتْعينةْالدراسةْمنْ(60
أبرزهاْ:وجودْمساهمةْعاليةْلتوقعاتْالعاملينْحولْالبيئةْالتنافسيةْعلىْأداءْمؤسستهمْ .

كماْقام ْإدرالينْ(ْ )2بدراسةْهدفت ْإلى ْتحديدْدرجةْحفزْممارساتْإدارةْالمواردْالبشريةْعلىْتحقيق ْالريادةْ
يةْهيْاألكثرْتوجيهاْلريادةْالمنظمةْفيْكبرىْالشركاتْ
ًْ
بالضافةْإلىْبيانْأيْوظائفْإدارةْالمواردْالبشر
فيْالفلبينْ.تكونتْعينةْالدراسةْمنْْ(ْ)300موظفْيعملونْفيْ(ْ)11شركةْكبيرةْفيْالفلبينْ.وقدْتوصلتْ

يةْترتبطْهذهْالممارساتْ
الدراسة ْإلى ْأنْالشركاتْعينةْالدراسةْتطبقْالعديدْمنْممارساتْالمواردْالبشر ْ

أنْكال ْمنْعالقاتْالعاملين ْ،والتدريبْ والتطويرْ،االستقطابْ واالختيارْ
بوظائفْإدارةْالمواردْالبشرية ْ.و ًْ

تساهمْبشكلْمتساوْإلىْحدْماْفيْتحقيقْالريادةْلعملْهذهْالشركاتْ ْ.

ت إلى التعرف على دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي
وأجرىْالبحيصيْْ(ْ)3دراسةْهدف ْ

ق أهداف الدراسة تم تطوي ْر استبانة مكون ْة منْ( )62فقرة لغرضْ
ع غزةْ،ولتحقي ْ
ي قطا ْ
في الكلياتْالتقنية ف ْ
ت االستبانة محوريينْأساسيين أحدهما يقيس
ت عين ْة الدراسة منْ(ْ)205فردْ،وشمل ْ
جمعْالبيانات .وتكون ْ

س درجة التميز المؤسسي .وقْد توصلتْالدراسةْإلى مجموعة من النتائج أهمها :
درجة التمكين ،واألخ ْر يقي ْ
ض السلطة،
ث احتل بعْد فرقْ العمل المرتبة األولى ،تالْه بعْد تفوي ْ
توفر التمكين الداريْ في كلياتهم حي ْ

مرتبة األخيرةْ،توفر التميز المؤسسي بجميع أبعاده )
والمشاركة بالمعلومات ،وبعْد الثقافة التنظيمية في ال ْ

ت داللة إحصائية بين الثقافة
ت النتائج وجوْد عالقة ذا ْ
القيادي ،والبشري ،والخدماتي)ْبدرجة كبيرةْ.وأظهر ْ

ت وفرقْ العمل من جهة وبين التميز القيادي والبشريْ
ي والمشاركة بالمعلوما ْ
ض الدار ْ
التنظيمية والتفوي ْ

ن فيْ
ت داللة إحصائي ْة في دور التمكي ْ
ت النتائج وجودْعالقة ذا ْ
والخدماتي من جهةْْأخرى ْ،كما أظهر ْ
.Kim، Jungin، “Strategic Human Resource Practices: Introducing Alternatives for Organizational
– Performance Improvement in the Public Sector”، Public Administration Review، 2010، January
February، p.p. 38-49.
)(1

.Edralin، Divina M، “Human Resource Management Practices: Drivers for Stimulating Corporate
Entrepreneurship in Large Companies in the Philippines” DLSU Business & Economics Review، 2010،
Vol.(19)، No.(2)، p.p. 25-41.
)(2

()3

عبدْالمعطيْمحمودْالبحيصيْ"ْ،دور تمكين العاملين في تحقيقْالتميز المؤسسي-دراسة ميدانية على الكْليات التقنية في محافظات

قطاع غزة"ْ(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،2014ْ،عمادةْالدراساتْالعلياْ،جامعةْاألزهرْ،غزةْ،فلسطينْ .
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ت الخدمة ْ،والعمر)ْ،
ت التالية (:الكلية ،والمستوىْ التعميمي ،وسنوا ْ
تحقيق التميز المؤسسي يعزىْ للمتغي ار ْ
ن في تحقيقْالتميز المؤسسي يعزىْ لمتغير
ت داللة إحصائي ْة بين التمكي ْ
ت النتائج إلى وجوْد عالقة ذا ْ
وأشار ْ

الجنس ولصالح الذكورْ .

تعقيب على الدراسات السابقةْ :

ْْْبعدْ االستعراضْالسابقْللدراساتْالسابقةْالعربيةْ واألجنبيةْتوصلْالباحثْْإلىْْأنْ موضوعْ االختيارْ

والتعيينْوماْلهماْمنْدورْبارزْفيْاختيارْالكفاءاتْالبشريةْحظيْباهتمامْعددْمنْالباحثينْمثلْدراسةْ

البدورْوالنابلسيْ(ْ،)2019وتناولتْدراساتْعديدةْأثرْاستقطابْوتعيينْالمواردْالبشريةْفيْتحقيقْالميزةْ
ب ْالتيْتتبعهاْالشركاتْ
التنافسيةْمثلْدراسةْالغالينيْ(ْ،)2015وتناولتْدراساتْأخرىْاألسسْ واألسالي ْ

خرىْدورْمتغيراتْعدةْ
العاملةْفيْتعيينْالمواردْالبشريةْمثلْدراسةْفرحْ(ْ.)2016كماْتناولتْدراساتْأ ْ

فيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمثلْدراسةْالبحيصيْ(ْ،)2014ودراسة ْ(ْ،)Kim, 2010ودراسة ْ( Edralin,

بْ
 ْ،)2010وقدْ استفادْ الباحثْ منْ هذهْ الدراساتْ فيْ التعرفْْإلىْْمجاالتْ الدراسةْ ومتغيراتها واألسالي ْ

جاالتهاْوفقراتهاْْ.ولعلْأهمْماْيميزْهذهْ
الحصائيةْفيْتحليلْنتائجهاْوكذلكْفيْبناءْبنودْاالستبانةْوم ْ

الدراسةْأنها ْعنيتْبمعرفةْ واقعْسياساتْاالختيارْ والتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ ودورهاْفيْتحقيقْ
ث ْلمْيتمْتناولْهذاْ
التميزْالمؤسسي ْمنْوجهةْنظرْمنْيمارسونْوينخرطونْفيْالعمليةْالتعليميةْ،حي ْ
الموضوعْبهذهْالصورةْفيْالدراساتْالسابقةْْ-علىْحدْعلمْالباحثْْ-إضافةْإلى ْتفردهاْفيْبحثْواقعْ

سياساتْ االختيارْ والتعيينْ فيْ الجامعاتْ الفلسطينيةْ ودورهاْ فيْ تحقيقْْالتميزْ المؤسسي ْ،مماْ يوضحْ
للمسؤولينْ فيْ الجامعاتْ الفلسطينيةْ واقعْ سياساتْ االختيارْ والتعيينْ والجراءاتْ المتبعةْ ومدىْْمالئمةْ

درجةْالتميزْالمؤسسيْلجامعاتهمْ،وأثر ْسياساتْ
ْ
الجراءاتْالمتبعةْفيْاختيارْالكفاءاتْ،وكذلكْقياس ْ
االختيارْوالتعيينْالفعالةْفيْوصولْالجامعةْإلىْالتميزْالمؤسسي.

منهج الدراسةْ ْ:

ْ

ْأجريتْهذهْالدراسةْخاللْالفصلْاألولْمنْالعامْالجامعي ْ ْ،2020/2019واستخدمْالباحثْفيْ

إنجازهاْالمنهجْالوصفيْالتحليليْلمالءمتهْلمثلْهذاْالنوعْمنْالدراساتْ.
مجتمع الدراسة وعينتهاْ ْ:

ْ

ْيتكونْ ْمجتمعْالدراسةْمن ْأعضاء ْهيئةْالتدريس ْالمتفرغين ْالعاملينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْ

محافظةْالخليل ْ،وهي(:جامعةْالخليل ْ،جامعةْْبوليتكنكْفلسطينْْ،جامعةْفلسطينْالتقنية/خضوريْ(فرعْ

الع ْروب)ْ،جامعةْالقدسْالمفتوحة)ْفيْمحافظةْالخليلْ،حيثْتمْتوزيعْأداةْالدراسةْعلىْعينةْعشوائيةْمنْ
أعضاءْْهيئةْالتدريسْْالمتفرغينْْفيْْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْ محافظةْْالخليل ْ،حيثْ تمْ توزيعْ(ْ)200
استبانةْ،استردْمنهاْْ(ْ)85استبانةْ،والجدول(ْ)1يبينْتوزيعْأف ارْدْالعينةْ.
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جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها.
المتغيرات
الجنس
المؤهل العلمي
سنوات الخدمة

الرتبة األكاديمية

نوع الجامعة

العدد

النسبة المئوية

ذكر

64

%75

أنثى

21

%25

ماجستير

36

%42

دكتوراه

49

%58

أقل من  10سنوات

22

%26

من  20 -10سنة

25

%29

أكثر من  20سنة

38

%45

محاضر

36

%42

أستاذ مساعد

38

%45

أستاذ مشارك

11

%13

عامة

57

%67

حكومية

28

%33

أداة الدراسةْ :

تمْإعدادْاستبانةْلقياسْ"واقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْوجهةْ

نظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل"ْ،وتكونتْبمجملهاْمنْثالثةْأقسامْْ :
القسم األولْ:ويحتويْهذاْالجزءْعلىْالبياناتْاألوليةْعنْعضوْهيئةْالتدريسْالذيْيقومْبتعبئةْاالستبانةْ
وهي(ْ:الجنسْ،والمؤهلْالعلميْ،وسنواتْالخدمةْ،والرتبةْاألكاديميةْ،ونوعْالجامعة)ْ .

القسم الثانيْ :ويقيسْ واقعْسياساتْاالختيارْ والتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ،ويتكونْمنْ ْ(ْ)24فقرةْ
تناولتْأسئلةْوفرضياتْالبحثْوقدْكانتْإجابةْهذهْالفقراتْ(أوافقْبشدةًْ،أوافقْ،محايدْ،الْأوافقْ،الْأوافقْ

بشدةً)ْ .

القسم الثالثْ:ويقيسْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ،ويتكونْمنْثالثةْمجاالتْرئيسيـةْ

(التميزْالقياديْ،التميزْالبشريْ،التميزْفيْتقديمْالخدمة)ْ،و(ْ)25فقرةْتناولتْأسئلةْوفرضياتْالبحثْوقدْ
كانتْإجابةْهذهْالفقراتْ(أوافقْبشدةًْ،أوافقْ،محايْدْ،الْأوافقْ،الْأوافقْبشدةً)ْ ْ.

صدق األداةْ ْ:

تْلقياسهْ،وقدْقامْالباحثْبعرضْ
يعبرْصدقْاألداةْعنْمدىْصالحيةْاألداةْالمستخدمةْلقياسْماْوضع ْ

االستبانةْ علىْ عددْ منْ المختصينْ وذويْ الخبرةْ فيْ عددْ منْ الجامعاتْ الفلسطينيةْ منْ حملةْ شهاداتْ
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الدكتوراهْ والماجستيرْ،وقدْتمْتعديلْفقراتْاالستبانةْوفقْالمالحظاتْ والتعديالتْالمقترحة ْ،وأعيدْصياغةْ
االستبانةْبشكلهاْالنهائيْليصبحْعددْفقراتهاْْ(ْ)49فقرةْ .
ثبات األداة:

للتحققْمنْثباتْاألداةْتمْحسابْمعاملْكرونباخْألفاْ)ْ،)Cronbach' alphaوفقْالجدولْ(ْ ْ:)2
جدول ( :)2معامالت كرونباخ ألفا ألبعاد الدراسة الخاصة بسياسات االختيار والتعيين وبالتميز المؤسسي.
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت الدراسة
واقع سياسات االختيار والتعيين

ْ 24

ْ 0.871

درجة التميز المؤسسي

ْ 25

ْ 0.913

الدرجة الكلية

ْ 49

ْ 0.935

ْْ ْ

ْمنْخاللْالنظر ْإلى ْجدول(ْ)2يتبينْأنْقيمةْألفاْلواقعْسياساتْاالختيارْ والتعيينْبلغتْ(ْ،)0.871
أخيرْبلغتْقيمةْألفاْللدرجةْالكليةْ(ْ،)0.935مماْ
وبلغتْقيمةْالثباتْلدرجةْالتميزْالمؤسسيْ(ْ،)0.913و ًْا

يشيرْإلىْدقةْأداةْالقياس.
المعالجة اإلحصائيةْ ْ:

تمهيداْْلدخالهاْ للحاسبْ وقدْ تمْ إدخالهاْ
بعدْ جمعْ بياناتْ الدراسةْ قامْ الباحثْ بمراجعتهاْ وذلكْ ًْ

للحاسبْوذلكْبإعطائهاْأرقاماْمعينةْ،أيْبتحويلْالجاباتْاللفظيةْإلىْرقميةْحيثْأعطيتْالجابةْأوافقْ

تْ،والجابةْبدرجةْالْأوافقْ
تْ،والجابةْمحايْدْثالثْدرجا ْ
تْ،والجابةْأوافقْأربعْدرجا ْ
بشدةْخمسْدرجا ْ
درجتينْْ،والجابةْ الْ أوافقْ بشدةْْدرجةْ واحدة ْ.وبذلكْ أصبحتْ االستبانةْ تقيسْ واقعْ سياساتْ االختيارْ

والتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطيني ْةْ

في ْمحافظةْالخليلْ .وقدْتمتْالمعالجة ْالحصائيةْللبياناتْباستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْ واالنحرافاتْ

المعياريةْ واختبارْ(ت)ْوتحليلْالتباينْاألحادي ْْ One Way ANOVAواختبارْ(ْ)LSDلداللةْالفروقْبينْ

المتوسطاتْومعادلةْالثباتْكرونباخْالفاْ،وتحليلْاالنحْدارْ،وذلكْباستخدامْبرنامجْالرزمْالحصائيةْللعلومْ
االجتماعيةْ)ْ .)SPSS
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات

يتناولْهذاْالمبحثْعرضاْللنتائجْالتيْتوصلْإليهاْالباحثْمنْخاللْاستجابةْأف ارْدْعينةْالدراسةْ
ًْ

حولْ واقعْسياساتْ االختيارْ والتعيينْ ودورهاْفيْتحقيقْْالتميزْْالمؤسسيْْمنْ وجهةْ نظرْْأعضاءْْهيئةْ
التدريسْالتعليمْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفي ْمحافظةْالخليلْ،وفًْقا ْلتساؤالتْالدراسةْوفرضياتهاْ،ويمكنْ
تفسيرْقيمةْالمتوسطْالحسابيْللعباراتْفيْأداةْالدراسةْكماْيليْْ :

جدول ( :)3داللة المتوسط الحسابي.
المتوسط الحسابي

الداللة

ْ 1.79-1.00

منخفضْجدْاْ ْ
ً
منخفضْ ْ

ْ 2.59-1.80
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ْ 3.39-2.60

متوسطْ ْ

ْ 4.19-3.40

مرتفع ْ

ْ 5.00-4.20

تفعْجداْ ْ
ًْ
مر

إحصائياْتوصلْالباحثْللنتائجْالتاليةْْ :
ْْوفيْضوءْمعالجةْبياناتْالدراسةْ
ً
ْ

سْ/1ماْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل؟ ْ

لإلجابةْ عنْ هذاْ السؤالْ فقدْ تمْ استخراجْ المتوسطاتْ الحسابيةْ واالنحرافاتْ المعياريةْ لفقراتْ االختيارْ
والتعيينْ،ويضحْذلكْالجدولْ(ْ :)4

جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع سياسات االختيار والتعيين مرتبة حسب األهمية.

رقم

المتوسط

فقرات سياسات االختيار والتعيين

الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

الدرجتتتتتة

الرتبة

ْ4

يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرة.

ْ 3.74

ْ 1.23

مرتفع ْ

1

ْ6

تستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْنوعْالوظيفةْودرجتهاْ .

3.67

ْ 0.943

مرتفع

2

ْ7

تقيسْمعاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْ

3.65

ْ 0.764

مرتفع

ْ9

تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمةْ .

3.64

ْ 0.855

مرتفع

4

ْ1

توجدْسياساتْإداريةْمكتوبةْتنظمْعمليةْاالختيارْوالتعيين.

3.56

1.07

مرتفع

5

ْ 12

تعتمدْ الجامعةْ فيْ اختيارهاْ للكوادرْ علىْ المهاراتْ الفنيةْ

3.54

ْ 0.809

مرتفع

3.54

ْ 0.880

مرتفع

3.50

ْ 0.958

مرتفع

ْ 3.45

ْ 1.02

مرتفع ْ

3.43

0.956

مرتفع ْ

3.36

ْ 0.923

متوسطْ

3.36

ْ 0.814

متوسطْ

3.34

ْ 0.608

متوسطْ ْ

3.30

ْ 1.15

متوسطْ

ْ 3.26

ْ 1.25

متوسطْ ْ

3.25

ْ 1.02

متوسطْ

الشاغرةْ .

والتخصصيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفةْ .
ْ 21

تتكونْ لجنةْ االختيارْ والتعيينْ منْ أشخاصْ ذويْ كفاءةْ وخبرةْ،
ولديهمْمهاراتْإداريْةْعاليةْ .

ْ5

تعملْسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْعلىْتحقيقْاختيارْأفضلْ
الكفاءاتْالمتوفرةْلملءْالمراكزْالشاغرة.

ْ 24

سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعاملينْمنْ
داخلْالجامعةْ .

ْ2

سياساتْ االختيارْ والتعيينْ المتبعةْ تؤديْْإلىْْاختيارْ األْف اردْْ
المناسبينْللوظائفْالشاغرة.

ْ 10

تعتمدْالجامعةْأساليبْمتنوعةْفيْعمليةْاستقطابْالكفاءاتْ .

ْ 13

تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْالفكريةْكالقدرةْ
علىْالتحليلْوالبداعْواالبتكارْ .

ْ3

سياساتْاالختيارْ والتعيينْالمتبعةْتتمْوفقْأسسْومعاييرْعلميةْ
مدروسة.

ْ8

تسيرْ عمليةْاالختيارْ والتعيينْبشفافيةْوعالنيةْووضوحْتزيدْمنْ
رضاءْووالءْالعاملينْ .

ْ 23

سياساتْ االختيارْ والتعيينْ المعمولْْبهاْ تمنعْْمنْ االستقطابْ
الخارجيْ .

ْ 22

سياساتْ االختيارْ والتعيينْ المعمولْ بهاْ تضمنْْالمنافسةْ الحرةْ
والنزيهةْبينْالمرشحينْلشغلْالوظائفْ .
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3

6
7
ْ8
ْ9
ْ 10
ْ 11
ْ 12
ْ 13
ْ 14
ْ 15
ْ 16

ْ 18

يتوفرْلدىْالجامعةْقسمْمختصْفيْتخطيطْالمواردْالبشريةْوتحديدْ

ْ 17

3.24

ْ 1.01

متوسطْ

ْ 11

تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْالداريْةْ .

3.16

ْ 1.04

متوسطْ

ْ 18

ْ 16

تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْمعاييرْْمعروفةْوواضحةْللمتقدمين ْ

3.13

ْ 0.948

متوسطْ

19

ْ 14

تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالواسطةْوالمحسوبيةْ .

3.09

ْ 0.971

متوسطْ

ْ 20

ْ 15

يؤخذْ بعينْ االعتبارْ فيْ عمليةْ االختيارْ والتعيينْ توصيةْ زمالءْ

3.07

ْ 0.935

متوسطْ

3.07

ْ 0.973

متوسطْ

2.68

ْ 1.18

متوسطْ

2.52

ْ 1.13

منخفضْ

ْ 3.32

0.496

االحتياجاتْالسنويةْ .

العملْ .
ْ 17

تتيحْ الجامعةْ للمتقدمينْْاالطالعْْْعلىْ نتائجهمْ فيْ اختباراتْ
التوظيفْ .

ْ 20

تتمْعمليةْاالختيارْ والتعيينْ والمفاضلةْبينْالمرشحينْباالستعانةْ
بأشخاصْمنْخارجْالجامعةْ .

ْ 19

يتمْ تحديدْ المواصفاتْ الوظيفيةْ المطلوبةْ بناءْْعلىْ األوصافْ
الوظيفيةْللمراكزْالشاغرةْ .

الدرجة الكلية

21
ْ 22
ْ 23
24

متوسط

ْ

يتضحْمنْالجدولْ(ْ)4ومنْوجهةْنظر ْأف ارْد ْالعينةْ،أنْ واقعْسياساتْاالختيارْ والتعيينْفي ْالجامعاتْ

الفلسطينيةْ فيْ محافظةْ الخليلْْمتوسطْ علىْ الدرجةْ الكليةْ بمتوسطْ حسابيْ ( ْ)3.32وانحرافْ معياريْ
(ْ،)0.496وجاءتْأعلىْفقراتْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْوبدرجةْمرتفعةْالفقرةْ
التيْتنصْعلى"ْ:يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرة"ْ،بمتوسطْحسابيْ(ْ)3.74
وانحرافْمعياريْ(ْ،)1.23تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلى"ْ:تستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْنوعْ

الوظيفةْودرجتها"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.67وانحرافْمعياري(ْ،)0.943تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْتقيسْ
معاييرْاالختيارْ والتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْالشاغرة"ْبمتوسطْحسابيْ( ْ)3.65وانحرافْ

معياريْْ(ْ،)0.764تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلى"ْ:تتمْعمليةْاالختيارْوالت ْعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة"ْ
بمتوسطْحسابيْْ(ْ)3.64وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.855تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْتوجدْسياساتْإداريةْ
مكتوبةْتنظمْعمليةْاالختيارْوالتعيين"ْبمتوسطْحسابيْْ(ْ)3.56وانحرافْمعياريْ(ْ،)1.07تلتهاْالفقرةْالتيْ

تنصْعلىْ"تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْالفنيةْوالتخصصيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفة"ْ
بمتوسطْحسابيْ ْ( ْ)3.54وانحرافْمعياريْ( ْ،)0.809والفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ ْتتكونْلجنةْاالختيارْ

والتعيينْمنْأشخاصْذويْكفاءةْوخبرةْ،ولديهمْمهارات ْإداريةْعالية"ْبمتوسطْحسابيْ( ْ)3.54وانحرافْ

معياريْ ْ(ْ،)0.880تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ" ْتعملْسياساتْاالختيارْ والتعيينْالمتبعةْعلىْتحقيقْ
اختيارْ أفضلْ الكفاءاتْ المتوفرةْ لملءْ المراكزْ الشاغرة"ْ بمتوسطْ حسابيْ ( ْ)3.50وانحرافْ معياريْ

سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعاملينْ
ْ
(ْْ،)0.958تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"
أخيرْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ
منْداخلْالجامعة"ْبمتوسطْحسابيْ ْ( ْ)3.45وانحرافْمعياريْ ْ( ْ،)1.02و ًْْا
ألف ارْد ْالمناسبينْللوظائفْالشاغرة"ْبمتوسطْحسابيْ
سياساتْاالختيارْ والتعيينْالمتبعةْتؤدي ْإلى ْاختيارْا ْ

(ْ)3.43وانحرافْمعياريْ(.ْ)0.956
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فيْحينْجاءتْأدنىْفقراتْ واقعْسياساتْاالختيار ْوالتعيينْوبدرجة ْمنخفضةْالفقرةْالتيْتنصْ
علىْ "يتمْ تحديدْالمواصفاتْالوظيفيةْالمطلوبةْ بناءْ علىْاألوصافْالوظيفيةْللمراكزْالشاغرة"ْْبمتوسطْ

حسابيْ ْ( ْ)2.52وانحرافْمعياريْ(ْ.)1.13ويعزىْالسببْفي ْأنْ واقعْسياساتْاالختيارْ والتعيينْجاءْ
طاْْعلىْ الدرجةْ الكليةْْإلىْْعدمْ إيالءْ االهتمامْ الكافيْ منْ قبلْ قأداةْْالجامعاتْ الختيارْ الكفاءاتْ
متوس ًْ

الدارية؛ْ ويعودْذلكْربماْبسببْكثرةْالتدخالتْالخارجيةْأوْربماْبسببْعدمْتحديدْالجهةْالمسؤولةْبشكلْ
اختيارْالكفاءاتْبحياديةْوموضوعيةْبعيدا ْعنْالتدخالتْ
ًْ
قطعيْعنْوضعْسياساتْاالختيار ْوالتعيين ْ،و

الخارجيةْ ْ.

سْ/2مْاْدرجةْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْ

الخليل؟ْ،ولإلجابةْعنْهذاْالسؤالْفقدْتمْاستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالمعياريةْلكلْمجالْ
منْمجاالتْالتميزْالمؤسسيْكماْيبينْذلكْالجدولْ(ْ :)5

جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.
المتوسط

االنحراف

الدرجتتتتتة

الرتبة

مجاالت جودة التعليم

رقم

ْ1

التميزْالقيادي ْ

ْ 3.35

ْ 0.556

متوسطْ ْ

ْ1

ْ3

التميزْفيْتقديمْالخدمةْ

3.24

0.780

متوسطْ

2

ْ2

التميزْالبشريْ ْ

ْ 3.02

ْ 0.784

متوسطْ ْ

ْ3

3.20

0.550

المجال

الحسابي

التميز المؤسسي بشكل عام

ْ

المعياري

متوسط

منْخاللْالنظر ْإلى ْجدولْ(ْ،)5يتبينْأنْ واقع ْالتميزْالمؤسسي ْمنْوجهةْنظر ْأعضاء ْهيئةْ

طاْفيْكلْمجاالتْالتميزْ،وعلىْالدرجةْ
التدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْكانْمتوس ًْ

الكليةْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.20وانحرافْمعياريْْ(ْ،)0.550وجاءتْأعلىْمجاالتْالتميزْالمؤسسيْمجالْ
التميزْالقياديْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.35وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.556تالهْمجالْالتميزْفيْتقديمْالخدم ْةْ

أخيرْمجالْالتميزْالبشريْْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.02
بمتوسطْحسابيْ(ْ)3.24وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.780و ًْا

)ْ.وفيماْيليْعرضاْلفقراتْكلْمجالْمنْمجاالتْالتميزْالمؤسسيْ :
ًْ
وانحرافْمعياريْ(0.784

-مجال التميز القيادي:

جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التميز القيادي في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.
المتوسط

االنحراف

الدرجتتتتتة

الرتبة

رقم

ْ6

تشجعْإدارةْالجامعةْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةْ ْ

3.49

0.854

مرتفع

1

ْ9

تسعىْإدارةْالجامعةْإلىْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْ ْ

3.44

0.698

مرتفع

2

ْ2

تتولىْإدارةْالجامعةْعمليةْالتخطيطْلالحتياجاتْالمستقبليةْ ْ

3.36

0.949

متوسطْ

3

ْ7

تعملْأدارةْالجامعةْعلىْتحفيزْالعاملينْلتتمكنْمنْتقديمْخدماتْمتميزةْ ْ

3.36

0.769

متوسطْ

4

ْ8

تعملْأدارةْالجامعةْعلىْتحفيزْالطلبةْعلىْالمنافسةْفيْالمؤتمراتْوالمحافلْالعالميةْ .

3.35

0.782

متوسطْ

5

ْ1

تؤكدْإدارةْالجامعةْااللتزامْبمضامينْالتميزْالمؤسسيْ

3.33

0.850

متوسطْ

6

الفقرة

فقرات الدراسة

الحسابي
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المعياري

ْ4

تهتمْإدارةْالجامعةْبإقامةْالدوراتْالتخصصيةْالتيْتهدفْإلىْتعريفْالعاملينْفيْمختلفْ

7

3.32

0.889

متوسطْ

ْ3

تتبنىْإدارةْالجامعةْاألهدافْاالستراتيجيةْوفقاْالحتياجاتْالعاملينْفيْالجامعةْ

3.28

0.920

متوسطْ

8

ْ5

تسعىْإدارةْالجامعةْباستمرارْإلىْْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْلطلبتهاْ .

3.25

0.885

متوسطْ

9

المستوياتْالداريْةْبأهميةْخدمةْالجمهورْوالتميزْفيْتقديمْالخدمةْ

ْ

منْ خاللْ النظرْْإلىْْجدولْ ( ْ،)6يتبينْ أنْ أعلىْ فقراتْ مجالْْالتميزْ القياديْ فيْ الجامعاتْ

الفلسطينية ْوبدرجةْمرتفعة ْكانتْالفقرة ْالتيْتنصْعلى ْ"تشجعْإدارةْالجامعةْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْ

متميزة"ْبمتوسطْحسابيْ ْ( ْ)3.49وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.845تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ" ْتسعىْإدارةْ

الجامعةْإلىْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْ"ْبمتوسطْحسابيْْ(ْ)3.44وانحرافْمعياريْ(ْ.)0.698فيْ
حينْجاءتْأدنىْفقراتْالتميزْالقياديْالفقرة ْالتيْتنصْعلىْ" ْتسعىْإدارةْالجامعةْباستمرار ْإلى ْالتميزْ

فيْتقديمْالخدمةْلطلبتها"ْبمتوسطْحسابيْ( ْ)3.25وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.885تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْ

علىْ" ْتتبنىْإدارةْالجامعةْاألهداف ْاالستراتيجية ْوفًْقا ْالحتياجاتْالعاملينْفيْالجامعة"ْبمت ْوسطْحسابيْ

(ْ)3.28وانحرافْمعياريْ(ْ .ْ)0.920
-مجال التميز البشري:

جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التميز البشري في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.
المتوسط

االنحراف

الدرجتتتتتة

الرتبة

رقم

ْ1

تقومْالجامعةْبتطويرْكفاءاتْموظفيهاْلتحقيقْالتميزْوالبداعْ ْ

3.35

0.826

متوسطْ

1

ْ6

تستخدمْالجامعةْبرامجْفعالةْلدمجْالعاملينْالجددْفيْالعمل ْ

3.25

1.01

متوسطْ

2

ْ4

يحصلْالعاملونْعلىْمكافآتْتناسبْتقييمهمْ ْ

3.14

0.940

متوسطْ

3

ْ5

تتيحْالجامعةْفرصْابتعاثْالعاملينْالمتميزينْلديهاْ ْ

3.11

0.964

متوسطْ

4

ْ2

تستقطبْالجامعةْذويْالكفاءاتْللعملْفيهاْ ْ

3.07

0.985

متوسطْ

5

ْ3

توفرْالجامعةْللعاملينْأدواتْْحديثةْتساعدهمْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعاليةْ ْ

3.06

0.943

متوسطْ

6

ْ9

تخصصْالجامعةْموازنةْخاصةْللعاملينْبتنفيذْاألنشطةْاالجتماعيةْ .

3.00

1.18

متوسطْ

7

ْ8

تقومْالجامعةْبالتأكدْمنْحسنْاستثمارهاْللعاملينْ ْ

2.69

1.18

متوسطْ

8

ْ7

تهتمْالجامعةْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدوريْ ْ

2.51

1.30

منخفضْ

9

الفقرة

ْ

ْ

فقرات الدراسة

الحسابي

المعياري

ْمنْخاللْالنظرْإلىْجدولْ(ْ،)7يتبينْأنْأعلىْفقراتْمجالْالتميزْالبشريْْوبدرجةْمتوسطةْالفقرةْ

التيْتنصْعلىْْ"تقومْالجامعةْبتطويرْكفاءاتْموظفيهاْلتحقيقْالتميزْوالبداع"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.35
وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.826تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ" ْتستخدمْالجامعةْبرامجْفعالةْلدمجْالعاملينْ

الجددْفيْالعمل"ْبمتوسطْحسابيْْ(ْ)3.25وانحرافْمعياريْ(ْ،)1.01تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"يحصلْ
العاملونْعلىْمكافآتْتناسبْتقييمهمْ"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.14وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.940تلتهاْالفقرةْ
التيْتنصْعلىْ"تتيحْالجامعةْفرصْابتعاثْالعاملينْالمتميزينْلديها"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.11وانحرافْ

معياريْ( ْ،)0.964تلتهاْالفقرةْالتيْ تنصْعلىْ "تستقطبْ الجامعةْ ذويْ الكفاءاتْللعملْفيها"ْ بمتوسطْ
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تْ
)ْوانحرافْمعياريْ(ْ،)0.985تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"توفرْالجامعةْْللعاملينْأدوا ْ
حسابيْْ(ْ 3.07
حديثةْتساعدهمْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعالية"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.06وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.943

تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْتخصصْالجامعةْموازنةْخاصةْللعاملينْبْتنفيذْاألنشطةْاالجتماعية"ْبمتوسطْ
أخيرْالفقرةْالتيْتنصْعلىْْ"تقومْالجامعةْبالتأكدْمنْحسنْ
حسابيْ(ْ)3.00وانحرافْمعياريْ(ْ،)1.18و ًْا

استثمارهاْللعاملين"ْبمتوسطْحسابيْْ(ْ)2.69وانحرافْمعياريْ(ْ.)1.18فيْحينْجاءتْأدنىْفقراتْالتميزْ

ي"ْ
البشريْوبدرجةْمنخفضةْالفقرةْالتيْتنصْعلىْْ"تهتمْالجامعةْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدور ْ
بمتوسطْحسابيْْ(ْ)2.51وانحرافْمعياريْ(ْ .)1.30
ْ

-مجال التميز في تقديم الخدمة:

جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التميز في تقديم الخدمة في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.
المتوسط

االنحراف

الدرجتتتتتة

الرتبة

فقرات الدراسة

رقم

ْ7

تشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدماتْ ْ

3.65

0.882

مرتفع

1

ْ3

تعتمدْالجامعةْالوسائلْالتكنولوجيةْالحديثةْفيْتقديمْخدماتهاْ ْ

3.47

1.05

مرتفع

2

ْ4

تتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحةْ ْ

3.40

1.01

مرتفع

3

ْ5

تقومْالجامعةْبالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقهاْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمةْ ْ

3.33

1.04

متوسطْ

4

ْ2

تخضعْعملياتْتقديمْالخدمةْإلىْْعملياتْضبطْوتحسينْمستمرين ْ

2.99

1.06

متوسطْ

5

ْ6

تشجعْالجامعةْالتغذيةْالْراجعةْمنْالعاملينْلالرتقاءْبمستوىْالخدماتْ ْ

2.99

1.02

متوسطْ

6

ْ1

تقومْالجامعةْبإجراءْاستطالعاتْمستمرةْللتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبةْ ْ

2.85

1.13

متوسطْ

7

الفقرة

ْ

ْ

الحسابي

المعياري

ْمنْخاللْالنظرْإلىْجدولْ(ْْ،)8يتبينْأنْأعلىْفقراتْمجالْالتميزْفيْتقديمْالخدم ْةْفيْالجامعاتْ

الفلسطينيةْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"تشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدمات"ْ
بمتوسطْحسابيْ(ْ)3.65وانحرافْمعياريْ(ْ،)0.882تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"تعتمدْالجامعةْالوسائلْ
أخيرْالفقرةْ
التكنولوجيةْالحديثةْفيْتقديمْخدماتها" ْبمتوسطْحسابيْ( ْ)3.47وانحرافْمعياريْ( ْ،)1.05و ًْا

التيْتنصْعلىْ"ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحةْ"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.40وانحرافْمعياريْ

(ْ.)1.01فيْحينْجاءتْأدنى ْالفقراتْالفقرةْالتيْتنصْعلى ْ"تقوم ْالجامعةْبإجراءْاستطالعاتْمستمرةْ
افْمعياريْ(ْ،)1.13تلتهاْالفقرةْالتيْتنصْ
ْ
للتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبة"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)2.85وانحر
ت"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)2.99
علىْ"تشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالعاملينْلالرتقاءْبمستوىْالخدما ْ
وانحرافْ معياريْ ( ْ،)1.02والفقرةْ التيْ تنصْْعلىْ ْ"تخضعْ عملياتْ تقديمْ الخدمةْْإلىْْعملياتْ ضبطْ
أخير ْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ
وتحسينْمستمرين"ْبمتوسطْحسابيْ( ْ)2.99وانحرافْمعياريْ ْ( ْ،)1.06و ًْا
تقومْالجامعةْبالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقهاْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمة"ْبمتوسطْحسابيْ(ْ)3.33

وانحرافْمعياريْ(ْ .)1.04
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اختبار الفرضيات:

*ْالْتوجدْعالقة ْمعنوية ْذاتْداللة ْإحصائية ْعندْمستوىْالداللةْ(ْ)α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْ
والتعيينْ وتحقيقْ التميزْ المؤسسيْ منْ وجهةْ نظرْْأعضاءْْهيئةْ التدريسْ فيْ الجامعاتْ الفلسطينيةْ فيْ

محافظةْالخليلْْ .

جدول (/9أ) :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع سياسات االختيار والتعيين والتميز المؤسسي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

حجم العينة

سياساتْاالختيارْوالتعيينْ ْ

3.32

ْ 0.496

ْ 85

التميزْالمؤسسيْ ْ

ْ 3.20

ْ 0.550

ْ 85

المتغيرات

جدول (/9ب) :قيم ( )Rلمعرفة معامل ارتباط تنمية الموارد البشرية واالستغراق الوظيفي.

ْ

النموذج

قيمة R

مربع R

مربع  Rالمعدلة

الخطأ المعياري المقدر

1

0.686

0.471

0.464

0.40264

يتض ــحْمنْالجدولْ(/9ب)ْأنْمعاملْارتباطْواقعْس ــياس ــاتْاالختيارْوالتعيينْوالتميزْالمؤسـ ـس ــيْ

هوْ(ْ)0.686وهوْمعاملْارتباطْقويْْ،أماْقيمةْمربعْْRفهيْتش ــيرْإلىْنس ــبةْماْيفسـ ـرهْالعاملْالمس ــتقلْ
منْالعاملْالتابعْ،أوْنسبةْماْيمكنْتفسيرهْمنْالعاملْالتابعْبواسطةْالعاملْالمستقلْ .

جدول ( :)10تحليل التباين األحادي لمعرفة العالقة بين واقع سياسات االختيار والتعيين وتحقيق جودة التعليم.

النموذج

A
ْ
ْ

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

معدل المربعات

انحدارْ

11.966

1

11.966

المتبقيْ

13.456

83

المجموعْ

25.422

84

المربعات

0.162

مستوى الداللة

F

ْ 73.813

00.00

ى ْمعنويةْاالنحدارْ،أيْأنْهناكْعالقةْمعنويةْبينْ
تشيرْالبياناتْالواردةْفيْالجدولْ(ْ )10إل ْ

سياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْ،حيثْكانتْالداللةْالحصائيةْ<ْْ .ْ0.05

جدول ( :)11المعامالت التي توضح عالقة واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي.
المعيرة
المعامالت غير
َّ

النموذج

B

ْْ

الخطأ المعياري

الثابت

ْ 0.678

ْ 0.297

X

ْ 0.760

ْ 0.089

المعيرة
المعامالت
َّ

قيمة اختبارT

الداللة المعنوية

Beta
ْ 0.686

ْ 2.285

0.025

ْ 8.591

ْ 0.00

تْاالختيارْوالتعيينْبحيثْأنهْ
تغيرْتبعاْلس ــياس ــا ْ
ًْ
يتض ــحْمنْالجدولْ(ْ)11أنْالتميزْالمؤسـ ـس ــيْي

كلماْتغيرتْسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــاتْاالختيارْوالتعيينْبدرجةْواحدةْتغيرتْجودةْالتعليمْبمقدارْ(ْ)0.760درجةْ،وهناْ

يتلخصْأثرْسـ ــياسـ ــاتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤس ـ ـسـ ــيْ،أيْانهْإذاْقلتْسـ ــياسـ ــاتْ
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االختيارْوالتعيينْدرجةْواحدةْقلْالتميزْالمؤس ـســيْبمقدارْ(ْ)0.760درجةْ،واذاْزادتْســياســاتْاالختيارْ
والتعيينْبمقدارْدرجةْواحدةْ ازْدْالتميزْالمؤسسيْبمقدارْ(ْ)0.760درجةْ .

*ْالْتوجدْفروق ْذاتْداللة ْإحصائية ْعندْمستوىْالداللةْ(ْ)α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْ والتعيينْ
ْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ
وفًْقاْلمتغيرات(ْ:الجنسْ،والمؤهلْالعلميْ،وسنواتْالخدمةْ،والرتبةْاألكاديميةْ،ونوعْالجامعة) ْ؟ ْ

جدول ( :)12نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجنس.
الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

درجات

ذكر

64

3.22

0.457

63

أنثىْ

21

3.35

0.548

20

*دالة عند مستوى الداللة (.) α ≥0.05
ْ

ْ

المعياري

الحسابي

الحرية

قيمة ت

الداللة

-1.104

0.273

اإلحصائية

اسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْ
ْ
ْْبالنظر ْإلى ْجدولْ(ْ)12يتضحْأنْنتائجْالدر

عندْمستوىْالداللةْ(ْ )α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْ والتعيينْودورهاْفيْتحقيق ْالتميزْالمؤسسي ْمنْ

وجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْوفًْقاْلمتغيرْالجنسْ،حيثْ

إحصائياْ.ويعزىْالسببْفيْذلك ْإلى ْعدمْالتمييزْفيْ
كانتْالداللة ْالحصائْيةْ> ْْ 0.05وهيْغيرْ ْدالة ْ
ً

ثْوتفضيلْالكفاءةْلدىْعضوْهيئةْالتدريسْ،كماْيعزىْذلكْإلىْالقناعةْالتامةْ
التعييناتْبينْالذكورْوالنا ْ
ْ

يسْ(ذكرْأوْأنثى)ْبأنْاختيارْالكفاءاتْسيقودْحتما ْإلى ْتميزْالجامعةْ،وقناعتهمْ
ًْ
لدىْعضوْهيئةْالتدر
تمْبناءْعلىْكفاءتهمْْ .
ًْ
بأنْاختيارهمْ

جدول( :)13نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

المؤهل

العدد

العلمي

المتوسط
الحسابي

ْْ

المعياري

اإلحصائية

ماجستيرْ

36

3.34

0.389

35

دكتو ارهْ

49

3.19

0.535

48

*دالة عند مستوى الداللة ( .) α ≥ 0.05
ْ

االنحراف

درجات الحرية

قيمة ت

الدال لة

1.399

0.166

ْبالنظر ْإلى ْجدولْ(ْ)13يتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْ

)ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْ
ْ
عندْمستوىْالداللةْ(ْα ≥ 0.05
وجهةْنظر ْأعضاء ْهيئةْالتدريسْالجامعاتْالفلسطينيةْفي ْمحافظةْالخليل ْوفًْقا ْلمتغير ْالمؤهلْالعلميْ،

إحصائياْ.ويعزىْالسببْفيْذلكْإلىْعدمْالتمييزْ
حيثْكانتْالداللةْالحصائْيةْ>ْْ0.05وهيْغيرْدالةْ
ً
فيْالتعييناتْحسبْالمؤهلْالعلميْوتفضيلْالكفاءةْلدىْعضوْهيئةْالتدريسْ،كماْيعزىْذلكْإلىْالقناعةْ
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يسْبأنْاختيارْالكفاءاتْسيقودْحتماْإلىْتميزْالجامعةْ،وقناعتهمْبأنْاختيارهمْ
ًْ
التامةْلدىْعضوْهيئةْالتدر
تمْبناءْعلىْكفاءتهمْوبغضْالنظرْعلىْمؤهلهمْالعلمي.
ًْ

جدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في واقع
سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير سنوات الخدمة.
سنوات

سنواتْ ْ
سنةْ ْ

ْالمجموعاتْ ْ
المجموعاتْ ْ

ْ20سنةْ ْ

ْ 85

ْ 3.25

ْ 0.481

أقلْمنْ ْ10منْ ْ20-10أكثرْمنْ

ْ 38

ْ 3.29

ْ 0.478

التباين

0.122

بينْ ْ

25

3.25

0.443

المعياري

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ2

ْ 0.061

ْ

ْ

ْ 0.258

ْ 0.773

المجموعْ ْ

داخلْ ْ

ْ

22

3.20

0.542

الحسابي

مصدر

درجات

ْ 19.363

82

المجموعْ

سياسات االختيار والتعيين وتحقيق التميز المؤسسي

الخدمة

العدد

المتوسط

االنحراف

مجموع

متوسط

قيمة ف

الداللة

19.485

84

ْ 0.236

ْْبالنظر ْإلى ْجدولْ(ْ)14يتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْ

ْ

التعيينْودورهاْفيْتحقيق ْالتميزْالمؤسسيْمنْ
ْ
عندْمستوىْالداللةْ(ْ)α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْ و

وجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْوفًْقاْلمتغيرْسنواتْالخدمةْ،
إحصائياْ.ويعزىْالسببْفيْذلك ْإلى ْأنْأعضا ْءْ
حيثْكانتْالداللة ْالحصائيةْ>ْْ 0.05وهيْغيرْدالةْ
ً

هيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْتمْتعْيينهمْوفقْسياساتْومعايير ْمعلنة ْبغضْالنظرْعنْسنواتْ

يْْالعالقةْ القويةْ بينْ اختيارْ وتعيينْ
خدمتهمْ (جددْ وقدامى) ْ،وهذاْ يؤكدْ شدةْ القناعةْ لدىْ األكاديميينْ ف ْ

الكفاءاتْ،وتحقيقْتميزْالتنظيمْْ .

جدول( :)15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في واقع
سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية.
الحسابي

األكاديمية

المعياري

ْمساعدْ ْ
ْمشارك ْ
دكتور ْ

محاضر ْ
أستاذْ ْ
أستاذْ ْ
أستاذْ

ْ-

ْ-

ْ-

ْالمجموعاتْ ْ

11

ْ 2.78

0.369

المجموعاتْ ْ

38

3.31

ْ 0.517

2.943

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ2

ْ 1.472

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ 7.295

ْ 0.001

بينْ ْ

36

3.34

0.389

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

داخلْ ْ

سياسات االختيار والتعيين وتحقيق التميز المؤسسي

الرتبة

العدد

المتوسط

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

ْ 16.542
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82

ْ 0.202

المجموعْ ْ

المجموعْ

ْْ ْ

ْ 85

ْ 3.26

ْ 0.482

84

19.485

بالنظر ْإلى ْجدولْ ْ(ْ)15يتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية ْعندْمستوىْ

الداللةْ(ْ)α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْ والتعيينْودورهاْفيْتحقيق ْالتميزْالمؤسسي ْمنْوجهة ْنظرْ
أعضاء ْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفي ْمحافظةْالخليل ْوفًْقا ْلمتغير ْالرتبةْاألكاديميةْ،حيثْ

إحصائياْْ.ولمعرفةْمصدرْ الفروقْفقدْتمْاستخدامْاختبارْ
<ْ 0.05وهيْدالة ْ
كانتْالداللة ْالحصائيةْ ْ
ً

(ْ)LSDلداللةْالفروقْبينْالمتوسطاتْحسبْالجدولْ(ْ ْ:)16

جدول(:)16اختبار( )LSDلداللة الفروق في االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي حسب الرتبة األكاديمية.
محاضر

المتغير

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ دكتور

محاضر ْ

ْ

ْ

*ْ
ْ 0.56641

ْ

أستاذْمساعدْ ْ

ْ

ْ

*ْ
ْ 0.54074

ْ

أستاذْمشاركْ ْ

ْْ *0.56641

ْْ *0.54074

ْ

ْ

أستاذْدكتورْ ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْْبالنظرْإلىْجدولْ(ْ)16يتضحْأنْالفروقْكانتْماْبينْمحاضرْوأستاذْمشاركْولصالحْمحاضرْبفارقْ

(ْ،)0.56641وماْبينْأستاذْمساعدْ وأستاذْمشاركْولصالحْأستاذْمساعدْبفارقْ(ْ.)0.54074ويعزىْ
السببْفيْذلكْإلىْعدمْقناعةْعضوْهيئةْالتدريسْفيْنظامْالترقياتْالمتبعْفيْالجامعةْ،أوْربماْبسببْ

مشكالتْشخصيةْيواجههاْفيْحصولهْعلىْالترقيةْْ .

جدول( :)17نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية تبعا لمتغير توع الجامعة.

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط
الحسابي

ْْ

المعياري

عامة

57

3.18

0.486

56

حكوميةْ

28

3.43

0.433

27

*دالة عند مستوى الداللة ( .) α ≥ 0.05
ْ

االنحراف

درجات الحرية

قيمة ت

-2.318

الداللة اإلحصائية

0.023

ْبالنظر ْإلى ْجدولْ(ْ)17يتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية ْعندْ

مستوىْالداللةْ(ْ)α ≥0.05بينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْ

نظر ْأعضاء ْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفي ْمحافظةْالخليل ْوفًْقا ْلمتغير ْنوعْالجامعةْ،حيثْ
إحصائياْ،وكانتْالفروقْلصالحْالجامعاتْالحكوميةْبمتوسطْ
<ْ0.05وهيْدالةْ
كانتْالداللةْالحصائيةْ ْ
ً

حسابيْ(ْ)3.43مقابلْ(ْ)3.18للجامعاتْالعامةْ.ويعزىْالسببْفيْذلكْإلىْأنْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ

فيْالجامعات ْالحكوميةْتصدرْعنْجهةْ واحدةْوهيْو ازرةْالتعليم ْالعالي؛ ْوبالتالي ْفإنْعمليةْاالختيارْ
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والتعيينْتتمْضمنْمعاييرْواضحةْوشفافةْ،بعكسْالجامعاتْالعامةْوالتيْيتمْفيهاْتحديدْسياساتْاالختيارْ

والتعيينْحسبْق ارراتْقادةْالجامعاتْمعْاختالفْالمعاييرْبينْجامعةْوأخرىْْ .
ْ

نتائج الدراسة:

ْفيْضوءْتحليلْالبياناتْتوصلتْالدراسةْإلىْالنتائجْاآلتيةْ ْْ:
طاْ .
*ْاتباعْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْلسياساتْاالختيارْوالتعيينْجاءْمتوس ًْ

يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرةْْ .
ْ
*ْ

*ْتستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْنوعْالوظيفةْودرجتهاْْ .

*تقيسْمعاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْالشاغرةْْ .
*تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمةْ .

*توجدْسياساتْإداريةْمكتوبةْتنظمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْ .

*تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْالفنيةْوالتخصصيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفةْْ .
*تتكونْلجنةْاالختيارْوالتعيينْمنْأشخاصْذويْكفاءةْوخبرةْ،ولديهمْمهاراتْإداريةْعاليةْْ .

*تعملْ سياساتْ االختيارْ والتعيينْ المتبعةْ علىْ تحقيقْ اختيارْ أفضلْ الكفاءاتْ المتوفرةْ لملءْْالمراكزْ

الشاغرةْ ْ.

*سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعاملينْمنْداخلْالجامعةْ .

*سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتؤديْإلىْاختيارْاألف ارْدْالمناسبينْللوظائفْالشاغرةْْ .
*ْالْيتمْتحديدْالمواصفاتْالوظيفيةْالمطلوبةْبناءْعلىْاألوصافْالوظيفيةْللمراكزْالشاغرةْْ .

*ْواقعْالتميزْالمؤسسيْمنْوجهةْنظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْمتوسطْْ .

ت ْمجاالت ْالتميزْالمؤسسيْعلىْالترتيبْ :مجال ْالتميزْالقياديْ ،مجال ْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْْ،
*ْجاء ْ

مجالْالتميزْالبشري.

تْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةْ ْوتسعىْإلىْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْ ْ.
تْالجامعا ْ
تشجعْإدار ْ
ْا
*ْ
*ْالْتهتمْالجامعةْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدوريْْ .

تْ ْ،وتعتمدْ الوسائلْ التكنولوجيةْ
تْْالتغذيةْ الراجعةْ منْ الطلبةْ لالرتقاءْ بمستوىْ الخدما ْ
*ْْتشجعْ الجامعا ْ
الحديثةْفيْتقديمْخدماتهاْ،كماْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحةْ ْ.

*ْأثبتتْالنتائجْوجوْدْعالقةْمعنويةْقويةْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْ .

*ْأظهرتْالنتائجْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية ْعندْمستوىْالداللةْ(ْ )α ≥0.05بينْسياساتْ
االختيارْوالتعيينْْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْوفًْقاْلمتغيرات(:الجنسْ،والمؤهلْالعلميْ،وسنواتْالخدمة)ْ،بينماْ
تبينْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْوفقْمتغيرْالرتبةْاألكاديميةْ،ولصالحْمحاضرْوأستاذْمساعدْ،ووجودْ

فروقْوفقْمتغيرْالجامعةْولصالحْالجامعاتْالحكوميةْ .
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توصيات الدراسة:

فيْضوءْنتائجْالدراسةْ ْوأهدافهاْيوصيْالباحثْبماْيليْ :

ْ.1التطويرْالمستمرْلسياساتْاالختيارْوالتعيينْبماْيتوافقْمعْاحتياجاتْالجامعاتْواختيارْالكفاءاتْ .
ْ.2وجوبْتحديْدْالمواصفاتْالوظيفيةْبناءْعلىْاألوصافْالوظيفيةْللمراكزْالشاغرْةْ .
ْ.3صياغةْاستراتيجياتْواضحةْمبنيةْعلىْاألسسْالعلميةْلتحقيقْالتميزْالمؤسسيْ .
ْ.4االستفادةْمنْتجاربْالجامعاتْالعالميةْالتيْحققتْالتميزْالمؤسسيْ ْ.
ْ.5العملْعلىْتحفيزْالعاملينْلتقديمْخدماتْمتميزةْْ .

ْ.6العملْعلىْتحفيزْالطلبةْعلىْالمنافسةْفيْالمؤتمراتْوالمحافلْالعالميةْ .
ْ.7االلتزامْالجادْبمضامينْالتميزْالمؤسسيْوبشكلْمستمرْ .

.8إقامةْ الدوراتْ التخصصيةْْللعاملينْْفيْ مختلفْ المستوياتْ الداريةْْلتعريفهمْْبأهميةْ خدمةْ الجمهورْ
والتميزْفيْتقديمْالخدمةْْ .

ْ.9السعيْالمستمرْإلىْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْللطلبةْْ .
ْ.10تنميةْ ْوتطويرْكفاءاتْالعاملينْلتحقيقْالتميزْوالبداعْ .

تْحديثةْتساعْدْالعاملينْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعاليةْْ .
تْ،وتوفيرْأدوا ْ
بْذويْالكفاءا ْ
.11استقطا ْ
صيصْموازنةْللعاملينْلتنفيذْاألنشطةْاالجتماعيةْ .
ْ.12تخ ْ
ْ.13االهتمامْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدوريْْ .

ْ.14الرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقْالجامعةْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمةْ .
ْ.15إخضاعْعملياتْتقديمْالخدمةْإلىْضبطْوتحسينْمستمرينْْ .
.16إجراءْاستطالعاتْمستمرةْللتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبةْ .
المصادر والمراجع:

ت األردنية
ت التي تواجه عضو هيئة التدريس المبتدئ فيْالجامعا ْ
ْ .1عدنانْبدويْ ْالبراهيم" ،المشكال ْ

األردنية ،عمانْ .
الحكومية"(ْ،رسالة ماجستي ْر غير منشورة) 1994ْ،الجامعة ْ

ْ.2وائلْمحمدْصبحيْإدريسْ ْ،وظاهر محسنْمنصورْالغالبي"ْ،إدارةْاألداءْاالستراتيجيْ:أساسياتْاألداءْ
وبطاقةْالتقييمْالمتوازن"ْ،عمانْ،األردنْ،دارْوائلْللنشرْوالتوزيعْ .ْ2009ْ،

أثرهاْفيْاختيارْالمواردْالبشرية/دراسةْ
"ْ،عملياتْالتعيينْالفعالةْو ْ
ْ
ضْالبدورْ،وزينب النابلسي
ْ.3لميسْريا ْ
تطبيقيةْعلىْالعاملينْبو ازرةْالداخليةْفيْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدة"ْ،المجلةْاللكترونيةْالشاملةْمتعددةْ

المعرفةْلنشرْاألبحاثْالعلميةْوالتربويةْْ،MECSJعدد(ْ،)9األردنْ .ْ2019ْ،

ْ.4عبدْالمعطيْمحموْدْالبحيصيْ"ْ،دور تمكين العاملين في تحقيقْالتميز المؤسسيْ-دراسة ميدانية عْلى
عمادةْالدراساتْالعلياْ،
ت قطاع غزة"(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ ْ،2014ْ،
ت التقنية في محافظا ْ
الكليا ْ
جامعةْاألزهرْ،غزةْ،فلسطينْ .
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ت األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاحْالوطنية في نابلس"،
ْ.5غسانْالحلو" ،المشكال ْ
مجلة جامعة النجاح ،مجلْد( ،)17عدْد(ْ .2003ْ،)2
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ْ .2007

ْ .7عادلْمحمدْ ،زايد"ْ،األداء ْالتنظيميْالمتميزْ:الطريق ْإلى ْمنظمةْالمستقبل"ْ،القاهرةْ،مصرْ،المنظمةْ

العربيةْللتنميةْالداريةْ .ْ2003ْ،

ْ.8مهديْحسن زويلف "،إدارة األف ارْد ،عمان ،األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيعْ،مكتبة المجتمع العربي

للنشر والتوزيعْ .ْ2003ْ،

ب
ْ .9مؤيْد السالم ،وعادلْ ،صالح" ،إدارة الموارْد البشرية -مدخل استراتيجي" ،عمانْ،األردن ،عالم الكت ْ

ث للنشر والتوزيعْ .ْ2002ْ،
الحدي ْ

ْ.10عليْالسلميْ"ْ،خواطرْفيْالدارةْالمعاصرة"ْ،القاهرةْ،مصرْ،دارْغريبْللنشرْوالتوزيعْ .ْ2001ْ،

ْ.11مصطفىْنجيبْشاويش "،إدارة الموارد البشرية" ،عمان ،األردن ،دار الشروقْللنشرْوالتوزيعْ .ْ1996ْ،
ي إدارة الموارْد البشرية في المنظمات" ،السكندرية،
ب العلمية والتطبيقي ْة ف ْ
ْ.12صالحْعبْد الباقي"ْ،الجوان ْ
مصرْ،الدار الجامعية للطب ْع والتوزيعْ .ْ2001ْ،

ْ.13سليمانْعبدْهللا"ْ،مستوىْأداءْالجامعاتْالسودانيةْفيْضوءْمعاييرْالجودةْ:دراسةْاستطالعيةْلوجهةْ
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ْ.14ميرفتْمحمدْبيانْالغاليني"ْ،عالقة استقطا ْ
ميدانيةْعلىْالبنوكْالعاملةْفيْقطاعْغزة"(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،2015ْ،كليةْاالقتصادْوالعلومْ

الداريةْ،جامعةْاألزهرْ،غزةْ،فلسطينْْ .

ْْ.15خالدْ عبدْ الحميدْ محمدْْ،فرح" ْ،أثرْْعمليةْ االختيارْ والتعيينْ علىْ جودةْْأداءْْالعاملينْ بمنظماتْ
(ْ،"2015رسالةْاألعمال/بالتطبيقْعلىْشركاتْاالتصاالتْالعاملةْبالواليةْالشماليةْفيْالفترةْمنْْ 2010

ماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،2016ْ،كليةْالدراساتْالعلياْ،جامعةْدنقالْ،الواليةْالشماليةْ،جمهوريةْالسودانْْ .

ْ.16محمْدْإبراهيمْالمدهونْ "،إدارة وتنمية الموارْد البشرية" ،غزة ،فلسطين ،إبداعْللطباعةْوالنشرْ .ْ2005ْ،
 .ْ17راتبْعبدْالعالْالنعيميْ ْ،و راتبْجليلْصويص"ْ،تحقيقْالدقةْفيْإدارةْالجودةْ:مفاهيمْوممارسات"ْ،
عمانْ،األردنْ،دارْاليازوريْللنشرْوالتوزيعْ .ْ2008ْ،
18. Arouet, F.M, "Competitive advantage and the new higher education regime".
Entelequia. Revisit Interdisciplinary, 10, Otoño, 2009, pp. 21-35. Retrieved
Jan. 15, 2012, from: http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a0.
19. Borghini ,E,C,. "Framework for the study of relationships between
organizational characteristics and organizational innovation " the journal of
creative Behavior , 2013,vol ,(31),No ,(1), p.p.226-289 .
186

20. Daft,R.,"Management" ,The Dryden press, New York, 2000, P22.
21. Edralin, Divina M, “Human Resource Management Practices: Drivers for
Stimulating Corporate Entrepreneurship in Large Companies in the Philippines”
DLSU Business & Economics Review, 2010, Vol.(19), No.(2), p.p. 25-41.
22. Kim, Jungin, “Strategic Human Resource Practices: Introducing Alternatives
for Organizational Performance Improvement in the Public Sector”, Public
Administration Review, 2010, January – February, p.p. 38-49.
23. Musa, Pinar and Tulay, Girard,“Investigating the Impact of Organizational
Excellence and Leadership on Business Performance: An Exploratory Study of
Turkish Firms”, SAM Advanced Management Journal, 2008, Vol.(73), No.(1),
p.p. 29-45.

187

188

أثر التوظيف التقني واألمني لإلدارة اإللكترونية في عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية-
دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية-غزة-فلسطين
The Impact of the Technical and Security Employment of E-Management
on Knowledge Management Processes in Palestinian Universities - An
Empirical Study on the Islamic University - Gaza – Palestine
د .خلود الفليت

أ.د علي عبد هللا الحاكم

أستاذ مساعد في إدارة االعمال

بروفسيور إدارة االعمال

الجامعة اإلسالمية-غزة

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا-السودان

DOI:10.36529/1811-000-009-008
kholoud2faleat@gmail.com
alielhakem@sustech.edu

الملخص:
ْْْْْْهدفتْ هذهْ الدراسةْْإلىْْالتعرفْ علىْْأثرْْالتوظيفْ التقنيْ ْواألمنيْْلإلدارةْْاللكترونيةْْفيْ تطويرْ
وظيفْالتقنيْواألمني ْلإلدارة ْاللكترونية ْعلىْ
ْ
عملياتْإدارةْالمعرفةْ،وكانْسؤالْالدراسةْماْهو ْأث ْر ْالت
تطويرْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالميةْفيْغزة؟ْواعتمدتْهذهْالدراسةْعلىْالمنهجْ
الوصفيْالتحليليْ،وتمْتصميمْاستبيانْأعدْخصيصاْلجمعْبياناتْهذهْالدراسةْ،وتوصلتْالدراسةْإلىْعدةْ
ًْ
ابيْبينْالتوظيفْالتقنيْواألمني ْلإلدارة ْاللكترونية ْوبينْعملياتْإدارةْالمعرفةْ
ْ
نتائجْمنهاْ:يوجد ْأثر ْإيج

الخمسةْ.وهناكْأثرْإيجابيْجيدْبينْالتوظيفْالتقنيْلإلدارةْاللكترونيةْوبينْعملياتْإدارةْالمعرفةْالخمسةْ.
وهناكْالقليلْم نْتبادلْللمعارفْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْبسببْقصورْلدىْو ازرةْالتعليمْالفلسطينيْفيْ
هذاْالجانبْ.أماْعنْالتوصياتْفقدْكانت :يوصيْالباحثانْباالهتمامْبمتابعةْالتطوراتْالحاصلةْفيْالمجالْ
التقنيْواألمني ْلإلدارة ْاللكترونية ْحتىْتستمرْفيْتسخيرهاْبشكلْجيدْفيْعملياتْإدارةْالمعرفة ْ.والعملْ
ْ
علىْإعطاءْحوافزْنقديةْوعينيةْللموظفْفيْحالة ْتطويرهْألفكارْإبداعيةْتساعدْعلىْالوصولْألهدافْ
الجامعةْ .
تْإدارةْالمعرفة-موظفيْ
ي-عمليا ْ
التوظيفْاألمن ْالكلمات المفتاحية :الدارةْاللكترونية-التوظيفْالتقني ْ
الجامعةْالسالمية.
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Abstract:
This study aimed to identify the impact of the technical and security
employment of electronic management in the development of knowledge
management processes, on workers of the Islamic University in Gaza, and the
question of the study what is the impact of technical and security employment of
electronic management in the development of knowledge management processes,
to the staff of the Islamic University? This study was based on the descriptive
analytical approach, and a questionnaire was designed to collect data for this study
The study concluded that there is effect between the technical recruitment of
electronic management and the five knowledge management processes.
There is no exchange of knowledge among Palestinian universities because of
decrees of the Palestinian Ministry of Education in this regard. As for the
recommendations were: The researchers recommend direction to follow the
developments in the field of technical and security electronic management so as
to continue to harness good in the processes of knowledge management. In
addition, work to give incentives in cash and in kind to the employee in the case
of developing innovative ideas that help to achieve the objectives of the
university.
key words:E-Administration - Technical Recruitment - Security Recruitment Knowledge Management Operations - Islamic University Staff.
:المقدمة
ْإنْ الثورةْ التكنولوجيةْ المتسارعةْ التيْ شهدهاْ العصرْ الحديثْ وماْ ترتبْ عليهاْ منْ تقدمْ وسائل
ْْوبعدْدخولْالنترنت،االتصاالتْوتقنيةْالمعلوماتْأدت ْإلى ْتطورْالعديدْمنْمفاهيمْومجاالت ْالدارة
ْْكالدارة ْاللكترونية ْوالحكومة ْاللكترونية ْوالنقود،وانتشارهاْفيْالعالمْأصبحناْنسمعْبمصطلحاتْجديدة
ْ)حيثْتمْالتحول1(ْويبدوْأنْتحسينْاألداءْلنْيتمْبدونْالثورةْاللكترونْية؛،اللكترونْيةْوالتجارةْاللكترونية
ْبْالمتطورةْاصبحتْسمةْمنْسمات
ْ بْالتقليديةْفيْانجازْاألعمالْوالمهامْالداريةْإلىْاألسالي
ْ منْاألسالي

.76  ص،2011، األردن، دار الفكر للنشر،1 ط، نظم المعلومات اإلدارية،) تعلب سيد1(
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العصرْالحاليْ،وفيْظلْبروزْتقنيةْالمعلوماتْوالتقنيةْالرقميةْكانْالبدْلكافةْالمؤسساتْاالستفادةْمنهاْ،
مهماْكانتْطبيعةْعملهاْأوْاألف ارْدْالذينْتوجهْلهمْالسلعةْأوْالخدمةْ،ومنْهذهْالمؤسساتْالجامعاتْالتيْ
ب ْالدارْيةْ
تركتْالتقنيةْعليها ْأث ْر ْواضحْحيثْأدت ْإلى ْضرورةْقيامْالجامعاتْبْإعادة ْالنظر ْفيْاألسالي ْ
التيْتتبعهاْخاصةْمعْأهمْعنصرْمنْعناصرْالعمليةْالنتاجيةْوهوْالعنصرْالبشريْوخاصةْالموظفينْ
بْإداريةْتقليديةْ،واألنْفرضْعليهاْالتحولْ
فيهاْ،وفيماْمضىْكانتْتعتمدْالجامعاتْفيْعملهاْعلىْأسالي ْ
إلىْاالعتمادْعلىْاألسلوبْاللكترونيْفيْالدارةْواالعتمادْعلىْأجهزةْالحاسوبْوشبكةْالنترنتْووسائلْ
االتصاالتْالحديثةْلتسييرْعملهاْوتحقيقْأهدافهاْ.وتعدْإدارةْالمعرفةْمنْالمفاهيمْالداريةْالحديثةْالتيْ
ازدادْاالهتمامْبهاْفيْمنظماتْاألعمالْفيْظلْالتحولْنحوْاقتصادياتْالمعرفةْ،وأصبحتْمصدرْثروةْ
لعادةْ
للمنظماتْ،ولهذاْفقدْحازْاالستثمارْفيْالمعرفةْعلىْاهتمامْمختلفْالمؤسساتْ،مماْدفعْقادتهاْ ْ
النظرْفيْأولوياتهمْ،حيثْتمتلكْالمؤسساتْمعارفْخاصةْبهاْ،تكونْمحفوظةْبشكلْيدويْأوْإلكترونيْ
ْ
علىْهيئةْقواعدْبياناتْللمؤسسةْ،مماْيجبرْإدارةْهذهْالمؤسساتْعلىْاستغاللْهذهْالمعارفْبشكلْجيْدْ،
حتىْتستطيعْالبقاءْوالمنافسةْوالتميزْفيْالسوقْ.لذلكْجاءتْهذهْالدراسةْلتسلطْالضوءْعلىْأثرْالتوظيفْ
لإلدارةْاللكترونيةْ،وماْيرتبطْبهاْمنْالجوانبْذاتْالصلةْ،فيْتطويرْعملياتْإدارةْالمعرفةْ
التقنيْواألمنيْ ْ
ْ
يعْ،تطبيق)ْالمعرفةْفيْالجامعةْالسالميةْفيْغزةْْ .
ْ
منْخاللْعملياتْ(تشخيصْ،توليدْ،تخزينْ،توز
التوظيفْالتقنيْواألمنيْلإلدارةْاللكترونيةْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْ
ْ
سؤال الدراسة :ماْهوْأثرْموظفيْالجامعةْالسالمية؟؟ْ ْ
فرضيات الدراسة:الفرضية الرئيسية االولى :هناكْأثرْايجابيْذوْداللةْاحصائيةْعندْمستوىْمعنويةْ∞≤ْ ْْ0.05بينْ
التوظيفْالتقنيْواألمنيْلإلدارةْاللكترونيةْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالميةْ.
ْ
الفرضية الثانية :يوجدْفروقاتْذاتْداللةْاحصائيةْعندْمستوىْمعنويةْ∞≤ْْْْ0.05بينْالتوظيفْالتقنيْ
ْواألمنيْْلإلدارةْْاللكترونيةْْفيْ عملياتْ إدارةْ المعرفةْ لدىْ موظفيْْالجامعةْ السالميةْ تعزىْ للمتغيراتْ
الديموغرافيةْ(الجنسْ،العمرْ،المؤهلْالعلميْ،المسمىْالوظيفي)ْ.
أهداف الدراسة:فةْطبيعةْالعالقةْبينْالتوظيفْالتقنيْواألمنيْفيْالدارةْاللكترونيةْوعملياتْإدارةْالمعرفةْ.
ْ
 .1معر
التوظيفْالتقنيْواألمنيْفيْالدارةْاللكترونْيةْعلىْعملياتْإدارةْالمعرفةْ .
ْ
 .2دراسةْأثرْ
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أثراءْمعلوماتْالباحثينْفيْهذاْالمجالْ .
ْ .3
-أهمية الدراسة:

األهميةْالنظريةْ:
ا ْ.تعدْ هذهْ الدراسةْ إضافةْ علميةْ جديدةْ للمكتبةْ العربيةْ الداريةْ كونهاْ توضحْْأثرْْتوظيفْْالدارْةْ
عدا ْلدراسةْميدانيةْجديدةْمنْالناحيةْ
التقنيةْواألمنْيةْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ،وتضيف ْب ًْ
ْ
اللكترونْية ْ

الداريةْوالتربويةْْ .

ٍ
اسةْكلْمن ْالدارة ْاللكترونية ْبمتطلباتهاْ وادارةْالمعرفةْ
ب .استكمالْالجهودْالعلميةْالمبذولةْفيْدر
ْ
بعملياتهاْْ .

األهميةْالتطبيقيةْ:
أْ.تكمنْأهميةْهذهْالدراسةْفيْأنهاْدليلْومرشدْلصناعْالقرارْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْحيثْتوضحْ
أهميةْتوظيفْالدارةْاللكترونيةْفيْعملياتْإدارةْالمعرفة.
ب .مساعدةْصناعْالقرارْفيْاالطالعْعلىْنتائجْالدراسةْ والتيْتساعدهمْفيْالتعرفْعلىْنقاطْالقوةْ
ْ
أثرهاْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ ْ.
الدارْةْاللكترونْيةْْو ْ
والضعفْعندْتطبيقْ ْ
التقنيةْواألمنيةْ
ْ
ج .منْالممكنْأنْتساهمْتوصياتْهذهْالدراسةْفيْتطويرْتوظيف ْالدارة ْاللكترونية ْ
أثرهاْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْالعريقةْمنهاْوالناشئةْ.
ْو ْ
ي.
منهجية الدراسة :استخدمْالباحثانْألغراضْهذهْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليل ْالتوظيف األمني والتقي في اإلدارة اإللكترونية وعمليات إدارة المعرفة*اإلدارة اإللكترونية- :
وكفاءةْالمؤسسةْوليسْبديالْعنهاْ،والْتهدفْ
ًْ
عرفتْالدارةْاللكترونْيةْْعلىْأنهاْْوسيلةْلرفعْأداءْ
لنهاءْدورهاْ،وهيْأداةْبالْورقْإالْأنهاْتستخدمْكلْمكوناتْوعناصرْنظمْالمعلوماتْالداريةْكاألرشيفْ
اللكترونْية ْواألدلةْ والمفكرات ْاللكترونية ْوالرسائلْالصوتيةْوهيْإدارةْبالْمكانْوبالْزمانْحيثْتعملْ
(ْ)365/7/ْ24بمعنىْالعالمْيعملْفيْالزمنْالحقيقيْْ24ساعةْ،وهيْإدارةْبالْتنظيماتْجامدةْفالمؤسساتْ
الذكيةْتعتمدْعلىْعمالْالمعرفةْوصناعةْالمعرفةْ ،وأصبحتْاليومْصناعةْْغيرْالمعرفةْتقذفْللعالمْ
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بدالْْمنْ حفظها ْ،واستعراضْ المحتوىْ بدالْ منْ محاضرْ
الناميْ ْ،والدارةْْاللكتروني ْةْْهيْ إدارةْ الملفاتْ ًْ
منْالمتابعةْ،اكتشافْالمشاكلْبدالْمنْالمتابعةْ،التجهيزْالناجحْلدارةْ )1(ْ.
ًْ
االجتماعاتْْ،النجازْبدالْ
ًْ
وذكرتْاألسدي"ْأن ْالدارة ْاللكترونْية ْماْهيْإالْاستراتيجية ْإداريةْلعصرْالمعلوماتْ،تعملْعلىْ
تحقيقْخدماتْأفضلْللمواطنينْوللمؤسساتْولزبائنهاْمعْاستغاللْأمثلْلمصادرْالمعلوماتْالمتاحةْمنْ
ث؛ْمنْأجلْاستغاللْأمثلْ
خاللْتوظيفْالمواردْالماديةْوالبشريةْوالداللةْالمتاحةْفيْإطارْالكترونيْحدي ْ
للوقتْ والمالْ والجهدْوتحقيًْقا ْللمطالبةْالمستهدفةْوبالجودةْالمطلوبة"(ْ.)2وتشمل ْالدارة ْاللكترونْية ْجميعْ
وظائف ْالدارة ْمنْتخطيطْوتنفيذْومتابعةْوتقييمْ ْوتحفيزْإالْأنهاْتتميزْبقدرتهاْعلىْخلقْالمعرفةْبصورةْ
مستمرةْوتوظيفهاْمنْأجلْتحقيقْاألهدافْ.وتعتمدْعلىْتطويرْالبنيةْالمعلوماتيةْداخلْالمؤسسةْبصورةْ
تحققْتكاملْالرؤيةْومنْثمْأداءْاألعمالْنحوْاألفضلْْ .
يرىْالباحثانْبعدْاالستعراضْالسابقْلتعاريفْالدارةْاللكترونْيةْأنهْيمكنْتعريفهاْبتجردْعلىْأنهاْ
ىْ
إدارةْالقرن ْْ 21وهيْفلسفة ْإداريةْحديثةْترمي ْإلى ْاستبدالْنظم ْالدارة ْالتقليديةْفيْتسييرْاألعمال ْإل ْ
نظمْإلكترونية ْتستندْفيْعملهاْعلىْتسخيرْتكنولوجياْالمعلوماتْوشبكة ْالمعلوماتْالدوليةْ(النترنت)ْ،
لنجازْاألعمالْبأقلْتكلفةْوجهدْووقتْوجودةْعاليةْعلىْمدارْاليومْ واألسبوعْ والسنةْ،وهيْالعلمْالذيْ
يجمعْ علمْْالدارْةْْمعْ تكنولوجياْالمعلوماتْ معْالهندسةْْاللكتروني ْةْْللوصولْ ألهدافْالمؤسساتْ بكفاءةْ
وفعاليةْ.والشكلْرقمْ1يوضحْتعريفْالدارةْاللكتروني ْةْ :
ْ

تحقيق

ْ
علم اإلدارة

تكنولوجيا المعلومات

الهندسة اإللكترونية

ْ

اإلدارة
اإللكترونية

ْ
شكلْ(ْ)1تعريفْالدارةْاللكترونية ْ
المصدرْ:استخالصْالباحثانْمنْأدبياتْالدراس ْة ْ

األهداف
بكفاءة

و فاعلية

ْ

( )1تعلب سيد ،نظم المعلومات اإلدارية ،ط ،1دار الفكر للنشر ،األردن ،2011،ص 80
( )2أفنان األسدي ،اإلدارة اإللكترونية –بين النظرية والتطبيق-في بيئة منظمات األعمال العراقية ،مجلة مركز دراسات
الكوفة ،العدد  ،15دار الناشر ،جامعة الكوفة ،العراق.2009،
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وسلطتْهذهْالدراسةْالضوءْعلىْمتطلبينْمنْمتطلباتْالدارةْاللكترونيةْوهماْالتوظيفْالتقنيْ
والتوظيفْاألمنيْ .
**التوظيف التقني لإلدارة اإللكترونية- :وهيْعمليةْتسخيرْالتكنولوجياْبأجهزتهاْوبرامجهاْلخدمةْالعملْ
الداريْْ،وتتكونْمنْْ :
 .1عتاد الحاسوبْ:وهوْالمكوناتْالماديةْللحاسوبْونظمهْوشبكاتهْوملحقاته.
 .2برامج الحاسوبْ:وهيْالشقْالذهنيْمنْنظامْوشبكاتْالحاسوبْولهاْفئتانْ:
تْتدقيقْالبرمجةْ،هندسةْ
 1.2برامجْالْنظامْ:نظمْالتشغيلْ،نظمْإدارةْالشبكةْ،مترجماتْلغاتْالبرمجةْ،أدوا ْ
البرامجْبمساعدةْالحاسوبْ.برامجْالتطبيقاتْولهاْثالثةْأقسامْ :
 .1.1.2برامج تطبيقات عامةْ:كمستعرضاتْالويبْ،برامجْالبريدْاللكترونيْوبرامجْالدعمْالجماعيْ،
رسومْالحاسوبْ،والجداولْاللكترونيةْوقواعدْالبيانات.
 2.1.2برامج تطبيقات خاصة :تكونْمتنوعةْكالبرامجْالمحاسبيةْأوْحزمْالبرامجْالماليةْوبرامجْالتجارةْ
اللكترونْيةْوبرامجْتخطيطْمواردْالمشروع.
 3.1.2شبكات االتصال :هيْالوصالت ْاللكترونية ْالممتدةْعبرْنسيجْاتصاليْلشبكاتْاالنترانتْ
Internetاالكسترانتْْ،Extranetوتمثلْالقيمةْللمنظمةْولدارتهاْاللكترونيةْْ .
 .3صناع المعرفة :منْالقياداتْالرقميةْ،المديرون ْ،والمحللونْللمواردْالمعرفية ْ،رأسْالمالْالفكريْفيْ
المنظمةْ،يتولىْصناعْالمعرفةْإدارةْالتعاضدْاالستراتيجيْلعناصرْالدارةْاللكترونْيةْمنْجهةْوتغيْيرْ
طرقْالتفكيرْالسائدةْللوصولْإلىْثقافةْالمعرفة.
يجبْأنْتكونْهناكْعالقةْتعاضدْبينْمكوناتْالدارةْاللكترونيةْالتقنيةْالثالثةْ(العتادْوالبرامجْ
وشبكاتْاالتصال)ْ،وذلكْلتحقيقْأكبرْقدرْممكنْمنْالحوسبةْوالتلقائيةْفيْتدفقْاألنشطةْوالعملياتْ
داخلْالمنظمةْوخارجهاْوذلكْلضمانْتوفيرْاالستجابةْالسريعةْلحوافزْالتغييرْالمتمثلةْبالبيئةْالتنافسيةْ
) (1وظهورْالتحالفاتْوأنشطةْاألعمالْالكونيةْوانبثاقْالشركاتْالكونيةْذاتْالبنيةْالشبكية.

( )1سعد ياسين ،اإلدارة اإللكترونية وافاق تطبيقاتها ،مركز البحوث لمعهد اإلدارة العامة ،المملكة العربية السعودية،
.2007
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**التوظيف األمني- :
حمايةْ وتأمينْ كافةْ المواردْ المستخدمةْ فيْ معالجةْ معلوماتْ المؤسسة ْ،والعاملينْ فيها ْ،وأجهزةْ
حاسوبهاْ،وتحتاجْالمؤسسةْإلىْوضعْإجراءاتْووسائلْلحمايةْمعلوماتْوهيْكنزْثمينْللمؤسسةْ،وذكرتْ
شلبيْخطواتْتطبيقْالمتطلبْاألمنيْْ :
أوًال :العزلْ:أيْتخزينْالبياناتْفيْموقعْمحميْبحيثْالْيستطيعْأيْشخصْالوصولْإليهاْإالْبصالحياتْ
معينةْ.
تانيا :التنظيمْ:وتشملْالتعريفْباألشخاصْالذينْيمكنْأنْيعطيْلهمْصالحياتْللوصولْللبياناتْ،وماْ
ً
هيْالصالحياتْالمعطاةْلهمْوطبيعةْاستخدامهْللبياناتْ،بالضافةْإلىْالرقابةْعلىْجميعْعملياتْالدخولْ

إلىْقواعدْالبياناتْواستخدامهاْوفحصْسجالتهاْبشكلْدوري.
تيبْالبياناتْوفقْشيفرةْمعينة؛ ْبحيثْالْيمكنْفهمهاْإالْإذاْأعيدتْصياغتهاْوفقْهذهْ
ْ
تالتاْْ:إعادة ْتر
ً
الشيفرةْويجبْأنْيكونْذلكْبمنتهىْالسرية.

ْْ()1

** إدارة المعرفة- :
هناكْمنْعرفهاْعلىْأنهاْتجميعْللعملياتْالتيْتؤديْإلىْخلقْونشرْوتوزيعْواالستفادةْمنْالمعرفةْ،
وهيْتبنىْباألجلْالطويلْوتشملْممارسةْالممارسينْوالفالسفةْوالمؤلفينْوالصحفيينْوالمدرسينْوالسياسيينْ
وعلماءْالدينْوالمهتمينْبشئونْالمكتباتْوغيرهمْ )2(ْْ.
هيْالعمليةْالتيْتقومْالمؤسساتْمنْخاللهاْبإيجادْقيمةْمنْعناصرهاْالفكريةْالمبنيةْعلىْالمعرفةْ،
وهذاْيتطلبْمشاركةْتلكْالعناصرْمعْالقوىْالبشريةْ والمؤسساتْاألخرىْمنْأجلْالتوصل ْإلى ْأفضلْ
الممارساتْوغالباْماْتعملْتكنولوجياْالمعلوماتْعلىْتسهيلْعمليةْإدارةْالمعرفةْ )3(ْ.
ًْ

( )1جمانة شلبي ،)2009( ،واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية ،وأثرها على التطوير التنظيمي ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
( )2جاد الرب سيد ،نظم المعلومات اإلدارية –األساسيات والتطبيقات اإلدارية ،ط ،2مصر.2013،
( )3ياسر الصاوي ،إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،ط 1الكويت.2007،
195

وتعرفْعلىْأنهاْتخطيطْوتنظيمْورقابةْوتنسيقْوتوليفْالمعرفة ْ.واألصولْالمرتبطةْبرأسْالمالْ
الفكريْوالعملياتْوالقد ارتْوالمكاناتْالشخصيةْوالتنظيمية؛ْبحيثْتحققْأكبرْماْيمكنْمنْالتأثيرْاليجابيْ
فيْنتائجْالميزةْالتنافسيةْ )1(ْْ.
عرفهاْ(ْ)Alfred &Svenjaهيْعمليةْتقديمْالمعرفةْالصحيحةْفيْالوقتْالمناسبْوالعملْعلىْمساعدةْ
الناسْعلىْتبادلْالمعلوماتْووضعْالمعلوماتْموضعْالتنفيذْبآلْيةْتساعدْعلىْتحسينْأداءْالمؤسسةْ )2(ْ.
وهيْالتيْيتمْبموجبهاْاستخراجْواستثمارْرأسْالمالْالفكريْالخاصْبالمنظمةْ،يهدفْللوصولْإلىْ
ق ارراتْتتصفْبالكفاءةْ والفعاليةْ واالبتكاريةْمنْأجلْإكسابْالمنظمةْميزةْتنافسيةْ والحصولْعلىْ والءْ
والتزامْالعميلْ )3(ْ.
يستطيعْالباحثانْأنْيعرفاْإدارةْالمعرفةْعلىْأنهاْاستغاللْالمعرفةْكموردْ(موجودات)ْغيرْملموسةْ
منْمواردْالمنظمةْبشكلْأمثلْلمساعدةْالمنظماتْلتحقيقْأهدافهاْوطموحاتها؛ ْوذلكْباستخدامْوظائفْ
الدارةْاألربعةْلتبادلْالمعرفةْبكفاءةْوفاعليةْ،معْتسخيرْالتقنيةْالحديثةْوأنظمةْالمعلوماتْالداريةْ(البرامجْ
الخاصة)ْلزيادةْكفاءةْإدارةْالمعرفةْواستخدامهاْبجودةْعاليةْ ْ.
التيْتعملْجميعاْعلىْمعالجةْمشكالتْإدارةْالمعرفةْبصورةْتكنولوجيةْ؛ْ
ًْ
المتطلب التقني إلدارة المعرفةْ:و

ولذلكْفإنْالمنظمةْتسعى ْإلى ْالتميزْمنْخاللْامتالكْإدارةْالمعرفةْ.ومنْأمثلةْهذاْالمتطلبْمحركاتْ

نْالجماعيْالبرمجيْوقواعدْبياناتْإدارةْرأسْالمالْالفكريْوالتكنولوجيْالمتميزةْ )4(ْْ.
ْ
البحثْومنتجاتْالكيا

**عمليات إدارة المعرفة- :
رغمْاالختالفْفيْتحديدْعملياتْإدارةْالمعرفةْ،إالْأنْهناكْخمسْعملياتْجوهريةْلدارةْالمعرفةْ
صْ،عمليةْتوليدْ،عمليةْ
فقدْحددْ(العليْوآخرون)ْ،عملياتْإدارةْالمعرفةْبخمسةْعملياتْوهيْ(عمليةْتشخي ْ
تخزينْ،عمليةْتوزيعْ،عمليةْتطبيقْالمعرفة)ْ )5(ْ.
Wiig، Kmal . Supporting knowledge Management A selection Of Method And Techniques Except
Systems With Application .Vol –b-NO1.2005
)(1

Alfred Bererli & Svenja Falk)، Knowledge Management Networked Environments Library Of
Congers Cataloging In Publication Data New York ،USA.2003
)(2

Chou Yeh ،Yaying Mary)، The Implementation Of Knowledge Management System In Taiwan Higher
Education ، Journal Of College Teaching & Learning ، Vol،2 Taiwan. 2005
)(3

( )4سلوى الشرفا ،دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين،2008.
( )5عبد الستار العلي وآخرون ،المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن.2012،
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والشكلْرقمْ(ْ)2يلخصْعملياتْإدارةْالمعرفةْ ْ:
تشخيص
المعرفة

تخزين المعرفة

توليد المعرفة

توزيع المعرفة

ْ
تطبيق المعرفة
شكل ( :)2عمليات إدارة المعرفة

المصدر :العلي ،عبد الستار واخرون ( ،)2012المدخل إلى إدراره المعرفة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،األردن40:
وفيماْيليْشرحْلهذهْالعملياتْ :
أوًال :تشخيص المعرفةْ ْ:تعتبرْهذهْالعمليةْمنْأهمْعملياتْإدارةْالمعرفةْ والتيْتبدأْبتعريفْالمعرفةْوْ
الدراسةْعنْمكان ْوجودْتلكْالمعرفةْ،ويعدْالتشخيصْمن ْاألمور ْالمهمةْفيْبرنامجْإدارةْالمعرفةْ،وفيْ
ضوءْالتشخيصْتوضعْسياساتْالعملياتْاألخرىْوبرامجهاْ،ويشيرْالكبيسيْإلىْأنْعمليةْالتشخيصْأمرْ
حتميْ،ألنْالهدفْمنهاْهوْاكتشافْ،معرفةْالمنظمةْوتحديدْاألشخاصْالعاملينْلهاْومواقعهمْبذلكْتحددْ
مكانْهذهْالمعرفةْفيْالقواعدْ،وتعدْعمليةْالتشخيصْمفتاحاْأليْبرنامجْلدارةْالمعرفةْ،وعمليةْجوهريةْ
رئيسيةْتسهمْمساهمةْمباشرةْفيْإطالقْوتحديدْشكلْالعملياتْاألخرىْ،وصفهاْ،لذلكْإذاْأرادتْالمنظمةْ
أنْترصدْإدارتهاْالمعرفةْ،عليهاْأنْتتحركْضمنْمحورين:
األولْ:أنْتعرفْمصادرْالمعرفةْالداخليةْوالمتمثلةْبماْلدىْالمنظمةْمنْإمكانياتْوماْلدىْأف ارْدهاْوخبراتهاْ
تْفائدةْللمنظمةْومستقبلهاْْ .
منْمعلوماتْوخبراتْذا ْ
الثانيْ:التعرفْعليهاْمنْمصادرهاْالخارجيةْالتيْتتكونْفيْالبيئةْالمعرفيةْبالمنظمةْوالتيْيجبْرصدهاْ
بدقةْوفًْقا ْال هتماماتْالمنظمةْ والسعيْالرتباطْالمنظمةْمعهاْ،ومنْهذاْيتوجبْعلىْالمنظمةْتشخيصْ
ألف ارْدْأصحابْالخبرةْلتشخيصْالمشكلةْ(ْ .)1
المعرفةْمنْخاللْتكليفْا ْ
والدراسةْعنْمكانْوجودْالمعرفةْهلْهيْفيْرؤوسْالعاملينْأمْفيْالنظمْأمْفيْالجراءاتْ،إضافةْإلىْ
تحقيقْالمقارنةْبينْموجوداتْالمعرفةْالحاليةْفيْالمنظمةْوموجوداتْالمعرفةْالمطلوبةْللمنظمة؛ْحيثْأنْ

( )1صالح الدين الكبيسي ،إدارة المعرفة ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،العراق.2005،
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هذاْ الفارقْ يمثلْ مقدارْ الجهودْ المبذولةْ التيْ تحتاج ْهاْ المنظمةْ للوصولْْإلىْْاالبتكارْ المنشود ْ،وْ يعدْ
التشخيصْمن ْاألمور ْالمهمةْفيْبرنامجْإدارةْالمعرفةْ،وفيْضوءْعمليةْالتشخيصْيحددْموقعْالمعرفةْ
ت؛ ْألنْنجاحْعمليةْ
والموظفْالذيْيحملهاْ،وتعتبرْهذهْالعمليةْمنْأهمْالتحدياتْالتيْتواجهْالمؤسسا ْ
فيْعمليةْالتشخيصْ،وتعتبرْمفتاحاْلدارةْالمعرفة.
ًْ
إدارةْالمعرفةْتتوقفْعلىْالدقةْ

()1

ثانياْ :توليد المعرفةْ :تعني ْإيداع ْالمعرفةْ،ويتمْذلكْمنْخاللْمشاركةْفرقْالعملْ،حيثْيتمْتوليدْ رأسْ
ً
مالْمعرفيْجديدْفيْقضاياْوممارساتْجديدةْتسهمْفيْتعريفْالمشكالتْبصورةْابتكاريةْمستمرةْكماْتزودْ

الشركةْبالقدرة ْعلىْالتفوقْفيْالنجازْوتحقيقْمكانةْمرموقةْ،باالعتمادْعلىْتطويرْمهاراتْالمهنيينْ
ومساعْدةْالدارةْفيْتوظيفْالمواهبْواالحتفاظْبهاْ،ضرورةْفهمْأنْالمعرفةْواالبتكارْعمليةْمزدوجةْذاتْ
اتجاهينْ،فالمعرفةْمصدرْلالبتكارْواالبتكارْيعملْعلىْالوصولْلمعرفةْجديدة.

ْ(ْ)2
ْ()3

وحتىْتولدْالمعرفةْبشكلْصحيحْهناكْشرطينْيجبْتوافرهاْلذلكْكماْتتضحْكماْيلي:

ْ

 -1أن ْيكونْهناكْمصادرْداخليةْوخارجيةْللمعلوماتْولمعرفةْكيفْتشكلْقاعدةْالبياناتْالتيْيستندْ
إليهاْاألف ارْدْفيْالبناء.
 -2البدْمنْتوفرْالطاقاتْاالستيعابيةْلكيْتحدثْعمليةْالتكاملْفيْالمعلوماتْالمستلمةْمنْشبكةْ
العمل ْ،والتيْبواسطتهاْيحدثْالتفاعلْمعْخبراتْالعاملينْ،ويعتمد ْذلكْعلىْمصادرْالمعلوماتْ
الفعالةْ،التسجيلْ،المشاركةْ،السلوكيات.
ْْْْْْمماْسبقْيتضحْأنْتوليدْالمعرفةْيعنيْهيْجلبهاْإلىْالمنظمةْمنْالمصادرْالخارجيةْ،كماْيمكنْاكتسابهاْ
أيضاْمنْخاللْورشْ
منْالمصادرْالداخليةْ،حيثْتأتيْالمعرفةْبشكلْأساسيْمنْتجاربْومهاراتْالموظفينً ْ،
العملْالتيْتعقدْبإشراكْالو ازراتْوالقطاعْالخاصْوالجامعاتْوالمعاهدْ،كذلكْعقدْالمؤتمراتْالتطويريةْوالدوراتْ

التدريبيةْ،وبناءْفرقْالعملْوتشجيعْاالتصالْالرسميْوغيرْالرسميْفيْالمنظمةْ )4(ْ.أيْعمليةْخلقْ وايجادْ
تْيؤثرْ
فرْدْوالتقنيةْوالعملياتْ،وفيْحالةْغيابْأيْمنْهذهْاألدوا ْ
تْأساسيةْوهيْاأل ْا
المعرفةْتحتاجْلثالثْأدوا ْ
( )1محمود المدهون ،عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم
العالي /غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.2014،
( )2عبد الستار العلي وآخرون ،المدخل إلى إدراره المعرفة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن.2012،
course: Firestone .J. Has Knowledge Management Been Don? Bradford، UK ،Emerald Group.: 15.
2005
)(3

( )4نبيل اللوح ،دور إدارة المعرفة في تطوير البناء التنظيمي للوزارات الفلسطينية :دراسة ميدانية  ،رسالة دكتوراه غير
منشورة  ،جامعة قناة السويس ،مصر)2013( .
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معاْلخلقْمعرفةْ
تْ ًْ
ذلكْبشكلْسلبيْعلىْتطويرْالمنظمةْوتحقيقْأهدافهاْ.والشكلْ(ْ)3يبينْتكاملْهذهْاألدوا ْ

وادارتهاْبشكلْجيدْ :

األفراد

التقنية
K.M

العمليات
شكلْ(ْ:)3تكاملْأدواتْخلقْالمعرفة

course: Firestone.J. (2005), Has Knowledge Management Been Don? Bradford,
UK, Emerald Group.: 15
ْْْيالحظْمنْالشكلْالسابقْأنْاألف ارْدْوالعملياتْوالتقنيةْقدْتقاطعتْمعْبعضهاْالبعضْوعندْتطبيقْ
تْأوْالفرقْ،ومنْخاللْهذاْالشكلْوالدراساتْ
إدارةْالمعرفةْيتمْتسهيلْعمليةْاالتصالْبينْاألف ارْدْوالمجموعا ْ
ت ْ،عندْ الربطْ بينْْالدارةْْاللكترونيةْْودورهاْ فيْ تطويرْ إدارةْ
السابقةْ سيعتمدْ الباحثينْ علىْ هذهْ األدوا ْ
المعرفةْبالضافةْإلىْدورْالقيادةْوتشجيعهاْللموظفينْعندْتطبيقْإدارةْالمعرفةْ.وهناكْأربعةْطرقْشائعةْ
منْخاللهاْتولدْالمعرفةْللمؤسساتْوهيْ :
أ -التعليمْالفرديْ:إنْالمعرفةْتتدفقْعبرْاألف ارْدْ،لذلكْفإنْالمنظماتْتستخدمْوسيلةْالتغذيةْالراجعةْ
والمالحظةْوالخبرةْلمساعدةْاألف ارْدْعلىْاكتسابْالمعرفةْبشكلْجيدْْ .
ب -المسحْالبيئيْ:أيْتلقيْالمعلوماتْمنْالبيئةْالداخليةْ والخارجية ْللمؤسسةْ،بهدفْصنعْق ارراتْ
ْ
استراتيجيةْأكثرْفاعليةْْ .
ت -التطعيمْ:أيْتأجيرْاألف ارْدْأوْشراءْمنظماتْلجلبْأفكارْجديدةْللمنظمةْومعرفةْتقانةْجديدةْلتحقيقْ
ْ
الميزةْالتنافسيةْ،ويتمْاالعتمادْعلىْهذهْالطريقةْبالتحديدْعندْإدخالْبرمجياتْجديدةْعلىْالمنظمةْْ .
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ث -التجريبْ:أيْتوليدْالمعرفةْمنْداخلْالشخصْعنْطريقْالتبصيرْ،ونفاذْالبصيرةْهوْنتاجْللتجريبْ
ْ
ْنظما ْدفاعيةْتساعدْالعاملينْفيْالحصولْعلىْ
والعملياتْالخالقةْ،أيْأنْالمديرينْيستحدثون ًْ

التبصرْمنْتجاربهمْ،وكذلكْمنْتجاربْاآلخرينْ،تمْتعميمْهذهْاألفكارْأبعدْمنْحدودهاْالضيقةْ ْ)1(ْ.
عنْطريقْتوليدْالمعرفةْتضمنْالمنظمةْامتالكْالمعرفةْالتيْتعنيْامتالكْالقوةْوصهرهاْفيْأنشطتهاْ
المختلفةْلتحقيقْاألهدافْالمنشودةْ .
ثال ًثا :تخزين المعرفةْ:منْخاللْجمعْالمعرفةْمنْمصادرهاْالداخليةْوالخارجيةْوضعهاْفيْصورةْمفيدةْ،
هناكْخوفْمنْتضييعْالموجوداتْغيرْالملموسةْبالسرعةْالتيْاكتسبتْبهاْ،منْأشكالْالحفاظْعلىْ
أيضْا ْعرضةْ
المعرفةْهيْالحفاظْعلىْالعاملينْالجيدينْالذينْيمتلكونْالخبرةْوْالمعرفةْ،وتكونْالمعرفة ْ ً

ىْذاكرةْتنظيميةْتحتويْ
للتلفْوالضياعْوالتقدمْخاصةْمعْالتطورْالتقنيْالمتسارعْ،لذلكْتحتاجْالمنظماتْإل ْ

علىْالمعرفةْالموجودةْبأشكالهاْالمختلفةْبماْفيهاْالوثائقْالمكتوبةْوالمعلوماتْالمخزنةْفيْقواعدْالبياناتْ
اللكترونْيةْ،والنظمْالخبيرةْ،والجراءاتْوالعملياتْالموثقةْ،والمعرفةْالضمنيةْالمكتسبةْمنْاألف ارْدْوشبكاتْ
العملْ،وعمليةْخزنْالمعرفةْالْتعنيْفقطْاالحتفاظْبهاْ؛ْبلْاستيرادهاْوقتْالحاجةْواستخدامهاْ،وتحرصْ
المنظماتْعلىْإدارةْالمخزونْلمواجهةْالفرصْ والتغييراتْالحاصةْفيْالمستقبلْ،وتحتاجْلذلكْتكنولوجياْ
داعمةْلها.
فيْضوءْماْسبقْاألهمْمنْخزنْالمعرفةْهوْاستخراجهاْمنْعقولْالعاملينْفيْالمنظمةْعنْطريقْ
ومفهوما ْللمنظم ْةْ ْ ،ومنْثمْخزنهاْباالعتمادْعلىْوسائطْالتخزينْ
ًْ
اضحا ْ
الحوارْ،وعرضهاْبشكلْيكونْ و ًْ

المتطورةْْ .

ابعا :نقل المعرفةْ:توزيعْالمعرفةْأوْنشرهاْهيْالخطوةْاألولىْفيْعمليةْاستخدامْالمعرفةْ،وهيْعمليةْ
رً

إيصالْالمعرفة ْإلى ْالشخصْالمناسبْفيْالمكانْالمناسبْوفيْالوقتْالمناسبْضمنْالشكلْالمناسبْ
وبتكاليفْمعقولةْ.أيْنقل ْالمعرفةْللمعنيينْبهاْوتداولهاْللقيامْبالمهامْالمطلوبةْمنهمْ،أوْاالعتمادْعليهاْ
فيْاتخاذْالق ارراتْ،أيْتبادلْالخبراتْواالفكارْوالممارساتْبينْالعاملينْوهذاْيحتاجْلتوفيرْوسائلْاتصالْ
مالئمةْلذلكْ،ويتمْنقلْالمعرفةْإماْبشكلْرسميْكالتقاريرْ واالجتماعاتْالرسميةْالمخططْلهاْ،أوْبشكلْ
رسميْاْمقننْوتكونْفيْغيرْأوقاتْ
أخذْطابعْاْ ًْ
ًْ
غيرْرسميْكاالجتماعاتْغيرْالرسميةْوحلقاتْالنقاشْالتيْت
(ْ)1محمودْالمدهونْ،عملياتْإدارةْالمعرفةْوعالقتهاْبتميزْاألداءْالمؤسسيْ:دراسةْتطبيقيةْعلىْو ازرةْالتربيةْوالتعليمْ
العاليْ/غزةْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،أكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعليا.ْ2014،
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العملْ،وْلكنْهذاْالنوعْمنْنقلْالمعرفةْمنْالممكنْأنْيعرضْالمعرفةْللفقدانْوعدمْنقلهاْبشكلْصحيحْ،
لذلكْتعتبرْعمليةْالنقلْالرسميْأكثرْفاعليةْولكنهاْت ْعوقْعمليةْاالبتكارْ،لذلكْيفضلْالجمعْبينْالنقلْ
ْ()1

الرسميْوغيرْالرسميْلتحقْيقْأعلىْاستفادةْمطلوبة.

وأشار(ْ)2()Arorإلىْأنْتوزيعْالمعرفةْهوْعمليةْتداولْالمعرفةْونقلهاْإلىْالموظفينْالذينْيحتاجونْإليهاْ
فيْالوقتْالمناسبْهدفْالقيامْبمهامْجوهريةْ،وتعنيْتبادلْاألفكار ْوالخبراتْ والممارساتْبينْالعاملينْ
األمرْالذيْيتطلبْاتصالْالعاملينْبعضهمْببعضْ،واستعمالْماْيعرفونهْلحلْالمشكالتْعلىْنحوْمبدعْ،
فالمعرفةْالحقيقةْتنموْعندماْيتمْتشاركهاْ.
تحتاجْعمليةْنقلْالمعرفةْإلىْوسائلْكشخصْمعينْأوْبريدْإلكترونيْأوْغيرهاْمنْالوسائلْالمتاحةْ ْ،ومنْ
بْنقلْالمعرفةْالنترنتْأوْالوثائقْأوْالتدريبْوالحوارْأوْحلقاتْالمعرفة.
أسالي ْ
خامسا :تطبيق المعرفةْ:بعدْنقلْالمعرفةْتأتيْعمليةْاستثمارْالمعرفةْ،فالحصولْعليهاْوخزنهاْوالمشاركةْ
ً
فيهاْأمورْالْتعدْكافيةْ،إذْالبدْمنْتحويلْالمعرفةْإلىْالتنفيذْ،وبدونْذلكْتعدْالمعرفةْمجردْتكلفةْواهدارْ
طْاْ
للوقت ْ.والمقصودْبتطبيقْالمعرفةْجعلهاْأكثرْمالئمةْلالستخدامْفيْتنفيذْأنشطةْالمنظمةْ وأكثرْارتبا ًْ
بالمهامْالتيْتقومْبهاْ،استنادا ْإلى ْأنْتقومْالمنظمةْبالتطبيقْالفعالْلالستفادة ْمنهاْبعدْإبداعهاْوتخزينهاْ
ًْ
وتطويرْسبلْاسترجاعهاْونقلهاْللعاملينْ.وقدْحددْ(ْ)Mertins,ثالثْآلياتْلتطبيقْالمعرفةْوهي:

اءْوالىْمعرفةْصريحةْ
 1-5التوجيهاتْ:وجودْمجموعةْمنْالقواعدْوالجراءاتْلتحويلْالمعرفةْالضمنيةْللخبر ْ
لغيرْالخبراءْْ .
 2 -5الروتينْ:وضعْأنماطْلألداءْومواصفاتْللعملياتْتسمحْللعاملينْبتطبيقْالمعرفةْدونْالحاجةْلالتصالْ
باآلخرينْْ .
ذاتيا :أيْبناءْفرق
ْعملْذاتْمهامْمحددةْذاتيا ْتستخدمْفيْالمواقفْ
ًْ
 3-5فرق العمل ذات المهام المحددة ً
التيْتكونْفيهاْالمهامْمعقدةْوظروفْعدمْتأكدْوالْيمكنْاالعتمادْفيهاْعلىْالتوجيهاتْوالروتينْ )3(ْ.

(ْ)ْ1يوسفْأبوْفارةْ،وْحمدْعليانْ،دورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْفيْالقدسْالشرقيةْ،
مجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراساتْ،العدد،15فلسطين.2010،
)(2

Arora & Raosaheb،( Knowledge Management In Public Sector ، Indian Journal Of Commercial Management
Studies،Vol،2، No1. 2011

(ْ)3يوسفْأبوْفارةْ،وحمدْ عليان)ْ،دورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْفيْالقدسْالشرقيةْ،
مجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراساتْ،العددْ،15فلسطينْ.ْ2010،
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ْولعمليةْ تطبيقْ إدارةْ المعرفةْ عملياتْ خاصةْ بها ْ،كاالستعمالْ ْ،إعادْةْْاالستعمال ْ،االستفادةْ،
والتطبيقْ.وتنجح ْالدارة ْعندماْتستخدمْالمعرفةْالمتوافرةْلديهاْفيْالوقتْالمناسبْودونْأنْتفقدْاستثمارْ
فرصةْتوافرهاْلتحقيقْميزةْلهاْأوْلحلْمشكلةْقائمةْ.ويقعْعلىْكاهلْالمديرْالناجحْحثْالموظفينْعلىْ
التطبيقْالجيدْللمعرفةْومشاركتهاْوتنفيذهاْبشكلْدقيقْ،وعمليةْاستخدامْ ْواعادةْاستخدامْالمعرفةْيتطلبْهذاْ
االعتمادْعلىْاالتصاالتْغيرْالرسميةْ والحصولْعلىْالتقارير ْ،والتطبيقاتْالجيدةْ والقصصْالناجحةْ،
نْ
وأشكالْأخرىْبماْفيهاْالعرضْوجلساتْالتدريبْ،وماْيوفرهْالنترنتْمنْفرصْالستخدامْالمعرفةْ،وم ْ
األفضلْْإعادة ْتطبيقْالمعرفةْفيْأماكنْبعيدهْعنْأماكنْتوليدهاْ.ويسمحْتطبيقْالمعرفةْبعملياتْالتعلْمْ
الفرديْ والجماعيْالتيْتؤدي ْإلى ْابتكارْمعارفْجديدةْ،لذلكْأطلقْعلىْعملياتْإدارةْالمعرفةْبالحلقةْ
المغلقةْ.وْيجبْتوظيفْالمعرفةْفيْحلْمشكالتْالمؤسساتْ،ومنْهناْتكونْعمليةْتطبيقْالمعرفةْغايةْ
تسعىْإدارةْالمعرفةْللوصولْإليهاْوهذاْيعنيْأنْاستثمارْالمعارفْ،وْالحصولْعليهاْوخزنهاْوْالمشاركةْ
فيهاْالْتعدْأمورْكافيةْدونْتنفيذْالمعرفةْ،وفيْحالةْعدمْتطبيقْالمعرفةْفهيْتكلفةْتتحملهاْالمؤسسةْ،وْ
تظهرْهناْفجوةْبينْماْتعرفهْالمؤسسةْوماْتطبقهْالمؤسسةْمنْمعارفْ،لذلكْحتىْتحددْالمؤسسةْماْهيْ
آلياتْتطبيقْالمعرفةْلديهاْيجبْعليهاْوضعْنموذجْمخصصْلذلكْأوْاالستفادة ْمنْنماذجْمؤسساتْ
أخرىْ،وتحتاجْهناْالمعرفةْإلىْمالئمةْنماذجْالمؤسساتْاألخرىْبماْيالءمْطبيعةْعملهاْوظروفهاْ )1(.
منْالعرضْالسابقْلعملياتْإدارةْالمعرفةْيرىْالباحثانْأنْعمليةْإدارةْالمعرفةْحتىْتجنيْثمارهاْ
ْ
يجبْأنْتمرْبالمراحلْالخمسْ،فعمليةْالتشخيصْدونْعمليةْالتوليدْتْفقدْأهميتهاْ،ونجاحْأيْإدارةْللمعرفةْ
يتوقفْعلىْمدىْإمكانيةْتطبيقْالمراحلْالخمسْوجعلهاْمتكاملةْْ .
الطريقة واإلجراءات**مجتمع وعينة الد ارستتتتتة :يتكونْمجتمعْالد ارسـ ـ ـ ــةْمنْالموظفينْالعاملينْفيْالجامعةْالسـ ـ ـ ــالميةْبغزةْ،
وعددهمْ(ْ)183موظفْ(دائرةْشتتتئون الموظفينْالجامعةْالسـ ــالمية2019،م)ْوقدْقامْالباحثانْباسـ ــتخدامْ
طريقةْالعينةْالعشـ ـ ـوائيةْ،حيثْتمْتوزيعْ(ْ)110اسـ ـ ــتبانةْ،أيْبنسـ ـ ــبةْ(ْ،)%60منْمجتمعْالد ارسـ ـ ــةْ،وتمْ

()ْ1نبيلْاللوحْ،دورْإدارةْالمعرفةْفيْتطويرْالبناءْالتنظيميْللو ازراتْالفلسطينيةْ:دراسةْميدانيةْ،رسالةْدكتوراهْغيرْمنشورةْ،جامعةْقناةْ
السويسْ،مصرْ،)2013(ْ.
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الحصـولْعلىْ(ْ)94اسـتبانةْصـالحةْللتحليلْبنسـبةْاسـتردادْْ،%85.5ويتضـحْفيماْيليْتوزيع أف ارْدْعينةْ
ب البياناتْالشخصية لألف ارْد فيها:
الدراسةْحس ْ
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية

البيانات الشخصية
الجنس

العمر

المستوى العلمي

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

89

94.7

ى
أنث ْ

5

5.3

أقلْمنْْ30سن ْة

7

7.4

منْْ-30أقلْمنْْ40سن ْة

11

11.7

منْْ-40أقلْمنْْ50سن ْة

39

41.5

ْ50سنةْفأكث ْر

37

39.4

بكالوريوسْفأق ْل

17

18.1

ماجستي ْر

29

30.9

دكتو ارْه

48

51.1

ت
أقلْمنْْ5سنوا ْ

11

11.7

34

36.2

49

52.1

ت
عدد سنوات الخدمة منْْ-5أقلْمنْْ10سنوا ْ
ْ10سنواتْفأكث ْر

ْْْْْْْْْْمنْالجدولْالسـابقْالحظْالباحثانْأنْ(ْ)%95منْعينةْالد ارسـةْهمْمنْالذكورْوتعزوْالباحثانْ
ذلكْإلىْأنْأولْنشأةْالجامعةْالسالميةْلمْيكنْهناكْكوادرْنسائيةْتعملْبهاْ،مماْأدىْإلىْوجودْالذكورْ
عاماْ
ثْفيْالجامعةْ.وْماْنس ــبتهْ(ْْ)%80منْعينةْالد ارس ــةْهمْمنْيبلغونْمنْالعمرًْْ ْ40
أكثرْمنْالنا ْ
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فأكيرْوهذهْالفئةْمنْالموظفينْعاصـ ـ ـ ـ ــرواْالتحولْمنْالدارةْالتقليديةْإلىْالدارةْاللكترونيةْ،فيكونْلديهمْ
معرفـةْجيـدةْبـالفرقْبينْالعمـلْاللكترونيْودورهْفيْخـدمـةْالمعرفـةْْ،أمـاْعنْبنـدْالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْالعلميْفـأكثرْ
منْنصفْالعينةْهمْمنْحملةْالدكتوراهْممنْأهتمواْبإكمالْتعليمهمْويكونْلديهمْمعرفةْوْإطالعْ،وْهناكْ
(ْ)%52.1منْعينةْالد ارسـ ــةْتجاوزتْسـ ــنواتْخدمتهمْفيْالجامعةْالعشـ ــرْسـ ــنواتْفهمْيمتلكونْخبرةْفيْ
العمـلْالداريْْطويلـةْتخـدمْعملهمْ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدهمْعلىْالتطويرْفيْمجـالْالتقنيـة؛ْحيـثْعـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواْالعمـلْ
الداريْْاليدويْوالعملْاللكترونيْ .
اختبار فرضيات الدراسةتحليل محاور االستبانةْ :
 التوظيف التقني واألمني لإلدارة اإللكترونيةتمْاستخدامْاختبارْْTلمعرفةْماْإذاْكانتْمتوسطْدرجةْاالستجابةْقدْوصلتْإلىْدرجةْالموافقةْالمتوسطةْ
(إلىْحدْما)ْوهيْْ3أمْالْ،كماْفيْالجدولْالتالي:
الجدول ()2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمحور التوظيف التقني واألمني لإلدارة اإللكترونية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبارt

اللكترونْي ْة

3.99

0.59

79.76

16.14

()Sig

التوظيفْاألمنيْلإلدارةْ

القيمة االحتمالية

اللكترونْي ْة

4.10

0.62

81.92

17.23

0.000

0.000

الترتيب

التوظيفْالتقنيْلإلدارةْ

1

2

ْْْالمتوسطْالحسابيْللتوظيفْالتقنيْلإلدارةْْاللكترونْيةْْيساويْْ ْ،4.10وأنْ المتوسطْ الحسابيْ النسبيْيساويْ
ْ،%81.92قيمةْاالختبار ْ ْ,17.23وأن ْالقيمة ْاالحتمالية ْ( )Sigتساوي ْْ،0.000أماْالتوظيف ْاألمني ْْ،3.99
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بنسبة ْْ،%79.76وقيمةْاالختبار ْ16.14وهذاْيعنيْأنْهناكْموافقةْمنْقبل ْأف ارْد ْالعينةْعلىْفقراتْالتوظيفْ
يْ
أهميةْتوفرْالتوظيفْالتقنيْواألمن ْ
ْ
التقنيْواألمنيْلإلدارةْاللكترونيةْبشكلْعامْ،ويفسرْالباحثانْهذهْالنتيجةْإلىْ
ْ
كمتطلباتْهامهْعندْتطبيقْالدارةْاللكترونيةْلجنيْتمارهاْ.وهذهْالنتيجةْتتفقْمعْنتيجةْلدراسةْ(االغاْ)2012ْ،
والتيْأكدتْعلى ْأنْالمتوسطْالحسابيْالنسبيْلدرجةْتوظيف ْالدارة ْاللكترونية ْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْبلغْ
(ْ،)%73.8وبدرجةْموافقةْكبيرةْوتدرجتْالمتطلباتْاللكترونيةْماْبينْالتقنيْثمْاألمنيْ.
جدول ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلجميع مجاالت عمليات إدارة المعرفة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبارt

()Sig

القيمة االحتمالية

الترتيب

م

المجال

)1

تشخيصْالمعرفة.

4.13

0.51

82.69

21.41

0.000

1

)2

توليدْالمعرفة.

4.11

0.58

82.24

18.57

0.000

3

)3

تخزينْالمعرفةْ.

4.09

0.58

81.81

18.02

0.000

4

نشرْ/توزيعْ
)4

)5

المعرفةْ.
تطبيقْالمعرفة.
عمليات إدارة
المعرفة

4.12

0.57

82.47

19.28

0.000

2

4.09

0.54

81.71

19.33

0.000

5

4.11

0.50

82.14

21.61

0.000

ْْْبشكلْعامْيمكنْالقولْبأنْالمتوسطْالحسابيْيساوي ْ ْ،4.11وأنْالمتوسطْالحسابيْالنسبيْيساويْ
ْ،%82.14قيمةْاالختبار ْْ ،21.61وأن ْالقيمةْاالحتمالية ْ( )Sigتساوي ْْ 0.000وهذاْيعنيْأنْهناكْ
ىْ
موافقةْمنْقبل ْأف ارْد ْالعينةْعلىْفقراتْعملياتْإدارةْالمعرفةْبشكلْعامْ.يعزوْالباحثانْهذهْالنتائج ْإل ْ
أهميةْعملياتْإدارةْالمعرفةْوتطويرهاْأوْأهميةْتشخيصْالمعرفةْوماذاْيريدْأنْيعرفْالموظفْوماْينقصهْ
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منْخبراتْومعلوماتْومعارفْثمْنشرْالمعرفةْوتولديهاْوبعدْذلكْاالستفادةْمنْتطبيقْهذهْالمعارفْفيْ
أعمالهمْ.واتفقتْهذهْالنتيجةْمعْنتيجةْ(عبدْالغفورْ،)2015،التيْتوصلتْإلىْأنْالجامعاتْتعملْعلىْ
توفيرْمتطلباتْإدارةْالمعرفةْلديهاْ .
اختبار فرضيات الدراسة ْ
الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05للتوظيف التقني واألمني
لإلدارة اإللكترونية في عمليات إدارة المعرفة لدى موظفي الجامعة اإلسالميةْ ْ.
الختبارْهذهْالفرضيةْتمْاستخدامْاالنحدارْالخطيْالمتعددْوالجدولْالتاليْيوضحْذلكْ :
جدول ( :)4تحليل االنحدار المتعدد – الفرضية األولى

المتغيرات المستقلة
ت
المقدارْالثاب ْ
التوظيفْالتقنيْلإلدارةْ
اللكترونْي ْة
التوظيفْاألمنيْلإلدارةْ
اللكترونْي ْة

معامالت االنحدار قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

1.658

6.580

0.000

0.340

2.681

0.009

0.265

2.015

0.047

معاملْاالرتباطْ=ْْ 0.718

معاملْالتحديدْالم َّ
عدل=ْ0.505

قيمةْاالختبارْ48.386ْ=ْF

القيمةْاالحتماليةْ=ْ0.000

ْ
منْالنتائجْالموضحةْفيْالجدولْالسابقْتبينْأنْالقيمةْاالحتماليةْ)ْ(Sig.أقلْمنْمستوىْالداللةْْ0.05
داللةْللتوظيفْالتقنيْواألمنيْلإلدارةْ
ْ
للتوظيفْالتقنيْواألمنيْلإلدارةْاللكترونيةْ،وهذاْيعنيْوجودْأثرْذو
ْ
اللكترونْية ْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالميةْ.ويفسرْالباحثانْهْذه ْالنتيجة إلى
توفر دليل جيد على أهمية التوظيف التقني واألمني في تطوير عمليات إدارة المعرفةْ،حيثْتمتلكْالجامعةْ
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خططْ عاديةْ وخططْ طوارئْ لمواجهةْ الظروفْ االستثنائيةْ الناجمةْْعنْ االحتاللْ الصهيونيْ والحصارْ
المفروضْعلىْالبيئةْالتيْتعملْبهاْْ .
الفرضتتتية الثانية :يوجد فروقات ذات داللة إحصتتتائية عند مستتتتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوستتتطات
درجتات تقتدير أفراد عينتة التدراستتتتتتتتتة حول التوظيف التقني واألمني لإلدارة اإللكترونيتة في عمليتات إدارة
المعرفة ُتعزى للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المستوى العلمي ،عدد سنوات الخدمة)ْ .
الختبارْهذهْالفرض ـ ـ ــيةْتمْاس ـ ـ ــتخدامْاختبارْ"ْTلعينتينْمس ـ ـ ــتقلتينْ"ْواختبارْ"ْالتباينْاألحاديْ"ْ،والجدولْ
التاليْيوضحْذلكْ .
جدول ( :)5الفروق -الفرضية الثانية ْ

البيانات الشخصية
س
الجن ْ

اسم االختبار
ْTلعينتينْ

قيمة االختبار

القيمة
االحتمالية

0.540

0.590

العمر

التباينْاألحادي
ن
مستقلتي ْ

0.397

0.755

ي
المستوىْالعلم ْ

التباينْاألحادي

0.256

0.775

عددْسنواتْالخدمةْ

التباينْاألحادي

0.565

0.570

ْْْمنْالنتائجْالموضحةْفيْالجدولْالسابقْتبينْأنْالقيمةْاالحتمالية ْ)ْ (Sig.أكبرْمنْمستوىْالداللةْ
ْ0.05لكافةْالمتغيراتْوبذلكْيمكنْاستنتاجْأنهْالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْمتوسطاتْدرجاتْ
اسةْحولْالتوظيفْالتقنيْواألمني ْلإلدارة ْاللكترونية ْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْتعزىْ
ْ
تقدير ْأف ارْدْعينةْالدر
للبياناتْالشخصيةْ(الجنسْ،العمرْ،المستوىْالعلميْ،عددْسنواتْالخدمة)ْ.ويعزوْالباحثانْهذهْالنتيجةْ
إلى ْأنْنوعْالموظفْالْعالقةْلهْباهتمامهْبالتطويرْ والبحثْعنْالمعارفْ،بالضافة ْإلى ْتقاربْأعمارْ
موظفيْالجامعةْلمْيكنْلهْأيْدورْفيْذلكْ،وبالنسبةْلعددْسنواتْالخبرةْكانْلهْدورْفيْمواكبةْانتقالْ
الموظفينْ منْ التعاملْ التقليديْ معْْالدارةْْإلىْْالتعاملْْاللكتروني؛ْْحيثْ واكبواْْتطورْ الجامعةْ فيْ هذاْ
المجالْ .
ْ
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النتائج والتوصياتأوًال- :النتائج:
هناكْأثرْبينْالتوظيفْالتقنيْلإلدارةْاللكترونْيةْوبينْعلياتْإدارةْالمعرفةْالخمسة.
 -1وجودْأثرْبينْالتوظيفْاألمنيْلإلدارةْاللكترونيةْوبينْعلياتْإدارةْالمعرفةْالخمسة.
 -2قلةْتبادلْللمعارفْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْبسببْقصورْلدىْو ازرةْالتعليمْالفلسطينيْفيْهذاْ
الجانب.
 -3تتابعْ الجامعةْ السالميةْ أخرْ التطوراتْ فيْ مجالْ حفظْ البياناتْ منْ االختراقْ والسرقةْ والعبثْ
وتتميزْباستمرارْعمليةْالمتابعةْلديهاْلمواكبةْكلْماْهوْجديدْفيْهذاْالمجال.
 -4الْتقدمْالجامعةْحوافزْللموظفينْالذينْيهتمون
ْبتسخيرْمهاراتهمْومعارفهمْلخدمةْالعملْ .
ْ
ثانيا :التوصيات ْ
ً

 -1يوصيْ الباحثانْ باالهتمامْ بمتابعةْ التطوراتْ الحاصلةْ فيْ المجالْ التقنيْ ْواألمنيْْلإلدارةْ
اللكترونْيةْحتىْتستمرْفيْتسخيرهاْبشكلْجيدْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ.
 -2العملْعلىْإعطاءْحوافزْنقديةْوعينيةْللموظفْفيْحالةْتطويرهْألفكار ْإبداعيةْتساعدْعلىْ
الوصولْألهدافْالجامعة.
 -3االهتمامْبتجديدْتكنولوجياْالمعلوماتْباستمرارْ،وتسخيرهاْلخدمةْنشرْالمعارفْداخلْوخارجْ
الجامعة.
 -4تعميمْ تجربةْالجامعةْ السالميةْ علىْ باقيْالجامعاتْالمحليةْ والعربيةْلالستفادةْْمنْ تجربةْ
الجامعةْفيْالتوظيفْالتقنيْواألمنيْفيْعملياتْإدارةْالمعرفة.
ْ
 -5عقدْورشْعملْبينْالجامعةْ والجامعاتْاألخرىْلتبادلْالمعارفْ والتجاربْفيْمجالْإدارةْ
فةْوالدارةْاللكترونيةْ.
المعر ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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المراجع:
 -1المصادر العربية:
 الكتب: -1سعْدْياسينْ،الدارْةْاللكترونيةْوافاقْتطبيقاتهاْ،مركزْالبحوثْلمعهدْالدارةْالعامةْ،المملكةْالعربيةْ
السعودية.ْ2007ْ،
 -2سيْدْتعلبْ،نظمْالمعلوماتْالداريةْ،طْ،1دارْالفكرْللنشرْ،األردن.2011،
طْ،2مصر.ْ2013،
 -3سيْدْجادْالربْ،نظمْالمعلوماتْالداريةْ–األساسياتْوالتطبيقاتْالداريةْ ْ،
 -4صالحْالدينْالكبيسيْ،إدارةْالمعرفةْ،منشوراتْالمنظمةْالعربيةْللتنميةْالداريةْ،العراق.2005،
 -5عبدْ الستارْ العليْ ْوآخرون ْ،المدخلْْإلىْْإد اررهْْالمعرفة ْ،دارْْالمسيرةْ للنشرْْوالتوزيعْْوالطباعةْ،
األردن.2012،
ْ -6محمدْنورْ،برهانْ،أنظمةْالمعلوماتْالداريةْ،جامعةْالقدسْالمفتوحةْ،األردن.2009،
تْ،دارْالسحابْللنشرْوالتوزيعْ،طْ1الكويت.ْ2007،
 -7ياسرْ،الصاويْ،إدارةْالمعرفةْوتكنولوجياْالمعلوما ْ
المجالت: -1يوسفْأبوْفارةْ،وحمْدْعليان)ْ،دورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْ
فيْالقدسْالشرقيةْ،مجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراساتْ،العدْدْ،15فلسطين.ْ2010،
 -2أفنانْاالسديْ،الدارةْاللكترونيةْ–بينْالنظريةْوالتطبيق-فيْبيئةْمنظماتْاألعمالْالعراقيةْ،
مجلةْمركزْدراساتْالكوفةْ،العدْدْْ،15دارْالناشرْ،جامعةْالكوفةْ،العراقْ .ْ2009،
 -3أحمْد ْناصر ْاالغاْ ،واقعْتطبيقْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْجامعةْالقدسْالمفتوحة ْواجراءاتْ
تطويرهاْ،مجلةْجامعةْاألقصىْ،سلسلةْالعلومْالنسانيةْ،المجلدْْ،16العْدْد.ْ2012ْ،1
**رسائل الدكتو اره والماجستير:
تْفيْتحقيقْالمزاياْالتنافسيةْفيْالمصارفْ
 -1سلوىْالشرفاْ،دورْإدارةْالمعرفةْوتكنولوجياْالمعلوما ْ
العاملةْفيْقطاعْغزةْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،الجامعةْالسالميةْبغزةْ،فلسطين،ْ2008.
أثرهاْعلىْالتطويرْ
فيْالجامعةْالسالميةْ،و ْ
ْ
 -2جمانة ْشلبي ْ،)2009(ْ ،واقع ْالدارة ْاللكترونية ْ
التنظيميْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،الجامعةْالسالميةْبغزةْ،فلسطين.
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ْْدراسة:ْدورْإدارةْالمعرفةْفيْتطويرْالبناءْالتنظيميْللو ازراتْالفلسطينية،)2013(ْ، نبيلْاللوح-3
.ْمصر،ْجامعةْقناةْالس ْويس،ْرسالةْدكتوراهْغيرْمنشورة،ميدانية
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دور القيادة االستراتيجية في تحقيق التميز التنظيمي في المؤسسات التابعة لوزارة الحكم
 بلدية غزة- دراسة حالة- المحلي

The Role of the Strategic Leadership in Fullfiling organizational Excellence
in Ministry of Local Government institutions: Case Study - Gaza
Municipality
عبد المعز علي الشيخ خليل
فلسطين- دكتوراه إدارة أعمال غزة
DOI:10.36529/1811-000-009-009
moezaliali69@gmail.com
:الملخص
ْ تم.هدفتْالدراسةْإلىْبحثْالعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة

ْْوتكونْمجتمعْالدراسةْمنْجميعْالعاملينْالداريينْفيْبلديةْغزة،استخدامْالمنهجْالوصفيْالتحليلي
ْْوتمْاختيارْعينةْعشوائيةْعددها.تْاالستبانةْكأداةْللدراسة
ْ ْواستخدم،)ْعامال
ًْ
308(ْْوالبالغْعددهم

ْْأظهرتْنتائجْالدراسةْأنْهناكْعالقةْذات.)%70(ْ)ْاستبانةْبنسبةْاسترداد118(ْ)ْواسترداد169(
ْْوأوصتْالدراسةْبضرورةْاعتمادْالترقياتْعلى.ي
ْ داللةْإحصائيةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْالتميزْالتنظيم
ْ .ْأساسْالخبرةْوالكفاءة
.ْْبلديةْغزة،ْالتميزْالتنظيمي،ْالقيادةْاالست ارتيجية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study aimed to examine the relationship between strategic leadership
and organizational excellence in Gaza Municipality. The descriptive analytical
method was used. The study population consisted of all (308) administrative
workers in Gaza Municipality. To collect date, the questionnaire was used. A
random sample of (169) and (118) questionnaires were selected with a recovery
rate (70%). The results showed that there is a statistically significant relationship
between strategic leadership and organizational excellence. The study
recommended the need to adopt promotions based on experience and efficiency
in addition to seniority
Key words: Strategic Leadership, Organizational Excellence, Municipality of
Gaza.
ْ
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ْ
الجزء األول :اإلطار العام للبحث ْ
ت تهتم بص ـ ـ ــورة كبيرة ببناء وتطوير القدراتْاالس ـ ـ ــتراتيجيةْ
ت المنظما ْ
ت األخيرة بات ْ
المقدمةْ:في الس ـ ـ ــنوا ْ
باعتبارها محور مهم وحيويْ للبقاء والنمو في ظل بيئة تنافس ـ ـ ـ ـ ــية حاْدةْ.لذاْنالْهذاْالموض ـ ـ ـ ـ ــوعْاهتمامْ

الباحثينْوالش ــركاتْالكبرىْوس ــعتْمنْخاللهْلتقديمْأفض ــلْخدماتهاْواس ــتغاللْأفض ــلْماْلديهاْمنْإداراتْ
لتحقيقْالتميزْالتنظيميْومنْاجلْذلكْالبدْمنْتوفرْإدارةْحكيمةْتسـ ــتطيعْد ارسـ ــةْالواقعْوقراءةْالمسـ ــتقبلْ

ْوالعملْعلىْقيادةْالمؤسـ ـس ــةْفيْمواجهةْاألزماتْوالعملْعلىْتحس ــينْاألداءْ.والنْبلديةْغزةْتتبعْللقطاعْ
العامْوتقدمْخدماتهاْللجمهورْفهيْتسـ ــعىْإلىْإرضـ ــاءْالجمهورْوتسـ ــهيلْالخدماتْالمقدمةْوتس ـ ـريعهاْمماْ
يدفعْالجماهيرْإلىْمزيدْمنْالتعاونْمعْالبلديةْْوزيادةْااللتزامْبتعليماتهاْوتنفيذْق ارراتهاْ .

مشتتتتكلة البحثْ:رغمْتعرضْقطاعْغزةْلعدةْحروبْبالضـ ـ ــافةْإلىْالحصـ ـ ــارْالمفروضْعليهْواشـ ـ ــتدادهْ

خاللْالس ـ ـ ـ ـ ــنواتْالس ـ ـ ـ ـ ــابقةْ،وتأثيرْذلكْعلىْقدرةْبلديةْغزةْفيْتلبيةْاحتياجاتْالجمهور .فنجدْأنهْالبلديةْ
تْحلهاْ
ووفًقاْلتقريرْالش ـ ـ ـ ــكاوىْالش ـ ـ ـ ــهريْفقدْتعاملتْالبلديةْمعْماْيقاربْ(ْ)488ش ـ ـ ـ ــكوىْش ـ ـ ـ ــهرًْياْوحاول ْ
وتتمحورْهذهْالش ــكاوىْحولْ(المياهْ،الص ــرفْالص ــحيْ،الطرقْ،النارةْ.ورغمْتلكْالظروفْ،وجدْالباحثْ
أنْالبلديةْتسـعىْلتحسـينْخدماتهاْوتقديمْأفضـلْماْلديهاْسـواءْمنْخدماتْأوْكوادرْمدربةْمنْاجلْإيجادْ

تميزْتنظيميْ.وافترضْالبـاحـثْأنْذلـكْيحتـاجْإلىْوجوْدْقيـادةْذاتْفكرْاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيْللعمـلْعلىْتحقيقْ
ذلـكْ.لـذاْتتمحورْمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـةْالـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةْفيْالجـابـةْعن التستتتتتتتتتاؤالت التتاليتة-1:إلىْأيْمـدىْتلعـبْالقيـادةْ

االستراتيجيةْدوراْفيْتحقيقْالتميزْالتنظيمي؟ ْ

-2ماْمستوىْالعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة؟ ْ
-3هلْيوجدْتأثيرْللقيادةْاالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي؟ْ ْ
-4هلْهناكْفروقْفيْاستجاباتْالمبحوثينْنحوْمتغيراتْالدراسةْتعزىْللعواملْالديموغرافية؟
أهداف الدراستتة-1:د ارس ــةْمدىْتوافرْمقوماتْالدارةْاالس ــتراتيجيةْمنْوجهةْنظرْالداريينْالعاملينْفيْ

بلديةْغزة

 -1بحثْالعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزةْْ .
 -2التعرفْعلىْدورْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْتحقيقْالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة.
 -3دراسةْأثرْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْ.

 -4تحـديـدْالفروقْبينْأراءْالمبحوثينْحولْدورْالقيـادةْاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْفيْ
بلديةْغزةْ .
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أهمية الدراسة :يستمدْالبحثْأهميتهْمنْموضوعهْالعلميْوكذلكْمجالْتطبيقهْالعمليْ ْ ،ويمكنْتحديدْ

أهميةْالبحثْمنْخاللْالجوانبْالتاليةْ ْ:

 -1األ ْثراءْالعلميْالذيْيضيفهْالبحثْفيْمجالْالقيادةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيمي.

 -2أهميتـهْلبلـديـةْغزةْفيْتحـديـدْمـدىْقـدرتهـاْعلىْالتكيفْوالتفـاعـلْمعْالتغييراتْالبيئيـةْ،منْخاللْ
معرفتهمْلمستوىْإسهامْالقيادةْاالستراتيجيةْلديهمْفيْدعمْالتميزْالتنظيميْ ْ.
فروض الدراسةْ:الفرض األولْ:الْتوجدْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدورْالقيادةْاالستراتيجيةْوتعزيزْ

التميزْالتنظيميْمنْوجهةْنظرْالعاملينْفيْبلديةْغزةْ ْ.

الفرض الثانيْ :الْيوجد ْأث ْر ْذوْداللةْإحصائية ْلدور ْالقيادة ْْاالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي ْمنْ
وجهةْنظرْالعاملينْفيْبلديةْغزةْْ .

الفرض الثالثْ:الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْأراءْالمبحوثينْحولْدورْالقيادةْاالستراتيجيةْوتعزيزْ
التميزْالتنظيميْباختالفْ(النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة)ْ.
نموذج الدراسة :المتغيرات المستقلة والمتغي ارت التابعة

القيادة االسرتاتيجية

التميز التنظيمي

التمكين

المتغير المستقل
ْ

التقنيات الحديثة

تميز العاملين

الهيكل التنظيمي

التميز االستراتيجي

التعلم التنظيمي

المتغير التابع

ْ

تميز القيادة

تميز الثقافة التنظيمية

شكل رقم ( )1يوضح نموذج الدراسة من إعداد الباحث وفقا لألبحاث األخرى

حدود الدراسة-1 :الحدود البشرية :تتمثلْالحدودْالبشريةْفيْجميعْالعاملينْالداريينْفيْبلديةْغزة.
-2الحدود المؤسساتية :تمْتطبيقْالبحثْعلىْبلديةْغزة.

-3الحدود الزمانيةْ:تمْتطبيقْالبحثْخاللْالعامْ(ْ .)2019
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الدراسات السابقة-1 :الطائي ،الكبيسيْْ)1(ْ)2016( ،قدرات التجديد المنظمي في إطار القيادة
االستراتيجية بحث تحليلي مقارن في بعض مستشفيات بغداد.

أهم األهدافْالتعرفْعلىْطبيعةْالعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوقدراتْالتجديدْالمنظميْفيْالمستشفياتْ
إلىْجانبْالتعرفْعلىْطبيعةْتأثيرْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْقدراتْالتجديدْالمنظميْ.

أهم النتائج ْوجودْعالقةْ وارتباطْقويْ ْبين ْالقيادة ْاالستراتيجيةْوقدراتْالتجديدْالمنظمي ْإلى ْجانبْوجودْ
تأثيرْبشكلْجزئيْألبعادْالقيادةْاالستراتيجيةْعلىْالتجديدْالمنظميْ .

-2عباس ،سعيد ,)2()2017( ،القيادة االستراتيجية وتأثيرها في تحقيق السمعة التنظيمية بحث تحليلي
في بعض دوائر وزارة اإلسكان واإلعمار الممولة مركزيا.

أهم األهداف تشخيصْمستوىْوطبيعةْالعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوالسمعةْالتنظيميةْ.

أهم النتائجْهناكْعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوالسمعةْالتنظيميةْ،إلىْجانبْوجوْدْوتأثيرْعاليْللقيادْةْ
االستراتيجيةْفيْالسمعةْالتنظيميةْْ .

-3اللوح وأبو حجيرْ)3(ْ)2017( ،القيادة االستراتيجية ودورها في تحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم

التقني-كلية فلسطين التقنية-نموذجا.

أهم األهدافْالتعرفْعلىْدورْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْبقطاعْالتعليمْالتقنيْ،وهلْ

هناكْعالقةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوتحقيقْالتميزْالتنظيميْ.

أهم النتائج وجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْالقيادةْاالستراتيجيةْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْ .
-4الضمور ()2017

()4

الرشاقة االستراتيجية لدى القادة األكاديميين وعالقتها بالتميز التنظيمي

للجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

أهم األهدافْاستقصاءْالعالقةْبينْالرشاقةْاالستراتيجيةْلدىْالقادةْاألكاديميينْوالتميزْالتنظيميْللجامعاتْ
األردني ْة

أهم النتائج ْوجودْعالقةْإيجابيةْبينْالرشاقةْاالستراتيجيةْ والتميزْالتنظيميْللجامعات ْاألردنيةْمنْوجهةْ
نظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْْ .

(ْ)ْ1سندسْالكبيسيْ،عليْالطائي(ْ،)2016قدراتْالتجديدْالمنظميْفيْإطارْالقيادةْاالستراتيجيةْبحثْتحليليْمقارنْفيْبعضْ

مستشفياتْبغدادْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،جامعةْبغدادْ،المجلدْ،22العددْْ.8

(ْ)ْ2عباسْوهْسعيدْ،)2017(ْ،القيادةْاالستراتيجيةْوتأثيرهاْفيْتحقيقْالسمعةْالتنظيميةْبحثْتحليليْفيْبعضْدوائرْو ازرةْالسكانْ

واألعمارْالممولةْمركزياْ،مجلةْالعلومْالداريةْواالقتصاديةْ،جامعةْبغدادْ،المجلدْْ،23الصدارْْ 97

()ْْ3نبيلْاللوحْ،وْطارقْْ،ابوحجيرْ)2017(،القيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْبقطاعْالتعليمْالتقنيْ-كليةْفلسطينْ

التقنية-نموذجاْ،المؤتمرْالعلميْالثانيْ،االستدامةْوالبيئةْالبداعيةْفيْقطاعْالتعليمْالتقنيْ،كليةْفلسطينْالتقنيةْ،ديرْالبلحْ،فلسطينْ .
(ْ)ْ4معتصمْالضمورْ)2017(ْ،الرشاقةْاالستراتيجيةْلدىْالقادةْاألكاديميينْوعالقتهاْبالتميزْالتنظيميْللجامعاتْاألردنيةْمنْوجهةْ
نظرْأعضاءْهيئةْالتدريسْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،كليةْالعلومْالتربويةْ،جامعةْالشرقْاألوسطْ،األردنْ .
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()1

-5الرفيعي وعبد)2018( ،

أثر القدرات االستراتيجية في تحقيق التميز التنظيمي دراسة تطبيقية في

الشركة العامة للسمنت الجنوبيةْ.

أهم األهدافْاختبارْطبيعةْالعالقةْوالتأثيرْبينْالقدراتْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْوتحديدْأكثرْمتغيراتْ
القدراتْاالستراتيجيةْتأثيراْفيْالتميزْالتنظيميْ

أهم النتائج ْوجودْعالفةْبينْالقدراتْاالستراتيجيةْ والتميزْالتنظيمي ْإلى ْجانبْوجود ْأثر ْللقدراتْعلىْ

التميزْالتنظيميْكما ْأنْمتغيرْالتقانةْالمستخدمةْحقق ْْأعلىْدرجةْتأثيرْفيْالتميز ْالتنظيميْبينْبقيةْ

األبعادْاألخرىْْْ .

-6العامري وحسين)2019( ،

()2

دور الخفة االستراتيجية في التميز التنظيمي بحث تطبيقي في وزارة

اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة –مديرية مجاري ذي قار.

أهم األهدافْتشخيصْطبيعةْالعالقةْواألثرْبينْأبعادْالخفةْالتنظيميةْوالتميزْالتنظيميْ.
أهم النتائج توجْدْعالقةْارتباطْوتأثيرْقويةْبْينْالخفةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْ .

التعليق على الدراسات السابقة-1:نالحظْأنْهناكْتنوعْفيْمجاالتْتطبيقْالدراساتْفنجدْأنهاْطبقتْفيْ
المجالْالتعليميْكدراسةْأبوْحجيرْواللوح(ْ،)2017ودراسةْالضمور(ْ.)2017بينماْتناولتْبعضهاْالو ازراتْ
كدراسةْْالطائيْْ،الكبيسي ْ،)2016( ،عباسْْوسعيدْ( ْ)2017وْْالرفيعيْْوعبْدْْ،ْْ)2018( ،والعامريْ
وحسينْ()2019

-2اختالفْفيْمناطقْ وأماكنْالتطبيقْفمنهاْماْطبقْفيْفلسطينْأبوْحجيرْ واللوح(،)2017أوْالعراقْ

مثلْ دراسةْْالطائيْْ،الكبيسي،)2016(،عباسْ وسعيد( ْ)2017وْْالرفيعيْْوعبْد ْ,)2018( ،والعامريْ
وحسينْ(ْ,)2019واألردنْمثلْدراسةْالضمور(ْ .)2017

هناكْتوافقْبينْالدراساتْفيْاختيارْالمتغيراتْ(القيادةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيمي)ْومنهاْمنْبحثْعنْ

ضْ
أثرهاْعلىْبعضهاْالبع ْ
العالقةْبينهماْومنهاْمنْبحثْفيْ ْ
الفجوة البحثية:

مجالْتطبيقْالدراسةْيختلفْعنْالدراساتْاألخرىْحيثْأنْالتطبيقْعلىْبلديةْغزةْ .
أيضاْالدراسةْتناولتْالعالقةْبينْالمتغيراتْإلىْجانبْدراسةْاألثرْبينهماْأيضاْ .
ْ
ْ
ْ

(ْ)ْ1عليْالرفيعيْوْضرغامْعبدْ،)2018(ْ،اثرْالقدراتْاالستراتيجيةْفيْتحقيقْالتميزْالتنظيميْدراسةْتطبيقيةْفيْالشركةْالعامةْ

للسمنتْالجنوبيةْ،مجلةْالقاريْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،جامعةْالكوفةْ،المجلدْ،15العددْْ .1

(ْ)ْ2وجدانْحسينْ،وفراسْالعامريْ()2019دورْالخفةْاالستراتيجيةْفيْالتميزْالتنظيميْبحثْتطبيقيْفيْو ازرةْالعمارْوالسكانْ
والبلدياتْواألشغالْالعامةْ–مديريةْمجاريْذيْقارْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،جامعةْبغدادْ،العددْ،25االصدارْ.110
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الجزء الثاني :اإلطار النظري للبحث
بلدية غزة:

()1

ْأنشئتْبلديةْغزةْعامْْ،1893وكانْأولْرئيسْمجلسْبلديْفيْمدينةْغزةْالحاجْ/مصطفىْالعلميْ

وآخرْمنْتولىْرئاسةْالمجلسْفيْالعهدْالعثمانيْالسيدْ/سعيدْالشواْ ْ.

ومرور ْبفترةْ
ًْْا
وتوالتْعلىْمدينةْغزةْعدةْمجالسْبلديةْبدأتْفيْعهدْالدولةْالعثمانيةْفيْعام ْْ 1893

ْ1948ثمْالدارةْالمصريةْللقطاعْومنْبعدهْاالحتاللْالسرائيليْ-1967االنتدابْالبْريطانيْبينماْْ 1918

.1994وبعودةْالسلطةْالفلسطينيةْعامْْ1994كلفْالسيدْ/عونْسعديْالشواْ،بتشكيلْمجلسْبلديْللمدينةْ
يتناسبْوالمصلحةْالعامةْومتطلباتْالمدينةْالعاجلةْْ .

تهاْسنواتْاالحتاللْالبغيضْبفضلْهللاْ
ْ
نجحتْالبلديةْفيْحملْاألمانةْوفيْتغييرْصورةْالمدينةْالتيْدمر

ةْبدءا ْمنْالعاملْالبسيطْوحتىْ
ال ْثمْبفضلْالجهودْالمخلصةْالتيْبذلهاْويبذلهاْالعاملونْفيْبلديةْغز ًْ
أوًْ
أعضاءْالمجلسْالبلديْ.وتقدمْبلديةْغزةْخدماتهاْألكثرْمنْْ600ألفْمواطنْيعيشونْفيْمدينةْوفقاْألخرْ

الحصاءاتْالصادرةْعنْالبلديةْ ْ.

نسبياْْوارتبطْ بمفهومْْالقيادة ْ،فالقيادْةْ
أوًال-القيادة االستراتيجية :يعدْ مفهومْْالقيادْةْْاالستراتيجيةْ حديثْاْْ ًْ
االستراتيجيةْتمثلْجانبْمهمْمنْجوانبْالمجتمعْالتيْحددتْورسمتْالقيمْوكانتْبمثابةْموجهْللسلوكْ

النسانيْمنْخاللْالتحفيزْوحشدْالجهودْلتحقيقْاألهدافْ.ويرىْ(ْ(Campbell, 2011))2أنْمنْالمفاهيمْ

المهمةْللقيادةْاالستراتيجيةْأنهاْترتبطْبالقدرةْعلىْخلقْالمالئمةْوالتحالفْفيْكلْمستوياتْاألعمالْ.مفهومْ
القيادةْاالستراتيجيةْمنْخاللْتناولهاْمنْوجهةْنظرْبعضْالباحثينْ.
جدول ( :)1مفهوم القيادة االست ارتيجية
الرقم

التعريف

السنة والباحث

 Dess et al., ( ْ -1عمليـةْتحويـلْالمنظمـةْمنْوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعهـاْالحـاليْإلىْمـاْيريـدْالقـائـدْأنْ
-2

ْ )3()2007
(Mungonge,
)2007)(4

تكونْ .
القدرة على التوقع والتصور ،والحفاظ على المرونة وتمكين
اآلخرين إلحداث تغيير استراتيجي كضرورة .

تاريخ بلدية غزة - https://www.gaza-city.org/
- Strategic Leadership: Basic Concepts and Theories Campbell، Andrea
https://www.brighthubpm.com/resource-management 2018.
)(3
- Dess ، Gergory G. et al.،.2007. Strategic Management : Creating competitive Advantage ، Mc
Graw – Hill ، 3rd .، New York ، USA.
)(4
- Mungonge، Goliath (2007)."Acase study of strategic leadership in the creation & development of
A privately owned newspaper in zambia، master of business administration
)(1

)(2

218

 ْ & (Jonesْ3
George,

)2008

()ْ1

القيادةْالقادرةْعلىْوضعْكلْالرؤيةْالتيْتبتغيهاْالمنظمةْفيْ
موضعْالنجاز.

 ْ (الطائيْوآخرون ْ،التفكيرْواتخاذْالق ارراتْالالزمةْلتطويرْوتنفيذْالخططْالمرسومة.ْ4
ْ)2()2010

 ْ (سلمانْْ5

عمليةْتفاعليةْتتمْبينْالقياداتْالعلياْوجميعْاألطرافْالمؤثرةْفيْ

والناصريْ،

المنظمةْوالتيْتشتركْفيْرسمْوتحديدْتوجهاتهاْالمستقبليةْوأهدافهاْ

ْ)2016

االستراتيجيةْوالعملْعلىْتحقيقهاْمنْخاللْاالستخدامْالفعالْ

()ْ3

ت
لإلمكانا ْ

ويرى الباحث أن القائد االستتتتتتتتراتيجي هوْالقائدْالقادرْعلىْقراءةْالمس ـ ـ ـ ـ ــتقبلْووض ـ ـ ـ ـ ــعْرؤيةْالمنظمةْقيدْ

النجازْمنْخاللْتبنيْعمليةْالتغييرْوالتطويرْوتش ـ ـ ــجيعْالعملْالجماعيْوالتعلمْالتنظيميْ،ويدعمْتمكينْ
العاملينْفيْسبيلْتحقيقْاألهدافْاالستراتيجيةْللمؤسسةْ .

مسئوليات القائد االستراتيجي:

تعددتْمهامْومسـ ـ ـ ــئولياتْالقائدْوفًْقاْلتعددْالمسـ ـ ـ ــئولياتْالمطلوبةْمنهْوالظروفْالبيئيةْالمحيطةْبهْ.وكانْ
ـهْكال ْمن ْ))ْ،(Jooste & Fourie, 2009(5))ْ ،(Guillot, 2005(4
منْأهمْالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئولي ــاتْ م ــاْتن ــاول ـ ًْ

(ْ(Lussier & Achua, 2007))6وهيْكالتاليْ ْ:
▪ تحديدْالتوجهْاالستراتيجيْ.
▪ تأسيسْنظامْرقابيْ.

▪ الحفاظْعلىْثقافةْتنظيميةْمشتركة.
▪ إيجادْالكفاءةْفيْإدارةْالعملياتْ.

)(1

- Hirchi، Georg & Jones Micheal، (2008)، Strategic leadership- a resourced، based view، at website:
http://mibes.teilar.gr/conferences.
(ْ)ْ2أيمنْالطائيْ،وآخرون"ْ،)2018(ْ،إسهاماتْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْتطويرْرأسْالمالْالبشريْ-دراسةْاستطالعيةْآلراءْعينةْمنْ

العاملينْفيْمديريةْتربيةْمحافظةْنينوى"ْ،تنميةْالرافدينْ،المجلدْ(ْ،)37العددْ(ْ،)117صْْ ْ.155-137

(ْ)ْ3فاضلْسلمانْ،وطارقْ،الناصري"ْ،)2016(ْ،ريادةْالمنظماتْفيْإطارْممارسةْالقيادةْاالستراتيجيةْ:بحثْميدانيْفيْو ازرةْ

النفط-شركةْالمشاريعْالنفطية"ْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،المجلدْ(ْ،)22العددْ(ْ،)87صْ.212-191
- Guillot. Michael، strategic leadership: defining the challenge، 2005، Air power journal، vol.2، no.

)(4

1.
)(5

- C. Jooste، B. Fourie The role of strategic leadership in effective strategy implementation:
perceptions of South African strategic leaders، South. Afr. Bus. Rev.، 13 (3) (2009)، pp. 51-68
)(6
- N.Lussier Robert & F.Achua Christopher، Effective leadership. 3ed، Published by McGraw – hill /
Irwin، New York، united state of America، 2007.
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▪ التركيزْعلىْالممارساتْاألخالقيةْ.
▪ تفهمْرؤيةْورسالةْالمنظمةْوقيمهاْالجوهرية.
عوامل نجاح القيادة االستراتيجية:

لكي يحقق القائد االستتراتيجي النجاح يجب أن يمتلك قدرات تمكنه من تحقيق األهداف المرستومة .وفيما
يلي نستعرض بعض هذه العوامل (المربع:)1()2010 ،

 .1امتالكهْللرؤيةْالصـ ـ ــحيحةْوالحكمةْوالعلمْبأمورْالمنظمةْوالعاملينْ،إضـ ـ ــافةْإلىْضـ ـ ــرورةْإدراكْالقائدْ
االستراتيجيْللطريقةْالتيْيتبعهاْويقودْعلىْأساسها.

 .2طاقةْالتمكينْوس ــعتهاْالتيْتحققْلهْالقدرةْعلىْاللمامْبالمعلوماتْالض ــروريةْواس ــتعادتهاْفيْاللحظةْ
المطلوبةْكلماْلزمْاألمرْ.

 .3سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـةْالمعرفـةْوتنوعهـاْومـاْيترتـبْعليهـاْمنْمعـالجـةْالمواقفْعبرْتوازنـاتْمعرفيـةْدونْإهمـالْأحـدْ

جوانبهاْ،فالحزمةْالشـ ـ ــموليةْالتيْيتصـ ـ ــرفْوينفذْمنْخاللهاْالقائدْاالسـ ـ ــتراتيجيْاألعمالْوالنشـ ـ ــاطاتْ

حزمةْثالثيةْاألبعادْتتضمنْالمعرفةْوالمهارةْوالسلوكْ.

 .4إدارةْالوقتْواس ـ ـ ــتخدمهْبالطريقةْالمثلىْوفقْالمكانياتْالمتاحةْوبماْيؤديْإلىْتحقيقْاألهدافْ،دونْ
الدخولْفيْأدوارْروتينيةْغيرْمرنةْفيْوصفْالمهامْالقيادية.

 .5الشجاعةْوسرعةْحسمْالمواقفْالحرجةْواتخاذْالق ارراتْالحاسمةْعندْالضرورةْ .
أبعاد القيادة االستتراتيجية :تعددتْواختلفتْأبعادْالقيادةْاالسـتراتيجيةْوفًْقاْلوجهاتْنظرْالباحثينْواختالفْ
البيئاتْالتيْتناولتهاْد ارس ـ ـ ـ ـ ــتهمْ.لذلكْتمْاختيارْاألبعادْالتاليةْوهيْاألكثرْتوافًْقاْمعْموض ـ ـ ـ ـ ــوعْالد ارس ـ ـ ـ ـ ــةْ

(الطائي والنقار.)2()2012 ،

▪ التمكينْ:ويقص ــدْبهْعمليةْزرعْالثقةْبالعاملينْواكس ــابهمْالقدراتْالتيْيجبْأنْيتعاملواْبهاْفيْالوقتْ
والمكانْالمناسبين.

▪ التقنيتات الحتديثتةْ:وهيْمجموعـةْالتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيالتْاللوجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـةْالتيْتتفـاعـلْمنْخاللهـاْالمنظمـةْداخل ًيْـاْ
وخارجياْوبماْيسهلْأداءهاْالعامْ.
ًْ

▪ الهيكل التنظيميْ:وهوْالش ــكلْالرس ــميْالذيْيحددْطبيعةْوحقيقةْالعالقاتْ،منْحيثْخطوطْالس ــلطةْ
والمسئوليةْوالصالحياتْواالتصاالتْوبماْيحددْنقاطْاألداءْومستوياتْتفاعلها.

(ْ)ْ1صالحْالمربع"ْ،)2010(ْ،القيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتطويرْالثقافةْالتنظيميةْفيْاألجهزةْاألمنية"ْ،أطروحةْدكتوراهْمنشورةْ،
جامعةْنايفْللعلومْاألمنيةْوالداريةْ،الرياضْ،السعوديةْ ْ.

(ْ)ْ2عليْالطائيْوعبدْهللاْالنقار"ْ،)2012(ْ،تطويرْممارساتْالقيادةْاالْستراتيجيةْفيْضوءْالشفافيةْوسلوكْالمواطنةْالتنظيميةْ،دراسةْ
ميدانيةْلعينةْمنْموظفيْمكتبْالمفتشْالعامْفيْو ازرةْالثقافةْالعراقية"ْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،المجلدْ(ْ،)18العددْ(ْ،)69

صْ ْ.41-1

ْْ
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▪ التعلم التنظيميْ:وهيْعمليةْالتغييرْالمس ـ ــتمرْوالنس ـ ــبيْفيْأفكارْوس ـ ــلوكياتْالعاملينْمماْيؤديْإلىْ
تحسينْأدائهمْويزيدْمنْقدراتْالمنظمةْفيْالتأثيرْوالتأثرْببيئتهاْ ْ.

تم اختيتار هتذه األبعتاد ألنهـاْتنـاولـتْجميعْالمكـانيـاتْمنْمـاديـةْوبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـةْوالتيْتمكنْالقـائـدْمنْتحقيقْ

األهـدافْ.حيـثْأنـهْفيْظـلْتوافرْتقنيـاتْحـديثـةْوهيكـلْتنظيميْمرنْ،وكـادرْمتعلمْويقومْبنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرْالتعليمْ
المس ـ ــتمرْلدىْاآلخرينْ،ومنحهْالثقةْوالقدرةْعلىْالمش ـ ــاركةْفيْوض ـ ــعْاألهدافْواتخاذْالق ارراتْهْذاْبدورهْ

يسهمْفيْوصولْالقائدْاالستراتيجيْلهدفهْ ْ.
ثانيا :التميز التنظيمي:
ً
صْبه )
التميز لغ ًْة :يعني تميز الرجل الفرْد عن غيره بص ـ ـ ـ ـ ــفة أو عمل اش ـ ـ ـ ـ ــتهر به ،وامتاز الش ـ ـ ـ ـ ــخ ْ
المجاليْ )1()2009،
والتميز مصـ ـ ـ ــطلح يطلق على تلك العملية الهادفة إلى تجاوز الحدوْد المرسـ ـ ـ ــومة ،والعمل على تجاوز

الحدوْد العالية ألداء اآلخرين في الدرجة والجودةْ .

جدول ( )2مفاهيم التميز التنظيمي لبعض الباحثين
التعريف

الرقم السنة والباحث
ْْ()2

-1

مزهر)2009(ْ،

-2

(حسونيْ)3(ْ)2010,

مجموعةْمنْالسلوكياتْوالقدراتْاالستثنائيةْوالمهاراتْالتيْ

يتمتعْبهاْاألف ارْدْالعاملينْوتمكنهمْمنْتقديمْأفكارْومنتجاتْتتسمْ
بالبداعْوتساهمْفيْتحقيقْاألهدافْالتيْتسعىْلهاْالمنظمةْ

-3

(Attafar et
)al,2012)(4

السلوك)ْاألداءْ(ْالذيْيتجاوزْمتوسطْاألداءْاالعتياديْ،كماْانهْ
يمثلْحلقةْمنْسلسلةْاألداءْالمتفوقْ .

مستوىْالنموْوالتحسيناتْالمتحققةْفيْكلْالجوانبْالتنظيميةْ
والتيْتزيدْمنْاحتماليةْالنجاحْطويلْالمدىْوبشكلْمتوازنْ ْ

(ْ)ْ1أمالْالمجاليْ)2009(ْ،مدىْتوافرْوظائفْإدارةْالمعرفةْوأثرهاْفيْبلورةْالتميزْالتنظيميْمنْوجهةْنظرْالعاملينْفيْسلطةْ

منطقةْالعقبةْاالقتصاديةْالخاصةْدراساتْ،العلومْالداريةْ،المجّلدْْ،36العددْْ 1

(ْ-ْ)ْ2أسيلْمزهرْ)2009(ْ،إثرْالبداعْفيْتحقيقْاألداءْالمتميزْوالحدْمنْظاهرةْالفسادْالداريْ"ْ،مجْلةْالغريْللعلومْاالقتصاديةْ

والداريةْ،العددْْ،2المجلدْْ ْ.13

(ْ)ْ3أثيرْحسوني"ْ،)2010(ْ،ممارساتْالقيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْدراسةْتحليليةْفيْالشركةْالعامةْ

للصناعاتْالمْيكانيكيةْ/بغداد"ْ،مجلةْالكوتْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،المجلدْاألولْالصدار(ْ،)2صْْ 225-206
-- Attafar، A.، Forouzan، B.، & Shojaei، M. (2012). Evaluation of Organizational Excellence Based
on Peters and Waterman’s Model in Tuka Steel Investment Holding. American Journal of Scientific
Research، 50،119-137
)(4
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بْمنظمْودوريْللمراجعاتْالشاملةْألنشطةْونتائجْ
)(ْ(1الفتالوي )2013ْ،أسلو ْ

-4
-5

المنظماتْالمقارنةْمعْأنموذجْالتميزْ

(حافظْوكهيةْ،
ْ )2()2014

جهودْتنظيمي ــةْمخطط ــةْترميْلنج ــاز ْأه ــداف ْالمنظم ــةْلتحقيقْ

تْالذكيةْ .
الميزةْالتنافسيةْالمستدامةْللمنظمةْفيْعصرْالمنظما ْ

وبالتالي يرى الباحث أن التميز التنظيمي هو الكيفية التي تمكن المنظمة من اسـ ـ ـ ــتخدام قدراتهاْ

ت ممــا يؤدي ْإلى تحقيق التوازنْ بين بيئــة المنظمــة الــداخليــة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة منْمواردْوكوادرْومعــدا ْ

والخارجية وبما يخدم مصـلحة الزبائن والمنظمةْ،ويجعلهاْمتميزةْعنْغيرهاْمنْالمنظماتْالعاملةْفيْنفسْ
المجالْ .
أهداف ومزايا التميز:

()3

 -1التفوقْالتنافسيْعلىْالمنافسينْفيْبيئةْاألعمالْالمحليةْوالدولية.
 -2تحقيقْالجودةْ،الكفاءةْ،البداعْوسرعةْاالستجابةْللعمالء.

 -3االستخدامْاألمثلْللمواردْالمتاحةْوبماْيؤديْإلىْتخفيضْالتكاليفْوتحسينْالجودةْ.
 -4تحقيقْالقيمةْالمضافةْألصحابْالمصالحْمنْخاللْزيادةْالواردات.

 -5البحثْعنْاالختالفْعنْالمنافسينْمنْخاللْالتركيزْعلىْالعناصرْذاتْالقيمة.
 -6بقاءْونموْالمؤسسةْفيْعالمْاألعمالْواالنتقالْمنْالمحليةْإلىْالعالمية.
أهمية التميز التنظيمي

()4

-ْ١توجيــهْالجهودْللعمــلْعلىْتحقيقْالكفــاءةْ والفــاعليــةْوتحقيقْاألهــدافْالمميزةْ،ممــاْينعكسْبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــلْ
إيجابيْعلىْالنموْاالقتصاديْواالجتماعي؛ْوذلكْلتحقيقْاستم ارريةْالمنظماتْونجاحهاْ .

-ْ٢تسهيلْعملياتْاالتصالْالفعالْبينْالعاملينْفيْالمنظمةْفيْكافةْالمستوياتْالداريةْ ْ.
-ْ٣القدرةْعلىْإدارةْالعملياتْ،واستخْدامْالمواردْبشكلْيتناسبْمعْاحتياجاتْالمستفيدينْ .

-ْ٤تحقيقْوالءْالموظفينْورضاهمْالوظيفيْ،مماْيدفعهمْإلىْبذلْكافةْطاقاتهمْوجهودهمْ ْ.
 -ْ٥تحقيقْمعدالتْالتغييرْالسريعةْ،وتحقيقْالمنافسةْغيرْالمحدودةْ،وحفظْالمكانةْالتنظيميةْ .
ْ
ْ
()ْ1ماجدْالفتالويْ(ْ،)2013لتأثيرْالوسيطْللدعمْالتنظيميْوعالقتهْبالعدالةْالتنظيميةْفيْتحقيقْالتميزْ:بحثْتحليليْفيْجامعةْ

الكوفةْ،رسالةْدكتوراهْغيرْمنشورةْجامعةْبغدادْْ-كليةْالدارةْواالقتصادْْ-قسمْإدارةْاألعمالْْ .

(ْ)ْ2عبدْالناصرْحافظْ،حسينْكهيهْ،ْ)2014(ْ،تأثيرْاألنماطْالقياديةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْْبحثْميدانيْفيْهيئةْالتعليمْالتقنيْ،

مجلةْجامعةْالمأمونْْ،الصدارْْ،24صْْ 161-132

)ْإدارةْالبداعْوالتميزْالتنافسيْ،مطابعْالدارْالهندسيةْ،جمهوريةْمصرْالعربيةْ ْ.117ْ-116ْ،
(ْ)ْ3سيدْجادْ 2013(ْ،

(ْ)ْ4نورةْالشهرانيْ،ْ)2017(ْ،دورْإدارةْالكفاءاتْاألكاديميةْفيْتحقيقْالتميزْالْتنظيميْبجامعةْالملكْخالدْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،

جامعةْالملكْخالدْ،المملكةْالعربيةْالسعوديةْ .
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أبعاد التميز التنظيمي:

ت والس ــلوكيات ،التي يتبناها القادة العاملونْ فيْ
ت والمها ار ْ
تميز القيادة ):(1وهي مجموعة من االس ــتراتيجيا ْ

ص
المنظمة ،من أجل تحقيق األهداف الموضـ ـ ــوعة بكفاءة وفاعلية ،وهو قدرة القائْد على اسـ ـ ــتغاللْالفر ْ
ص التطويرية ،وقبول األعمال البداعيةْ .
التنظيمية ،وتوفير الفر ْ
تميز االستتتراتيجية:

()2

تْالمنظمةْنحوْالمسـ ــتقبل واسـ ــتغاللْمواردهاْوامكاناتهاْالذاتيةْللوصـ ــولْإلىْ
توجها ْ
ْ

تحقيقْأهدافهاْبماْيكفلْتحقيقْالتوافقْبينْالمنظمةْورسالتهاْوالبيئةْبطريقةْفعالةْ .

تميز العاملين

()3

ْ-:يمثلْدرجةْاتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافْأعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءْالمنظمةْبالحماسْالمتميزْفيْتأديةْمهامْالمنظمةْ

بامتالكهمْقد ارتْْعقليةْوامكانياتْإبداعيةْمتميزةْتس ـ ـ ـ ـ ــاعدهاْعلىْتخطيْالعقباتْالتيْتواجههاْوتش ـ ـ ـ ـ ــجعْ

األخرينْعلىْالمشاركةْالفعليةْلتحقيقْاألهدافْالكليةْللمنظمةْ .
تميز الثقافة التنظيمية:

()4

وهيْالمركبْالذيْي ِّ
عرفْالمرءْبالمجتمعْوالمنظمةْالتيْينتميْإليهاْ،فهيْماْ

يكونْشخصيةْالمنظمةْالتيْتجعلهاْمتفردةْبصفاتهاْومميزاتهاْفيْنظرْالعمالءْ.والعاملينْفيهاْ،وهيْماْ
الثقافةْالتنظيميةْبأنهاْالثقافةْالتيْ
نْ)5(ْْ)1992
المعتقداتْعنْالمنظمةْوقدْعرفْ(هيجا ْ
يعكسْالقيمْو
َّ
ّ

تعبرْعنْالقيمْالتيْيؤمنْبهاْاألف ارْدْفيْمنظمةْمعينةْوالتيْتؤثرْفيهمْوفيْالقيمْالنسانيةْالملموسةْفيْ

المنظمةْنفسهاْْ .

منهجية الدراسة :اعتمدتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي.

مجتمع التدراستتتتتتتتتة :يتكونْمجتمعْالـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةْمنْجميعْالعـاملينْالداريينْفيْبلـديـةْغزةْ،وعـددهمْ(ْ)301

عامال.
ًْ

2

 Z 
n=
عينة الدراسة :تمْحسابْحجمْالعينةْبواسطةْالمعادلةْالتالية :
 2m 

nN
وتمْتصحيحْحجمْالعينةْبواسطةْالمعادلةْالتاليةْ:
N + n −1
حيث N:حجمْمجتمعْالدراسةْ.

= ْ n

يةْ(مثالْ .)0.05ْ:
ْ:mالخطأْالهامشيْ،ويعبرْعنهْبالعالمةْالعشر
ً

(ْ)ْ1عبدْالمعطيْالبحيصيْ)2014(ْ،دورْتمكينْالعاملينْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْ:دراسةْميدانيةْعلىْالكلياتْالتقنيةْفيْ

محافظاتْقطاعْغزةْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،كليةْاالقتصادْوالعلومْالداريةْ،جامعةْاألزهرْ،غزْة ْ
(ْ)ْ2العامريْ(ْ)2019مرجعْسبقْذكره

(ْ)ْ3بوْقطفْمحمودْ(ْ،)2014التكوينْأثناءْالخدمةْودورةْفيْتحسينْأداءْالموظفينْبالمؤسسةْالجامعيةْ:دراسةْميدانيةْبجامعةْ

عباسْلغرورْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،جامعةْمحمدْخيضر-بسكرْة

(ْ)ْ4محمدْالعوفيْ،ْ)2005(ْ،الثقافةْالتنظيميةْوعالقتهاْبااللتزامْالتنظيميْ:دراسةْميدانيةْعلىْهيئةْالرقابةْوالتحقيقْبمنطقةْالرياضْ،

رسالةْماجستيرْمنشورةْ،جامعةْنايفْالعربيةْللعلومْاألمنية

(ْ)ْ5عبدْالرحمنْهيجان1992(ْ،م)ْ(أهميةْقيمْالمديرينْفـيْتشـكيلْثقافـةْمنظمتينْسعوديتينْ:الهيئةْالملكيةْللجبيلْوينبعْوشركةْ

)ْ.الدارةْالعامـةْ،معهدْالدارةْالعامةْـْالرياضْ،السنة(ْ،)٣١العددْ(ْ.)٧٤
ْ
سابك
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يةْالمقابلةْلمستوىْداللةْمعلومْ(مثالْZ=1.96ْ:لمستوىْداللةْْ .)0.05
ْ:Zالقيمةْالمعيار
ً

)ْعامالْ،حيثْتمْتوزيعْاالس ــتباناتْعليهمْ،وتمْاس ــتردادْ(ْ)118اس ــتبانةْ،
ًْ
فكانْحجمْعينةْالد ارس ــةْ(169
الحقيقيةْ.ويتوزعْأف ارْدْعينةْالدراسةْحسبْالجدولْالتاليْ :
ْ
مثلتْعينةْالدراسةْالفعليةْْ/
جدول ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة

البيانات الشخصية الفئة
 1النوعْاالجتماعي

 2العمر

 3المؤهلْالعلمي

 4عددْسنواتْالخدمة

العدد النسبة المئوية %

ذكر

81

68.6

أنثى

37

31.4

ْ30عامْفأقل

32

27.1

منْْ40-31عام

23

19.5

منْْ50-41عام

39

33.1

أكثرْمنْْ50عام

24

20.3

دبلوم

25

21.2

بكالوريوس

88

74.6

دراساتْعليا

5

4.2

ت
منْْ5-1سنوا ْ

32

27.1

ت 13
منْْ10-6سنوا ْ

11.0

منْْ15-11سنة

19

16.1

ْ16سنةْفأكثر

54

45.8

المجموع

%100 118

ْ

أداة الدراستتتتتةْ:تمْاس ـ ـ ــتخدامْاالس ـ ـ ــتبانةْكأداةْلجمعْالبياناتْ،وتتكونْاالس ـ ـ ــتبانةْمنْمجموعةْمنْالمحاورْ
جدا)ْ،وتمْتحديدْالقيمْ(ْ,3ْ,4ْ،5
جداْ،كبيرةْ،متوسـ ـ ـ ـ ــطةْ،قليلةْ،قليلةْ ًْ
والفقراتْ،تبينْدرجةْالموافقةْ(كبيرةْ ًْ

ْ)1ْ,2لتقابلْالتقديراتْالسابقةْلكلْفقرةْمنْفقراتْاالستبانة.

وتمْحسابْدرجاتْالموافقةْبحسبْمقياسْخماسيْالتدريجْ،كماْهوْمبينْفيْالجدولْالتاليْ :
جدول ( )4مقياس خماسي التدريج

درجة

الموافقة

المتوسط الحسابي
من

إلى

الوزن النسبي
من

إلى

قليلة جدا  1.00أقلْمنْ 20.00 ْ 1.80أقلْمنْ36.00
قليلة

 1.80أقلْمنْ 36.00 ْ 2.60أقلْمنْ52.00

متوسطة  2.60أقلْمنْ 52.00 ْ 3.40أقلْمنْ68.00
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كبيرة

 3.40أقلْمنْ 68.00 ْ 4.20أقلْمنْ84.00
100.00 84.00

كبيرة جدا 5.00 4.20
ْ

صدق أداة الدراسةْ:وتمْالتحققْمنْصدقْاالستبانةْمنْخاللْالطرقْالتالية:

-1الصدق من وجهة المحكمين :تمْعرضْاالستبانةْعلىْعددْ(ْ)5منْالمحكمينْمنْذويْْاالختصاصْ،

منْأجلْالتأكدْمنْس ـ ـ ــالمةْالص ـ ـ ــياغةْاللغويةْلالس ـ ـ ــتبانةْ،ووض ـ ـ ــوحْتعليماتْاالس ـ ـ ــتبانةْ،وانتماءْالمحاورْ

لالسـ ـ ــتبانةْككلْ،وانتماءْالفقراتْلمحاورْاالس ـ ـ ـتبانةْ،ومدىْصـ ـ ــالحيةْهذهْاألداةْلقياسْاألهدافْالمرتبطةْ
بهذهْالدراسةْ،وبذلكْتمْالتحققْمنْصدقْاالستبانةْمنْوجهةْنظرْالمحكمين.

-2صدق االتساق الداخليْ:تمْحسابْصدقْاالتساقْالداخليْمنْخاللْإيجادْمعامالتْاالرتباطْلمحاورْ
االسـ ــتبانةْ،وتراوحتْماْبينْ(ْ)0.614و(ْ،)0.872أيْأنْمحاورْاالسـ ــتبانةْتتمتعْبمعامالتْارتباطْدالةْ

إحصائياْ،وتفيْبأغراضْالدراسة.
ً

ثبات أداة الدراستتتتتتتةْ:ونعنيْبثباتْأداةْالد ارس ـ ـ ـ ـ ــةْ،أنْاألداةْتعطيْنفسْالنتائجْتقرًْيباْلوْطبقتْمرةْأخرىْ
علىْنفسْالمجموعةْمنْاألف ارْدْ،أيْأنْالنتائجْالْتتغيرْ،وتمْالتحققْمنْثباتْاالسـتبانةْمنْخاللْالطرقْ

التالية:
-1الثبات باستتتتخدام معادلة ألفا كرونباخ :تمْالتحققْمنْثباتْأداةْالد ارس ـ ــةْمنْخاللْحس ـ ــابْمعامالتْ
االرتبـاطْلمحـاورْاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـةْبـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامْألفـاْكرونبـاخْ,وتراوحـتْمـاْبينْ(ْ)0.840و(ْ،)0.926أيْأنْ

ـائياْ,وتفيْ
معامالتْاالرتباطْلمحاورْاالسـ ـ ـ ـ ــتبانةْباسـ ـ ـ ـ ــتخدامْألفاْكرونباخْهيْمعامالتْثباتْدالةْإحصـ ـ ـ ـ ـ ً

بأغراضْالدراسة.

-2الثبات بطريقة التجزئة النصتفية :تمْالتحققْمنْثباتْأداةْالد ارسـةْمنْخاللْحسـابْمعامالتْاالرتباطْ
لمحاورْاالستبانةْبطريقةْالتجزئةْالنصفيةْ،وتراوحتْماْبينْ(ْ)0.746و(ْ،)0.855أيْمعامالتْاالرتباطْ

إحصائياْ،وتفيْبأغراضْالدراسة.
لمحاورْاالستبانةْهيْمعامالتْثباتْدالةْ
ً

األستتتاليب اإلحصتتتائية المستتتتخدمةْ:لإلجابةْعلىْأس ـ ــئلةْالد ارس ـ ــةْتمْاس ـ ــتخدامْالرزمةْالحص ـ ــائيةْللعلومْ

االجتماعيةْ((ْ:)SPSSمعاملْارتباطْبيروسـ ـ ـ ــونْ،معادلةْألفاْكرونباخْ،طريقةْالتجزئةْالنصـ ـ ـ ــفيةْ،اختبارْ

"ْ"Tللعينـةْالواحـدةْ،اختبـارْْ،T-Testاختبـارْْ،One-Way ANOVAتحليـلْاالنحـدارْالخطيْ،اختبـارْ
كولمجوروفْْ-سمرنوف)ْفيْإجراءْالتحليالتْالحصائيةْالالزمة.

وتمْاس ــتخدامْدرجةْثقةْ(ْ)%95فيْاختبارْكلْالفروضْالحص ــائيةْللد ارس ــةْ،بماْيعنيْأنْاحتمالْالخطأْ

يساويْ(ْ،)%5وهيْالنسبةْالمناسبةْلطبيعةْالدراسةْ .

اختبتار توزيع البيتانتاتْ:تمْاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامْاختبـارْكولمجوروفْْ-سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرنوفْ )Kolmogorov-ْ ْ)K-S

 ْSmirnov Testالختبـارْإذاْكـانـتْالبيـانـاتْتتبعْالتوزيعْالطبيعيْمنْعـدمـهْ،وتبينْمنْالنتـائجْأنْقيمـةْ
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"ْ"Sig.لجميعْمحـاورْاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـةْأكبرْمنْمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْالـداللـةْ(ْ،)0.05وهـذاْيـدلْعلىْأنْجميعْمحـاورْ
االستبانةْتتبعْالتوزيعْالطبيعيْ،أيْأنهْيمكنْاستخدامْاالختباراتْالمعلمية.
نتائج الدراسة:

نتائج السؤال األول :ماْواقعْتطبيقْالقيادة االستراتيجيةْفيْبلديةْغزة؟

تمْالجابةْعلىْهذاْالسؤالْباستخدامْاختبارْ"ْ"Tللعينةْالواحدةْ،كماْهوْمبينْفيْالجدولْالتاليْ :
جدول ( )5تحليل بيانات محاور وفقرات القيادة االستراتيجية

م
ْ1

الفقرة  /المحور
يـ ـطـ ـبـ ــقْ الـ ـرئـ ـيـ ــسْ الـ ـقـ ـواع ـ ـ ــدْ
والجراءاتْالداريةْبعدالةْ .

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
3.212

يهتمْالرئيسْبسـ ـ ــيادةْعالقاتْ

 ْ 2الــودْ واالحـتـرامْ والـثـق ـ ـ ــةْ بـيــنْ 3.407

1.131

1.006

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

2.035

0.044

64.237

""T

4.391

0.000

68.136

الترتيب
3

1

درجة

الموافقة

متوسطة

كبيرة

العاملينْ .
ْ3

يتمْاختيــارْالعــاملينْوترقيتهمْ
علىْأساسْالخبرةْوالكفاءةْ .

3.076

1.269

0.653

0.515

61.525

5

متوسطة

يس ــعىْالرئيسْعلىْأنْتكونْ
ـالْمفتوح ــةْ 3.381
ْ
 ْ 4أنظم ــةْاالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

1.085

3.817

0.000

67.627

2

متوسطة

3.093

1.198

0.845

0.400

61.864

4

متوسطة

3.234

0.998

2.547

0.012

64.678

3.805

0.840

0.000 10.414

76.102

وفعالةْ .

ْ5

يوك ـ ــلْ الرئيس ْإلى ْالع ـ ــاملينْ
بعضْالمهامْالحرجةْ .
التمكين

ْ6

يعتمـدْالرئيسْفيْعملـهْعلىْ
قاعدةْبياناتْرقميةْ .

متوسطة
1

كبيرة

يتمْتوفيرْالموردْالبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ــةْ
 ْ 7الق ـ ـ ــادرةْ علىْ التع ـ ـ ــام ـ ـ ــلْ معْ 3.568

1.042

5.921

0.000

71.356

2

كبيرة

التقنياتْالحديثةْ .
ْ8
ْ9
ْ 10

يهتمْالرئيسْباسـ ــتثمارْالوقتْ
عبرْالتقنياتْالمتاحةْ .

يسعىْالرئيسْإلىْفتحْقنواتْ
اتصالْجديدةْومبتكرةْ .
تـعـتـم ـ ـ ــدْ تـقـنـي ـ ـ ــةْ الـمـعـلـوم ـ ـ ــاتْ
لتأمينْالمعلوماتْوحمايتهاْ .

3.492

1.123

4.756

0.000

69.831

4

كبيرة

3.407

0.917

4.816

0.000

68.136

5

كبيرة

3.500

0.967

5.614

0.000

70.000

3

كبيرة
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م

المتوسط االنحراف

الفقرة  /المحور
التقنيات الحديثة

الحسابي المعياري
3.554

0.839

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

7.173

0.000

71.085

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

كبيرة

يوفقْ الرئيسْ بينْ المهـ ـ ــاراتْ
 ْ 11والطـ ـ ــاقـ ـ ــاتْ والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليـ ـ ــاتْ 3.441

1.000

4.785

0.000

68.814

2

كبيرة

والسلطاتْ .
ْ 12

يهتمْالرئيسْبض ــرورةْتبس ــيط ْ

3.288

إجراءاتْالعملْ .
يـعـتـق ـ ـ ــدْ الـرئـيـسْ أنْ الـهـيـك ـ ـ ــلْ

 ْ 13الـتـنـظـيـمـيْ ردْ فـع ـ ـ ــلْ لـه ـ ـ ــدفْ 3.610

0.944

0.796

3.317

8.330

0.001

0.000

65.763

72.203

5

1

متوسطة

كبيرة

البلديةْوبيئتهاْ .
ْ 14

يـح ـ ـ ــددْ الـهـيـك ـ ـ ــلْ الـتـنـظـيـمــيْ

3.415

مستوىْالمركزيةْوالالمركزيةْ .

0.870

5.182

0.000

68.305

3

كبيرة

لـدىْالرئيسْرؤيـةْواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحةْ
 ْ 15عنْهدفْونشـ ـ ـ ــاطاتْالبلديةْ 3.339

0.954

3.861

0.000

66.780

3.419

0.784

5.804

0.000

68.373

ْوأداءهاْ .

الهيكل التنظيمي

4

متوسطة
كبيرة

يدعمْالرئيسْعمليـاتْالتغييرْ
 ْ 16الس ـ ــلوكيةْوالمعرفيةْاليجابيةْ 3.364

1.083

3.654

0.000

67.288

1

متوسطة

2.881

1.242

0.301 -1.038

57.627

5

متوسطة

3.144

1.276

1.226

0.223

62.881

2

متوسطة

3.025

1.105

0.250

0.803

60.508

4

متوسطة

باستمرارْ .

ْ 17
ْ 18
ْ 19

يكـافئْالموظفْالمتميزْعلىْ
إنجازاتهْ .
يـتـمْ الـت ـ ـ ــأكـي ـ ـ ــدْ عـلـىْ تـب ـ ـ ــادلْ
المعرفةْبينْالعاملينْ .
يسـهمْالرئيسْبحفظْالمخزونْ
المعرفيْلدىْالعاملينْ .

يـهـتـمْ الـرئـيـسْ بـتـوفـيـرْ بـيـئ ـ ـ ــةْ
 ْ 20إيجـ ـ ــابيـ ـ ــةْ محفزةْ علىْ التعلمْ 3.034

1.029

0.358

0.721

60.678

3

متوسطة

والتفكيرْ .
التعلم التنظيمي

3.090

1.031

0.946

0.346

61.797

متوسطة

القيادة االستراتيجية

3.324

0.836

4.214

0.000

66.483

متوسطة

وقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأنْ :

واقعْتطبيقْالتمكينْفيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنسـ ــبيْ(ْ،)64.678وهوْبدرجةْموافقةْ(متوسـ ــطة)ْ.

ويدللْذلكْعلىْاهتمامْالبلدياتْبتطبيقْالقواعدْوالجراءاتْوااللتزامْبهاْمنْخاللْفتحْقنواتْاتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالتْ
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فعالةْ،واشـراكْالعاملينْفيْوضــعْاألهدافْواتخاذْالق ارراتْ.كماْحلتْالفقرةْ"ْيهتمْالرئيسْبســيادةْعالقاتْ
ـبيْاْ.
الودْواالحترامْوالثقةْبينْالعاملين"ْفيْالمرتبةْاألولىْبوزنْنس ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ)68.136وهيْدرجةْكبيرةْنس ـ ـ ـ ـ ـ ًْ

ويرجعْالبــاحــثْذلــك ْإلىْرغبــةْالبلــديــةْفيْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعــةْتنفيــذْونجــاحْالمهــامْ.بينمــاْجــاءتْالفقرةْ"ْيتمْاختيــارْ

العاملينْوترقيتهمْعلىْأسـ ـ ـ ـ ــاسْالخبرةْوالكفاءة"ْفيْالمرتبةْاألخيرةْوبوزنْنسـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ)61.525وهيْدرجةْ

متوسـ ـ ــطةْتحتاجْإلىْتعزيزْويرىْالباحثْضـ ـ ــرورةْاعتمادْالترقياتْعلىْأسـ ـ ــاسْالخبرةْوالكفاءةْإلىْجانبْ

األقدميةْ.

واقعْتطبيقْالتقنيتات الحتديثتةْفيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ،)71.085وهوْبـدرجـةْموافقـةْ

(كبيرة)ْ.حيــثْجـاءتْالفقرةْ"ْيعتمــدْالرئيسْفيْعملــهْعلىْقـاعـدةْبيــانـاتْرقميــة"ْفيْالترتيــبْاألولْبوزنْ
ـبياْويعزوْالباحثْذلكْإلىْاهتمامْالدارةْالعلياْباسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامْواحاللْ
نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ)76.102وهيْكبيرةْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًْ

التكنولوجياْلتسـ ـ ـ ــهيلْتقديمْالخدمةْْ.بينماْحصـ ـ ـ ــلتْالفقرة"ْيسـ ـ ـ ــعىْالرئيسْإلىْفتحْقنواتْاتصـ ـ ـ ــالْجديدةْ

ومبتكرة"ْعلىْوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ)68.136وهيْكبيرةْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ًيْـاْ.ويرىْالبـاحـثْأنْالبلـديـةْتعمـلْعلىْتطويرْ
واستحداثْقنواتْاتصالْمعْالمجتمعْالمحليْ

واقعْتطبيقْالهيكتل التنظيميْفيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبيْ(ْ،)68.373وهوْبـدرجـةْموافقـةْ

(كبيرة)ْ.ويرجعْالباحثْهذهْالنسبةْكونْالهيكلْالتنظيميْمنْالعناصرْاألساسيةْلنجاحْوتطورْالمؤسساتْ
حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــتْالفقرة"ْيعتق ــدْالرئيسْأنْالهيك ــلْالتنظيميْردْفع ــلْله ــدفْالبل ــدي ــةْوبيئته ــا"ْعلىْأعلىْدرج ــةْ

(ْ)72.203ويرىْالباحثْأنْذلكْيرجعْإلىْاهتمامْالدارةْالعلياْبتطويرْالهيكلْالتنظيميْبماْيتناس ــبْمعْ
احتياجاتْالبلديةْووفًْقاْلألهدافْالموضـوعةْ.وحصـلتْالفقرة"ْيهتمْالرئيسْبضـرورةْتبسـيطْإجراءاتْالعمل"ْ

علىْأدنىْدرجةْ)ْ)65.763وهيْدرجةْمتوس ـ ـ ـ ــطةْ.ويرىْالباحثانْأنْتبس ـ ـ ـ ــيطْالجراءاتْعنص ـ ـ ـ ــرْداعمْ

لتحقيقْالمؤسساتْأهدافهاْوتقليلْوقتْإنجازها.

واقعْتطبيقْالتعلم التنظيميْفيْبلــديــةْغزةْجــاءْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ,)61.797وهوْبــدرجــةْموافقــةْ

ـتعداْللمتغيراتْالمحيطةْمنْخاللْالعملْ
(متوس ــطة)ْ.ويرجعْالباحثْذلكْإلىْأنْالقائدْيجبْأنْيكونْمس ـ ًْ

ثْحص ـ ــلتْالفقرةْ"يدعمْ
علىْتغييرْالس ـ ــلوكياتْوتطويرْالمعارفْوتفعيلْالمكافآتْوالحوافزْللمبدعينْ،حي ْ

الرئيسْعملياتْالتغييرْالسـ ـ ــلوكيةْوالمعرفيةْاليجابيةْباسـ ـ ــتمرار"ْعلىْأعلىْدرجةْ(ْ)67.288وهيْدرجةْ

متوسـ ـ ــطةْ.ويرىْالباحثْأنْاالسـ ـ ــتعدادْللتغييرْيكونْبالعدادْلهْوتطويرْالموردْالبشـ ـ ــريْ.بينماْحصـ ـ ــلتْ
الفقرةْ"يكافئْالموظفْالمتميزْعلىْإنجازاته"ْعلىْدرجةْ(ْ)57.627وهيْدرجةْمتوس ـ ـ ـ ــطةْ.ويرىْالباحثْ
أنهاْتعكسْالواقعْالفعليْألغلبْالمؤسساتْ

واقعْتطبيقْالقيادة االستتتتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنسـ ــبيْ(ْ،)66.483وهوْبدرجةْموافقةْ

(متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة)ْ.ويرجعْالباحثْذلكْإلىْاهتمامْإدارةْالبلدياتْبش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلْعامْبتمكينْالعاملينْوتطويرْأداءهمْ
ْواكسـ ـ ــابهمْالمهاراتْوالمعارفْ.حيثْحصـ ـ ــلْمحور"ْالتقنياتْالحديثةْ"علىْأعلىْدرجةْ(ْ)71.085وهيْ
ـبياْويعزوْالباحثْذلكْإلىْاهتمامْالدارةْالعلياْبالحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولْعلىْالتقنياتْالحديثةْ.بينماْ
درجةْكبيرةْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًْ
228

ـبياْ.ويرىْالباحثْ
حص ـ ــلْمحورْ"التعلم التنظيمي"ْعلىْأدنىْدرجةْ(ْ)61.797وهيْدرجةْمتوس ـ ــطةْنس ـ ـ ًْ

أنْعلىْالدارةْالعلياْاالهتمامْبتعزيزْالثقةْوالتبادلْالمعرفيْبينْالعاملينْ ْ.

اتفقتْهذهْالنتيجةْمعْماْتوص ـ ـ ـ ــلتْإليهْدراستتتتتتة (الطائي وأبو ردنْ)2018 ،ودراستتتتتتة (رحيمة،

 )2012ودراسة (حسونيْ)2010،والتيْبينتْتوافرْممارساتْالقيادةْاالستراتيجيةْ ْ.
نتائج السؤال الثاني :ماْمستوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزة؟

تمْالجابةْعلىْهذاْالسؤالْباستخدامْاختبارْ"ْ"Tللعينةْالواحدةْ،كماْهوْمبينْفيْالجدولْالتاليْ :
جدول ( )6تحليل بيانات محاور وفقرات التميز التنظيمي

م

الفقرة  /المحور

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

""T

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

تـ ـ ـحـ ـ ــرصْْالدارةْ
ْ1

علىْتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــلْ

رؤيتـه ـ ـ ــاْ وقيـمـه ـ ـ ــاْ

3.237

0.931

2.769

3 64.746 0.007

متوسطة

إلىْكلْالعاملينْْ .
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــعْْالدارةْ

 ْ 2اسـتقالليةْوتمكينْ 3.195
العاملين ْ

0.963

2.199

5 63.898 0.030

متوسطة

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ْالدارةْ
ْ3

تْ
وت ـ ــدعمْعملي ـ ــا ْ

ال ـ ـ ـت ـ ـ ــحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــنْ

3.305

1.136

2.917

2 66.102 0.004

متوسطة

المستمرْ .

تتف ـ ـ ــاع ـ ـ ــلْْالدارةْ

ْ4

م ــعْ الـ ـع ـ ـ ــامـ ـلـ ـي ــنْ
وال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــورْ

3.441

0.863

5.549

1 68.814 0.000

كبيرة

وممثليْالمجتمعْْ .
يتعـ ـ ــامـ ـ ــلْالرئيسْ
بدرجةْاس ـ ـ ـ ـ ــتجابةْ

 ْ 5ع ــالي ــةْفيْ ح ــال ــةْ 3.237

1.060

2.433

3 64.746 0.017

متوسطة

الغموضْوالتعقيـدْ

والالْتأكدْالبيئيْ .

تميز القيادة

0.904 3.283

3.402
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65.661 0.001

متوسطة

م

الفقرة  /المحور
يتكيفْ الع ـ ــاملونْ

ْ6

بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ــةْ مـ ــعْ

بْالعمـلْ
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـ ْ

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري
3.593

0.695

""T

9.275

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

3 71.864 0.000

درجة

الموافقة
كبيرة

الجديدةْ .

يرغـ ــبْالعـ ــاملونْ

 ْ 7بـالتعليمْوالتـدريـبْ 3.847
المستمرْ ْ.

يش ـ ـ ــاركْالعاملونْ

 ْ 8إدارةْالمنظمـةْفيْ 3.153

0.813

1.026

1 76.949 0.000 11.329

1.614

5 63.051 0.109

كبيرة

متوسطة

اتخاذْالق ارراتْ .

يسـتطيعْالعاملونْ

ْ9

وضـعْحلولْغيرْ

مألوفةْللمشـكالتْ

3.390

0.961

4.406

4 67.797 0.000

متوسطة

القائمةْ .

يمتل ـ ــكْالع ـ ــاملونْ

ق ـ ـ ــدراتْ ع ـق ـل ـي ـ ـ ــةْ
ْ 10

وابـداعيـةْلمواجهـةْ

الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــاتْ

3.712

0.888

8.711

2 74.237 0.000

كبيرة

ال ـ ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــةْ

والخارجيةْ ْ.

تميز العاملين

0.659 3.539

8.889

70.780 0.000

كبيرة

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمْ

ْ 11

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ارتـيـجـي ـ ـ ــاتْ

البلـديـةْفيْتحقيقْ

3.415

0.870

5.182

أداءْمتميزْ .
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3 68.305 0.000

كبيرة

م

الفقرة  /المحور
توازنْالبلـديـةْبينْ

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

 ْ 12أهـ ـ ــدافهـ ـ ــاْ وكلفـ ـ ــةْ 3.542
تحقيقهاْ .

0.770

""T

7.656

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

1 70.847 0.000

درجة

الموافقة
كبيرة

ت ـه ـت ــمْ ال ـب ـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــةْ

بــاألهــدافْالكليــةْ

 ْ 13ب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ًْـداْْعـ ـ ـ ــنْ 3.263
الـ ـجـ ـزئـ ـي ـ ـ ــاتْ ف ــيْ

0.659

4.329

5 65.254 0.000

متوسطة

الخطةْ .
ت ـ ـم ـ ـت ـ ـل ـ ـ ــكْْالدارةْ
رؤيةْواضــحةْلماْ

 ْ 14يـج ـ ـ ــبْ أنْ تـكـونْ 3.500
عـلـي ـ ـ ــهْ الـبـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــةْ

0.875

6.210

2 70.000 0.000

كبيرة

مستقبالْ .
ًْ

تعم ـ ـ ــلْ البل ـ ـ ــدي ـ ـ ــةْ

ع ـ ـلـ ــىْ ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــقْ
أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْ

 ْ 15االسـ ـ ــتراتيجيةْمنْ 3.331
خاللْاالس ـ ــتخدامْ

0.996

3.604

4 66.610 0.000

كبيرة

األمثـ ــلْلمواردهـ ــاْ

وامكانياتهاْ .
التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتز

االستراتيجي

0.680 3.410

6.554

68.203 0.000

كبيرة

ت ــنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ــمْ قـ ـي ــمْ
ْ 16

وم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــداتْ

العاملينْمعْثقافةْ

3.949

0.738

1 78.983 0.000 13.974

البلديةْ .
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كبيرة ْ

م

الفقرة  /المحور

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

""T

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

توجدْقيمْمشـتركةْ

ْ 17

فيْالبلــديــةْيؤمنْ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــاْ ْالدارةْ

3.619

0.960

7.000

3 72.373 0.000

كبيرة

والعاملينْ .
التغيرْ النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ
ْ 18

فيْثقــافــةْالبلــديــةْ

يتج ــهْدائ ًمـْـا ْنحوْ

3.000

1.226

0.000

5 60.000 1.000

متوسطة

السلبيةْ .

توجهْثقافةْالبلديةْ
 ْ 19سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ْأف ارْدهـ ــاْ 3.653
نحوْأداءْعالْ .

0.946

7.491

2 73.051 0.000

كبيرة

تقعْعلىْالعاملينْ
ْ 20

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليــةْكبيرةْ

بْ
فيْإيجاْدْأسـالي ْ

3.398

1.022

4.232

4 67.966 0.000

كبيرة

عملْمتميزةْ .
تتمتيتز التثتقتتتتتافتتتتتة

التنظيمية

التميز التنظيمي

0.721 3.524

7.887

70.475 0.000

كبيرة

0.636 3.439

7.497

68.780 0.000

كبيرة

وقدْتبينْمنْالجْدولْالسابقْأنْ :

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْتميزْالقيـادةْفيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ،)65.661وهوْبـدرجـةْموافقـةْ

(متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة)ْ.ويرجحْالباحثْذلكْإلىْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيْالبلديةْلتوظيفْالكادرْالمتميزْويدعوْالباحثْالبلديةْإلىْ
االهتمامْبزيادةْاالعتمادْعلىْالكوادرْالمدربةْ،حيثْحصـ ـ ـ ـ ــلتْالفقرةْتتفاعلْالْدارةْمعْالعاملينْوالجمهورْ

وممثليْالمجتمعْعلىْْ68.814وجاءتْبوزنْنس ـ ــبيْكبيرْبينماْحص ـ ــلتْالفقرةْتش ـ ــجعْالدارةْاس ـ ــتقالليةْ
وتمكينْالعاملينْعلىْأدنىْدرجةْْ63.898وجاءتْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ــبيْمتوسـ ـ ـ ـ ــطْفيرىْْالباحثْإنهاْبحاجةْإلىْ

تحسينْْوالعملْعلىْتشجيعْالعاملينْوالعملْعلىْتمكينهمْ ْ

مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْْتحقيقْتميزْالعاملينْفيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ،)70.780وهوْبدرجةْموافقةْ(كبيرة)ْ.
تْالعاملينْحيثْحص ـ ــلتْالعبارةْيرغبْالعاملونْ
يرجحْالباحثْذلكْإلىْاهتمامْالدارةْالعلياْبتحس ـ ــينْقد ار ْ
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ـبياْبينماْحص ـلتْالعبارةْيشــاركْ
بالتعليمْوالتدريبْالمســتمرْعلىْْأعلىْدرجةْْ76.949وهيْدرجةْكبيرةْنسـ ًْ

ـبياْويرىْ
العاملونْإدارةْالمنظمةْفيْاتخاذْالق ارراتْ.علىْأدنيْدرجةْْ63.051وهيْدرجةْمتوس ـ ـ ـ ــطةْنس ـ ـ ـ ـ ًْ

المشاركةْفيْصنعهاْ .
الباحثْأنْهناكْحاجةْإلىْزيادةْمشاركةْالعاملينْفيْاتخاذْالق ارراتْو ْ

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْتميزْالثقـافةْالتنظيميـةْفيْبلـديةْغزةْجاءْبوزنْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيْ(ْ،)70.475وهوْبدرجةْموافقـةْ

(كبيرة)ْ.ويرجحْالباحثْأنْالبلديةْتسـعىْألنْتكونْمنفردةْبمميزاتهاْوصـفاتهاْحيثْحصـلتْالعبارةْتنسـجمْ

قيمْومعتقداتْالعاملينْمعْثقافةْالبلديةْ.علىْْ78.983وهيْدرجةْكبيرةْنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبياْبينماْحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلتْالعبارةْ

التغيرْالنسبيْعلىْ60.000ْ.وهيْدرجةْمتوسطةْوتحتاجْإلىْتعزيزْالسلوكْاليجابيْ .
نتائج الستتتؤال الثالثْ:هلْتوجدْعالقةْبينْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتراتيجيةْوبينْمس ـ ــتوىْتحقيقْالتميز

التنظيميْفيْبلديةْغزة؟

ولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتاليةْ :

الْتوجدْعالقةْذاتْداللةْإحص ــائيةْعندْمس ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05بينْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتراتيجيةْ
وبينْمستوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزة.

تمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْإيجادْمعامالتْارتباطْبيرسونْ،فيْالجدولْالتاليْ :
جدول ( )7معامالت ارتباط بيرسون بين القيادة االستراتيجيةْوبين التميز التنظيمي

المحور

التمكين

التتتقتنتيتتتتتات التهتيتكتتتتتل التتتتتتتعتتتلتتتم التتتتتتقتتتتتتيتتتتتتادة
الحديثة

التنظيمي التنظيمي االستراتيجية

تميز القيادة

0.582 0.757

0.815

0.781

0.804

تميز العاملين

0.312 0.378

0.637

0.469

0.485

0.771 0.801

0.678

0.704

0.809

0.564 0.680

0.581

0.581

0.660

التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتز

االستراتيجي

تتمتيتز التثتقتتتتتافتتتتتة

التنظيمية

التميز التنظيمي 0.653 0.774

0.814 0.751 0.800

*ْقيمةْ"رْ:معاملْارتباطْبيرسون"ْعندْدرجةْحريةْ(ْ)117ومستوىْداللةْ(ْ .)0.195(ْ=ْ)0.05

وقـدْتبينْمنْالجـدولْالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقْأنْ:معـامالتْارتبـاطْبيرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونْبينْالتمكينْوبينْالتميز التنظيميْدالـةْ

ـائياْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْعالقةْذاتْداللةْإحص ـ ـ ـ ــائيةْعندْمس ـ ـ ـ ــتوىْ(ْ)α≤0.05بينْواقعْتطبيقْ
إحص ـ ـ ـ ـ ً

التمكينْوبينْمسـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْ.ويرىْالباحثْأنهْكلماْزادْاالهتمامْبتمكينْ
وتحفيزْالعاملينْكانْلهْتأثيرْإيجابيْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.

ـائياْ،وهذاْيدلْعلىْ
معامالتْارتباطْبيرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ْونْبينْالتقنيات الحديثةْوبينْالتميز التنظيميْدالةْإحص ـ ـ ـ ـ ـ ًوجودْعالقةْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْ(ْ)α≤0.05بينْواقعْتطبيقْالتقنيات الحديثةْوبينْمسـتوىْ
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تحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْ.ويرىْالباحثْأنْإدخالْالبلديةْواسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامهاْللتقنياتْالحديثةْيزيدْ

منْمستوىْْالتميزْالتنظيمي.

إحصائيْاْ،وهذاْيدلْعلىْ
معامالتْارتباطْبيرسونْبينْالهيكل التنظيميْوبينْالتميز التنظيميْدالةًْ

وجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْ(ْ)α≤0.05بينْواقعْتطبيقْالهيكل التنظيميْوبينْمستوىْ

تحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزة .ويرىْالباحثْأنهْكلماْاهتمتْإدارةْالبلديةْبتبسيطْالجراءاتْكلماْ
تمْتعزيزْالتميزْالتنظيميْ.

إحصائياْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْ
معامالتْارتباطْبيرسونْبينْالتعلم التنظيميْوبينْالتميز التنظيميْدالةًْ
عالقةْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْ(ْ)α≤0.05بينْواقعْتطبيقْالتعلم التنظيميْوبينْمسـتوىْتحقيقْ

التميز التنظيميْفيْبلـديـةْغزةْ.ويرىْالبـاحـثْأنْاالهتمـامْبتوفيرْالمعرفـةْوالمعلومـةْلـدىْالعـاملينْيعمـلْ
علىْتعزيزْالتميزْالتنظيميْ.

إحصائياْ،وهذاْيدلْعلىْ
ًْ
معامالتْارتباطْبيرسونْبينْالقيادة االستراتيجيةْوبينْالتميز التنظيميْدالةْوجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْ(ْ)α≤0.05بينْواقعْتطبيقْالقيادة االستراتيجيةْوبينْ

مستوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْ .استنتجْالباحثْأنْهناكْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْ

القيادةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْوعليهْتمْرفضْالفرضيةْالصفريةْوقبولْالفرضْالبديلْ .

اسةْكالْمن(ْ:الرفيعيْوعبدْ)2018ْ،و(حسينْ)2019ْ،
ًْ
اتفقتْهذهْالنتائجْمعْماْتوصلتْإليهْدر

و(الكبيسيْْ)2016و(اللوحْوأبوْحجيرْ)2017,وْ(عباسْ .)2017ْ,

نتائج الست تؤال الرابعْ:هلْيوجدْأثرْلواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتراتيجيةْفيْمسـ ــتوىْتعزيزْالتميز التنظيميْ

فيْبلديةْغزة؟

ولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتاليةْ :

الْيوجدْأثرْذوْداللةْإحصـ ـ ـ ـ ــائيةْعندْمسـ ـ ـ ـ ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05لواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتتتتراتيجيةْفيْ

مستوىْتعزيزْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزة.

تمْالتحققْمنْصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـةْهـذهْالفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـةْبـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامْتحليـلْاالنحـدارْالخطيْ( Linear Regression

ْ،)Analysisكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتاليْ :

جدول ( )8تحليل االنحدار الخطي بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة

التتتتتتمتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتيتتتتترات متتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتتل

المستقلة

االنحدار

قيمة ""T

قتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتة

""Sig.

الداللة

المتغير الثابت

1.116

0.000 5.777

دالة

التمكين ْ

0.187

2.408

0.018

دالة

التقنياتْالحديثة ْ

0.089

1.261

0.210

غيرْدالةْ
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الهيكلْالتنظيمي ْ 0.435

5.004

0.000

دالة

0.027

0.351

0.726

غيرْدالةْ

التعلمْالتنظيمي ْ

معامل التحديد = ( – )0.699معامل التحديد المعدل = ()0.688
قيمة " – )65.595( = "Fقيمة ")0.000( = "Sig.
*ْقيمةْ"ْ"Tالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)117وعندْمستوىْداللةْ(ْ .)1.984(ْ=ْ)0.05
وقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأنْ :

•

قيمتتتة "ْ ،)65.595(ْ=ْ "Fوقيمتتتة "ْ،)0.000(ْ=ْ "Sig.وهـ ــذاْ يـ ــدلْعلىْوجود ْأثر ْذوْداللـ ــةْ

إحص ـ ـ ــائيةْعندْمس ـ ـ ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05لواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتتتراتيجيةْفيْمس ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميز
التنظيميْفيْبلديةْغزة.

*معامل التحديدْ=ْ(ْ،)0.699ومعامل التحديد المعدلْ=ْ(ْ،)0.688أيْأنْماْنس ـ ـ ــبتهْ(ْ)%68.80منْ

التغيرْفيْ(مســتوىْتحقيقْالتميز التنظيمي)ْيعودْللتغيرْفيْالمتغيراتْالمســتقلةْســابقةْالذكرْفيْالجدولْ،
والنسبةْالمتبقيةْتعودْللتغيرْفيْعواملْأخرى.

*المتغيرات ذات دال لتة إحصتتتتتتتتتائيتةْهي(ْ:المتغير الثتابتت ،التمكينْ،الهيكـلْالتنظيمي)ْ،أيْأنهـاْتؤثرْفيْ

(مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيمي)ْ.ويرجحْالباحثْأنْالتمكينْوالهيكلْالتنظيميْضـ ـ ـ ـ ـ ــروريانْفيْعمليةْ
التميزْالتنظيمي.

*المتغيرات ليستتتتتتت ذات داللة إحصتتتتتتائيةْهي(ْ:التقنياتْالحديثةْ،التعلمْالتنظيمي)ْ،أيْأنهاْالْتؤثرْفيْ

(مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيمي)ْ.ويرجحْالباحثْذلكْكونْالتمكينْوالهيكلْالتنظيميْهمْالعنص ـ ـ ـ ـ ـ ـرانْ
األهمْفيْعمليةْالتميزْوأنْالتقنياتْوالتعلمْهمْعناصرْمكملة.

*معادلة االنحدارْهي(ْ:مســتوىْتحقيقْالتميز التنظيمي)ْ=ْ(ْ*ْ0.187ْ+ْ1.116التمكين)ْْ0.089ْ+

*ْ(التقنيـاتْالحـديثـة)ْ(ْ*ْ0.435ْ+الهيكـلْالتنظيمي)ْ(ْ*ْ0.027ْ+التعلمْالتنظيمي)ْ.أيْأنْهنـاكْأثرْ

جزئيْللقياْدةْاالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.

ـةْكالْمن(ْ:الرفيعيْوعبدْ)2018ْ،و(حسـ ـ ـ ـ ــينْ)2019ْ،
*اتفقتْهذهْالنتائجْمعْماْتوصـ ـ ـ ـ ــلتْإليهْد ارسـ ـ ـ ـ ـ ًْ
و(الكبيسيْْ)2016وْ(عباسْ .)2017ْ،

نتائج الستتتتت تؤال الخامسْ:هلْتوجدْفروقْفيْاس ـ ـ ـ ـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارس ـ ـ ـ ـ ــةْحولْواقعْتطبيقْالقيادة

االستتتتتتتتراتيجيةْوحولْمس ـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرات(ْ:النوعْاالجتماعيْ،
العمرْ،المؤهلْالعلميْ،عددْسنواتْالخدمة)؟

ولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتاليةْ :

الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاسـتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـةْحولْ

واقعْتطبيقْالقيادة االستتتتتتتتراتيجيةْوحولْمسـ ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيراتْ:
(النوعْاالجتماعيْ،العمرْ،المؤهلْالعلميْ،عددْسنواتْالخدمة)ْ .
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ويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسةْالسابقةْالفرضياتْالفرعيةْالتاليةْ :

-1الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصـ ــائيةْعندْمسـ ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاسـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ــةْ

حولْواقعْتطبيقْالقيادة االستراتيجيةْوحولْمستوىْتحقيقْالتميز التنظيمي ةْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْ

النوع االجتماعي.

تمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْْ،T-Testكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتاليْ :
جدول ( )9اختبار ( )One-Way ANOVAلتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير النوعْ ْ

النوع

المحور
القيادةْاالستراتيجية ْ
التميزْالتنظيمي ْ

العدد

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

ذكر

81

3.285

0.951

أنثى

37

3.411

0.500

ذكر

81

3.371

0.731

أنثى

37

3.588

0.309

""T

قيمة

""Sig.

مستوى

الداللة

 0.449 -0.760غيرْدالة
 0.086 -1.733دالة

*ْقيمةْ"ْ"Tالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)116وعندْمستوىْداللةْ(ْ .)1.984(ْ=ْ)0.05
وقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأنْ :

*قيمةْ"ْ"Sigالمحسـ ـ ـ ـ ـ ــوبةْأكبرْمنْقيمةْ"ْ"0.050فيْمحورْالقيادة االستتتتتتتتتراتيجيةْ،وهذاْيدلْعلىْعدم

وجودْفروقْذاتْداللةْإحصـ ــائيةْعندْمسـ ــتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاسـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ــةْحولْ
واقعْتطبيقْالقيادة االستراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالنوع االجتماعي.

*قيمةْ"ْ"Sigالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـوبةْأقلْمنْقيمةْ"ْ"0.050فيْمحورْالتميز التنظيميْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْفروقْ
ذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاســتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارســةْحولْمســتوىْتحقيقْ

التميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالنوع االجتماعي ،ولصالح (اإلناث).

-2الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصـ ــائيةْعندْمسـ ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاسـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ــةْ

حولْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتراتيجيةْوحولْمس ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْ

العمر.

تمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْْ،One-Way ANOVAكماْهوْمبينْ ْ
جدول ( )10اختبار ( )One-Way ANOVAلتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير العمر

المحور
الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادةْْ

االستراتيجية ْ

العمر

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ْ30عامْفأقل

32

3.788

0.813

منْْ40-31عام

23

2.933

1.025

منْْ50-41عام

39

3.065

0.789
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قيمة

""F

قيمة

""Sig.

مستوى

الداللة

 0.000 7.700دالة

أكثرْمنْْ50عام

24

3.502

0.174

ْ30عامْفأقل

32

3.417

0.679

الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزْ منْْ40-31عام

23

3.072

0.790

منْْ50-41عام

39

3.536

0.591

أكثرْمنْْ50عام

24

3.663

0.243

التنظيمي ْ

 0.008 4.171دالة

*ْقيمةْ"ْ"Fالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)114ْ،3وعندْمستوىْداللةْ(ْ .)2.700(ْ=ْ)0.05
تبينْمنْالج ــدولْالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقْأن*:قيم ــةْ"ْ"Sigالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ــة ْأقتتل ْمنْقيم ــةْ"ْ"0.050فيْمحور ْالقيتتادة

االستتتتتتتتتتراتيجيةْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْفروقْذاتْداللةْإحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائيةْعندْمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْ
اسـ ـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ـ ــةْحولْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالعمر،
ولصالح الذين أعمارهم ( 30عام فأقل).

*قيمةْ"ْ"Sigالمحس ـ ـ ـ ـ ــوبةْأقلْمنْقيمةْ"ْ"0.050فيْمحورْالتميز التنظيميْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْفروقْ
ذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاســتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارســةْحولْمســتوىْتحقيقْ

التميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالعمر ،ولصالح الذين أعمارهم (أكثر من  50عام).

-3الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصـ ــائيةْعندْمسـ ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاسـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ــةْ

حولْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتراتيجيةْوحولْمس ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلْديةْغزةْتعزىْلمتغيرْ

المؤهل العلمي.

تمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْْ،One-Way ANOVAكماْهوْمبينْ ْ
جدول ( )11اختبار ( )One-Way ANOVAلتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

المحور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــادةْ

االستراتيجية ْ

الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزْ

التنظيمي ْ

المتوسط

االنحراف

المؤهل العلمي

العدد

دبلوم

25

3.150

بكالوريوس

88

3.321

0.713

دراساتْعليا

5

4.250

0.000

دبلوم

25

3.310

0.734

بكالوريوس

88

3.444

0.610

دراساتْعليا

5

4.000

0.000

الحسابي

المعياري
1.161

قيمة

""F

قيمة

""Sig.

مستوى

الداللة

 0.026 3.784دالة

 0.084 2.525غيرْدالة

*ْقيمةْ"ْ"Fالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)115ْ،2وعندْمستوىْداللةْ(ْ .)3.090(ْ=ْ)0.05
وقـدْتبينْمنْالجـدولْالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقْأن*:قيمـةْ"ْ"Sigالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـةْأقتلْمنْقيمـةْ"ْ"0.050فيْمحورْالقيتادة

االستتتتتتتتتتراتيجيةْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْفروقْذاتْداللةْإحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائيةْعندْمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْ
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اسـ ـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ـ ــةْحولْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالمؤهل

العلمي ،ولصالح الذين مؤهلهم العلمي (دراسات عليا).

*قيمةْ"ْ"Sigالمحسـ ـ ـ ـ ـ ــوبةْأكبرْمنْقيمةْ"ْ"0.050فيْمحورْالتميز التنظيميْ،وهذاْيدلْعلىْعدم وجودْ

فروقْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاســتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارســةْحولْمســتوىْ
تحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالمؤهل العلمي.

-1الْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصـ ــائيةْعندْمسـ ــتوىْْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاسـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ــةْ

حولْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتراتيجيةْوحولْمس ـ ــتوىْتحقيقْالتميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْ

عدد سنوات الخدمة.

تمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْْ،One-Way ANOVAكماْهوْمبينْفيْ ْ
جدول ( )12اختبار ( )One-Way ANOVAلتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة

المحور

عتتتتتدد ستتتتتتتتتنتوات

الخدمة

منْْ5-1

العدد

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

32

3.256

0.951

الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادةْ منْْ10-6

13

3.419

0.963

االستراتيجية ْ منْْ15-11

19

3.661

0.942

ْ16فأكثر

54

3.223

0.667

منْْ5-1

32

3.081

0.691

13

3.454

0.794

منْْ15-11

19

3.771

0.395

ْ16فأكثر

54

3.531

0.541

الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزْ منْْ10-6

التنظيمي ْ

""F

قيمة

""Sig.

مستوى

الداللة

 0.237 1.431غيرْدالة

 0.001 6.206دالة

*ْقيمةْ"ْ"Fالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)114ْ،3وعندْمستوىْداللةْ(ْ .)2.700(ْ=ْ)0.05
وقدْتبينْمنْالجـدولْالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقْأن*ْ:قيمـةْ"ْ"Sigالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبةْأكبرْمنْقيمـةْ"ْ"0.050فيْمحورْالقيتادة

االستتتتتراتيجيةْ،وهذاْيدلْعلىْعدم وجودْفروقْذاتْداللةْإحصـ ـ ــائيةْعندْمسـ ـ ــتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْ
اسـ ـ ـ ـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ـ ـ ـ ــةْحولْواقعْتطبيقْالقيادة االستتتتتتتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْعدد

سنوات الخدمة.

*قيمةْ"ْ"Sigالمحس ـ ـ ـ ـ ــوبةْأقلْمنْقيمةْ"ْ"0.050فيْمحورْالتميز التنظيميْ،وهذاْيدلْعلىْوجودْفروقْ
ذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ(ْ)α≤0.05فيْاســتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارســةْحولْمســتوىْتحقيقْ

التميز التنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْعدد ستتتتنوات الخدمة ،ولصتتتتالح الذين عدد ستتتتنوات خدمتهم

(من  15-11سنة).
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النتائج:

-1توجدْعالقةْلدورْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْبلديةْغزةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْ.

-2يوجدْأثرْجزئيْألبعادْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْبلديةْغزةْعلىْتعزيزْالتميزْالتنظيميْ .

-3الْتوجدْفروقْفيْاس ـ ـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارس ـ ـ ــةْحولْواقعْتطبيقْالقيادةْاالس ـ ـ ــتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْ
تعزىْلمتغيرْالنوع؛ْبينماْتوجدْفروقْفيْاس ـ ـ ـ ــتجاباتهمْحولْمس ـ ـ ـ ــتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْتعزىْلمتغيرْ

ث)ْ .
النوعْاالجتماعيْ،ولصالحْ(النا ْ

 -4توجدْفروقْفيْاســتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارســةْحولْواقعْتطبيقْالقيادةْاالســتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْ

لمتغيرْالعمرْ،ولصـالحْ(ْ30عامْفأقل)ْ.كماْتوجدْفروقْأيضـاْحولْمسـتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْتعزىْ
لمتغيرْالعمرْ،ولصالحْ(أكثرْمنْْ50عام)ْ .

 -5توجدْفروقْفيْاســتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارســةْحولْواقعْتطبيقْالقيادةْاالســتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْ
لمتغيرْالمؤهلْالعلميْ،ولص ــالحْ(د ارس ــاتْعليا)ْ.بينماْالْتوجدْفروقْفيْاس ــتجاباتهمْحولْمس ــتوىْتحقيقْ

التميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالمؤهلْالعلميْ .

 -6الْتوجدْفروقْفيْاسـ ـ ــتجاباتْأف ارْدْعينةْالد ارسـ ـ ــةْحولْواقعْتطبيقْالقيادةْاالسـ ـ ــتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْ
تعزىْلمتغيرْعددْسـ ــنواتْالخدمةْ.بينماْتوجدْفروقْفيْاسـ ــتجاباتهمْحولْمسـ ــتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْ

فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْعددْسنواتْالخدمةْ،ولصالحْ(منْْ15-11سنة)ْ .
التوصيات:

-1ضرورةْقيامْالبلديةْباعتمادْالترقياتْعلىْأساسْالخبرةْوالكفاءةْمعْاألقدميةْ .

-2اعتمادْنظامْمكافآتْوحوافزْللحفاظْعلىْالعاملينْمنْالتسربْودعمْعمليةْالتعلمْالتنظيميْ .
-3علىْالدارةْالعلياْاالهتمامْبتعزيزْالثقةْوالتبادلْالمعرفيْبينْالعاملينْ .
-4ضرورةْقيامْالبلديةْباالهتمامْبزيادةْاالعتمادْعلىْالكوادرْالمدربةْ .

-5العملْعلىْزيادةْمشاركةْالعاملينْفيْاتخاذْالق ارراتْوالمشاركةْفيْصنعهاْ .
حديثةْمثلْإدخالْتطبيقاتْأسرعْتزيدْمنْمستوىْالتميزْالتنظيميْ .
ْ
-6إدخالْواستخدامْالتقنياتْال
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المراجع:

-1أثيرْحسـ ــونيْ،)2010(ْ،ممارستتتات القيادة االستتتتراتيجية ودورها في تعزيز التميز التنظيمي دراستتتة

تحليلية في الشتتتتتتركة العامة للصتتتتتتناعات الميكانيكية /بغدادْ،مجلةْالكوتْللعلومْاالقتص ـ ـ ـ ــاديةْوالداريةْ،

المجلدْاألولْالصدار(ْ،)2صْ225-206

-2اس ــيلْمزهرْ،)2009(ْ،أثر اإلبداع في تحقيق األداء المتميز والحد من ظاهرة الفستتاد اإلداريْ،مجلةْ

الغريْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،العددْْ،2المجلْدْ.13

-3آمالْالمجـاليْ)2009(ْ،مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرها في بلورة التميز التنظيمي من وجهة

نظر العاملين في ستتلطة منطقة العقبة االقتصتتادية الخاصتتةْد ارس ــاتْ،العلومْالداريةْ،المجّلدْْ،36العددْ

.1
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أثر التصنيع الرشيق في تعزيز جودة المنتج بشركات التصنيع الغذائي الكبرى في قطاع غزة
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The effect of agile manufacturing in enhancing product quality in major
food processing companies in the Gaza Strip
An applied study on the Sarayu Al Wadi Valley Group for Food Industries
د.محمد إبراهيم الراعي

طالب دكتوراه تخصص إدارة أعمال
جامعة البطانة -السودان

DOI:10.36529/1811-000-009-010
mree79@hotmail.com
الملخص:

هدفتْالدراسةْإلىْاختبارْأثرْتطبيقْنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْجودةْالمنتجاتْبقطاعْالصناعاتْ

الغذائيةْبالتطبيقْعلىْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْْ .

استخدمتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي ْ،واعتمدتْعلىْأداةْاالستبانةْلجمعْالبياناتْاألوليةْ،

للعاملينْالمؤهلينْلإلجابةْعلىْأداةْالدراسةْ"االستبانة"ْوفًقاْلمعيارْارتباطْ
ْ
وقدْقامْالباحثْبحصرْشامل ْ

طبيعةْالعملْبمحاورْالمتغيرْالمستقلْوالتابعْوالبالغْعددهمْ(ْ)75موظفْ،وقدْتمْتطبيقْأسلوبْالتحليلْ
الهيكليْمتعددْالمستوياتْالستنباطْمتغيرْنظامْالتصنيعْالرشيقْباالعتمادْعلىْفكرةْتفاعلْأبعادْالمتغيرْ

أثرهْعلىْجودةْالمنتجاتْبالمجموعةْْ .
المستقلْوقياسْ ْ

وقدْتوصلتْالدراسةْلمجموعةْمنْالنتائجْتمثلتْأهمهاْفيْوجودْأثرْذوْداللةْمعنويةْلنظامْالتصنيعْ

الرشيقْ علىْ جودةْ المنتجاتْ بمجموعةْ سرايوْْالواديةْ للصناعاتْ الغذائيةْ حيثْ بلغتْ قيمةْ هذاْ التأثيرْ
نتْأكثرْأبعادْالمتغيرْالمستقبلْتأثيراْعلىْالجودةْ"التحسينْالمستمر"ْبقيمةْتأثيرْبلغتْ
ْ،0.740وقدْكا
ً

ْ، 0.232وقدْأوصتْالدراسةْبضرورةْتركيزْالمجموعةْعلىْاالهتمامْبتنظيمْموقعْالعملْوتفعيلْاالعتمادْ
علىْفكرةْالْتصنيعْالخلويْْ .

الكلمات المفتاحيةْ:التصنيعْالرشيقْ،الجودةْ،التحسينْالمستمرْ،الصناعاتْالغذائيةْ .
Abstract:
The study aimed to test the effect of applying the lean manufacturing
system on the quality of products in the food industry sector by applying it to the
Sarayo Alwadiya factories Group for Food Industries.
The study used the descriptive analytical method, and it depended on the
questionnaire tool to collect primary data, and the researcher has compiled a
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comprehensive survey of the qualified workers to answer the study tool
"questionnaire" according to the criterion of the nature of work related to the axes
of the independent and dependent variable, who are (75) employees, and the
method of structural analysis has been applied Multilevel to devise the lean
manufacturing system variable based on the idea of the interaction of the
dimensions of the independent variable and measure its effect on the quality of
products in the group.
The study reached a set of results, the most important of which was the
presence of a significant effect of the lean manufacturing system on the quality of
products in the Sarayo Alwadiya Group for Food Industries where the value of
this effect was 0.740, and the dimensions of the future variable affecting the
quality were "continuous improvement" with an impact value of 0.232, The study
recommended that the group should focus on attention to organizing the
workstation and activating reliance on the idea of cellular manufacturing.
Keywords: Lean manufacturing, Quality, Continuous Improvement, Food
industries
المقدمة
يعتبرْالتصنيعْالرشيقْأحْدْْأهمْاألنظمةْالنتاجيةْالتيْتسعىْإلىْتخفيضْالهدرْبأشكالهْكافةْفيْ
العمليةْالنتاجيةْبماْيسهمْفيْتخفيضْتكاليفْالنتاجْوتعظيمْجودةْالمنتجاتْ،فالتصنيعْالرشيقْيهدفْ

إلىْالتخلصْمنْكافةْاألنشطةْالتيْالْتضيفْقيمةْوبالتاليْالتركيزْعلىْاألنشطةْالهامةْوالمحوريةْالتيْ
تضيفْقيمةْحقيقيةْللعمليةْالنتاجيةْ،ويركزْنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْمجموعةْمنْاألبعادْالهامةْالتيْ
يتوجبْعلىْالمنظماتْتطبيقهاْللوصولْإلىْنقطةْتمكنهمْمنْاستبعادْأشكالْكافةْالهدرْ،إذْيسهمْتطبيقْ
نْ،
ضْالفاقدْسواءْمنْحيثْأوقاتْاالنتظارْأوْالمساحةْأوْالنقلْوالتخزي ْ
هذهْاألبعادْداخلْالمنظماتْبتخفي ْ

ويعتبرْاالرتقاءْبجودةْالمنتجاتْمنْأهمْأهدافْأداءْالعملياتْفيْالمنظماتْالمتنوع ْة(ْ،)1إْذْيعبرْعنْأداءْ

ىْ
العملياتْبمجموعةْمنْاألبعاْدْالمتكاملةْْوالتيْمنْأهمهاْجودةْالمنتجْ(ْ،)2وقدْأشارتْاألدبياتْالمتنوعةْإل ْ

وجودْإسهامْفاعلْألنظمةْالتصنيعْالرشيقْفيْتعزيزْجودةْالمنتجاتْداخلْهذهْالمنظماتْ،وتعدْمجموع ْةْ

مصانعْسرايوْالواديةْأحدْْأهمْالشركاتْالكبرىْْالعاملةْبمجالْالتصنيعْالغذائيْفيْقطاعْغزةْوالتيْتسعىْ

يماناْمنهاْبأهميتهْفيْتعزيزْقدراتهاْالتنافسيةْ،لذاْفقدْدأبتْالمجموعةْومنذْ
لتوطينْأنظمةْالتصنيعْالرشيقْإ ً

انطالقتهاْفيْالعام ْْ 1985إلى ْتبنيْمفاهيم ْالجودةْالشاملةْبجانبْمحاوالتهاْلتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْ

(ْْ(1محمدْالربيعيْْ"ْ تطبيقْبعضْتقنياتْالتصنيعْالرشيقْلتخفيضْالكلفْوالضياعْوتحسينْأداءْالعملياتْالنتاجيةْبحثْتطبيقيْ
فيْشركةْاورْالعامةْللصناعاتْالكهربائية"ْ،مجلةْالمثنىْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،)3(8ْ،2018،صْ.230

)"ْ.أثرْنظامْالنتاجْالرشيقْفيْأداءْالعملياتْدراسةْاستطالعيةْفيْالشركةْالعامةْ
ْ
(ْ)2فارسْشالشْ،و جميلْالحسناوي2014(ْ،
يةْواالقتصاديةْ،ص.ْ98
لإلسمنتْالجنوبيةْ(معملْاسمنتْالكوفة)"ْ،مجلةْالقادسيةْللعلومْالدار ْ
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الرشيقْبغيةْتطويرْجودةْمنتجاتهاْ،حيثْكانتْالشركةْاألولىْعلىْمستوىْقطاعْغزةْالتيْحصلتْعْلىْْ
شهاْدة ْالشرافْ والجودةْالفلسطينيةْتحتْ رقم ْْ ،PSMْ075وشهادة ْاآليزو ْْ 22000لسالمةْاألغذيةْفيْ

العامْْ،2019وتأتيْهذهْالدراسةْلتسليطْالضوءْعلىْأثرْالممارساتْالتيْتبنتهاْالمجموعةْفيْإطارْنظامْ
التصنيعْالرشيقْعلىْجودةْمنتجاتهاْفيْقطاعْغزةْْ .
ْ

أوًال :مشكلة الدراسة

يعتبرْقطاعْالصناعاتْالغذائيةْأحدْأهمْقطاعاتْالصناعةْالتحويليةْ والتيْْتحتلْأهميةْ نسبي ْةْ

مرتفعةْمقارنةْبفروعهاْاألخرى؛ْإذْيعولْعلىْهذاْالقطاعْالمساهمةْفيْتوفيرْاألمنْالغذائيْلسكانْقطاعْ
غزةْ،إالْأنْهذاْالقطاعْيواجهْمجموعةْمنْالتحدياتْالخارجيةْالمتمثلةْبالمنافسةْالشديدةْبفعلْالمزاياْالتيْ
خصوصاْمزاياْالنتاجْبالحجمْالكبيرْومزاياْتطبيقْاألنظمةْ
تتمتعْبهاْالوارداتْالمصنعةْفيْدولْالخارجْ
ً

الداريةْ الحديثة ْ،هذاْ بالضافةْْإلىْْالتحدياتْ الداخليةْْالمرتبطةْْبضعفْ البنيةْ الداريةْ والتنظيميةْ لهذاْ

القطاعْوماْرافقهْمنْإشكاالتْمرتبطةْبهذاْالجانبْوأهمهاْتدنيْمستوىْجودةْالمنتجاتْمقارنةْبالمنتجاتْ
ث ْأن ْضعفْمستوياتْجودةْمنتجاتْ
الواردة ْإلىْْالقطاعْ ،وارتفاعْتكاليفْالنتاجْ،ومنْهناْيريْ ْالباح ْ
الصناعاتْالغذائيةْلعلهاْتعودْإلىْضعفْممارسةْالتصنيعْالرشيقْداخلْقطاعْالصناعاتْالغذائية ،وعليهْ
وقع ْاختيارْالباحثْعلىْهذاْالموضوعْليكونْمنطلًقاْفيْمشكلةْبحثهْ ،إذْيسعى ْهذاْالبحث ْإلى ْاختبارْ
متغيراتْالبحثْالمتمثلةْ" ْبالتصنيعْالرشيقْوجودةْمنتجاتْالصناعةْالغذائية ْ"ْفيْالبيئة ْالفلسطينية؛ ْوالْ
اسةْفيْالسؤالْالرئيسيْالتاليْ ْ:
ْ
سيماْفيْشركاتْالتصنيعْالغذائيْ،وعليهْيمكنْصياغةْمشكلةْالدر
تْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ ْ
ماْأثرْتطبيقْنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْمستوىْجودةْمنتجا ْ
ْ

ويتفرعْمنْهذاْالسؤالْمجموعةْمنْاألسئلةْالفرعيةْمتمثلةْفي:
.1

ماْهوْمستوىْممارسةْأنشطةْالتصنيعْالرشيقْداخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟

.3

ماْأثرْتنظيمْموقعْالعملْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائية ْ؟

.2
.4

ماْهوْمستوىْجودةْالمنتجاتْداخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائي ْةْ؟

هلْتؤثرْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْ

الغذائيةْ؟

.5

إلى ْأيْمْدى ْيؤثرْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْس اريوْالواديةْ

.6

هلْيؤثرْالتصنيعْالخلويْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائية ْ؟

للصناعاتْالغذائيةْ؟
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.7

تْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟
ماْأثرْالتحسينْالمستمرْعلىْمستوىْجودةْمنتجا ْ

ثانيا :أهداف الدراسة
ً
تتمثل األهداف الرئيسية للدراسة في التالي:

 .1تحديدْمستوىْممارسةْأنشطةْالتصنيعْالرشيقْداخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائية.
 .2التعرفْعلىْمستوىْجودةْالمنتجاتْداخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائي ْة.

 .3التعرفْعلىْأثرْالتصنيعْالرشيقْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْْ .
عمومْاْ
 .4الخروجْبجملةْاستنتاجاتْوتوصياتْللقياداتْالداريةْفيْشركاتْالتصنيعْالغذائيْالفلسطينيةْ ً

يْوتحفزهاْ
تْالتصنيعْالغذائ ْ
والشركةْالمبحوثةْبشكلْخاصْقدْتسهمْفيْتحسينْمستوىْجودةْمنتجاتْشركا ْ
نحوْتطبيقْفلسفةْنظامْالتصنيعْالرشيقْ.

ثال ًثا :أهمية الدراسة
.1

تعتبرْْ هذهْالدراسةْ منْأوائلْالدراساتْالتيْ تبحثْفيْ تشخيصْ واقعْ تطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْ

تْالتصنيعْالغذائيْالكبرىْالعاملةْبقطاعْغزةْعلىْحدْعلمْ
أثرهْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْشركا ْ
الرشيقْو ْ
ْ

الباحث.

 .2إنْ الدراسةْ الراهنةْ تجمعْْبينْ متغيرينْْهماْ األكثرْ حداثةْْوأهميةْ للقطاعْ الخاصْ والمهتمينْ بقضاياْ
علمياْ
التصنيعْْمنْ خاللْالتواصلْ معْالجهودْالبحثيةْالسابقةْللكتابْ والباحثينْْ،وهذاْ ماْ يشكلْْْإ ًْ
غناءْْ ً
للمكتبةْالفلسطينيةْفيْهذاْالمجال.

.3

تسليطْالنظرْحولْمستوىْتطورْالفكرْالنتاجيْلدىْشركاتْالقطاعْالصناعيْالعاملةْفيْمجالْ

تْالتكن ْولوجيةْالعالميةْفيْتطبيقْاألنظمةْالحديثةْفيْمجالْإدارةْ
التصنيعْالغذائيْ ْومدىْمواكبتهاْللتطو ار ْ
تْومنهاْالتصنيعْالرشيقْ.
النتاجْوالعمليا ْ
.4

اسةْكونهاْتشكلْمرجعاْللباحثينْوالمهتمينْوصناعْالقرارْ،حيثْتقدمْ
تنبعْاألهميةْالعلميةْلهذهْالدر
ً

أثرهْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْشركاتْ
اسةْتشخيصاْدقيًْقاْلواقعْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْْو ْ
ًْ
هذهْالدر

التصنيعْالغذائيْالكبرىْالعاملةْبقطاعْغزةْوهوْماْسيترتبْعليهْتوجيهْصناعْالقرارْفيْالجهاتْالرسميةْ
لعادةْصياغةْتوجهاتهاْبالياتْالعملْداخلْهذهْالشركاتْبماْيخدمْآفاقْالتنميةْاالقتصاديةْفيْ
والخاصةْ ْ

فلسطينْ.
ابعا :متغيرات الدراسة
رً
✓ المتغير المستقل(ْ:نظامْالتصنيعْالرشيق)ْويشملْ(تنظيمْموقعْالعملْ،الصيانةْالنتاجيةْ
الشاملةْ،النتاجْفيْالوقتْالمحددْ،التحسينْالمستمرْ،التصنيعْالخلويْ)

ْ

✓ المتغير التابع(ْ:جودةْالمنتجات)
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ْ
ابعا :فرضيات الدراسة
رً
 .1الفرضية الرئيسية األولى:

يوجدْأثرْذوْداللةْإحصائيةْعندْْ(ْ)α≥0.05بينْالتصنيعْالرشيقْ ْومستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْ

الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

ويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسيةْاألولىْالفرضياتْالفرعيةْالتاليةْ:

 1.1يوجدْْأثرْْذوْ داللةْ إحصائيةْ عندْ (ْْ)α≥0.05لتنظيمْ موقعْ العملْ علىْ مستوىْ جودةْ منتجاتْ
مجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

 1.2يوجدْأثرْذوْداللةْإحصائيةْعندْْ(ْ)α≥0.05للصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْ
مجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

 1.3يوجدْأثرْذوْداللةْإحصائيةْعندْ(ْ)α≥0.05ألسلوبْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْمستوىْجودةْ
منتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

 1.4يوجدْأثرْذوْداللةْإحصائيةْعندْْ(ْ)α≥0.05للتصنيعْالخلويْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْ
سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

 1.5يوجدْأثرْذوْداللةْإحصائيةْعندْ(ْ)α≥0.05للتحسينْالمستمرْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْ
سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.
الدراسات السابقة

أوًال :الدراسات العربية

لقدْتناولتْالعديدْمنْالدراساتْعلىْالمستوىْالمحليْمفاهيمْالرشاقةْ،وقدْاختلفتْالمجاالتْالتيْ

ركزتْعليهاْهذهْالدراساتْباختالفْالباحثينْ،فقدْركزتْدراسةْ(الطيبْ)2016ْ،علىْمدىْتوافرْمقوماتْ
المحاسبةْالرشيقةْفيْالشركْاتْالصناعيةْالعاملةْبقطاعْغزةْمستخدمةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْوباالعتمادْ
علىْأداةْاالستبانةْالتيْوزعتْعلىْالمدراءْوالمحاسبونْالعاملينْداخلْْ120شركةْصناعيةْ،وقدْأظهرتْ

نتائجهاْوجودْوعي ْوادراكْلديهمْبمفاهيمْالمحاسبةْالرشيقةْوتطبيقاتهاْبشكلْنسبيْمتفاوتْ،وقدْتوافقتْ
دراسةْ(أبوْعبيدْ)2016ْ،معْدراسةْ(الطيبْ)2016ْ،بالمنهجْواألداةْالمستخدمة؛ْحيثْركزتْهذهْالدراسةْ

علىْ قياسْ الوعيْ بمبادئْْالدارةْْالرشيقةْ فيْ الصناعاتْ النشائيةْ الفلسطينيةْ بالضفةْ الغربية ْ،حيثْ
استخدمتْالمنهجْالوصفيْالتحليليْوباالعتمادْعلىْأداةْاالستبانةْالتيْوزعتْعلى ْْ 126شركةْمقاوالتْ
ْ

عاملةْبالضفةْالغربيةْ،وقدْأشارتْنتائجها ْإلى ْوجودْحالةْمنْالوعيْ واالتفاقْبينْالمقاولينْعلىْأهميةْ

تطبيقْْمبادئْ الرشيقةْ فيْ صناعةْ النشاءات ْ،فيْ حينْ تناولتْ دراسةْ (هنية ْ)2016ْْ،مفاهيمْ الرشاقةْ

االستراتيجيةْكمصطلحْجديدْفيْإطارْالدارْةْاالست ارتيجيةْ،وهدفتْلقياسْمدىْتطبيقهاْفيْقطاعْالصناعاتْ
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الغذائيةْبقطاعْغزةْ،حيثْتوافقتْمعْالدراساتْالسابقةْفيْاستخدامهاْللمنهجْالوصفيْالتحليليْواعتمادهاْ
علىْأداةْاالستبانةْلجمعْالبياناتْاألوليةْالتيْوزعتْعلى ْْ 104مدراءْداخل ْْ 67منشأةْمسجلةْباتحادْ

الصناعاتْالغذائيةْ ،وقدْأشارتْنتائجها ْإلى ْوجودْحالةْمنْالتطبيقْلمبادئْالرشاقةْاالستراتيجيةْبهذهْ
ت ،أماْعلىْالمستوىْالعربيْفقدْتناولتْهذهْالْدراساتْقضاياْالتصنيعْالرشيقْبشكلْأكثرْتخصصيةْ
الشركا ْ

نْ)2017ْ،رؤيةْألثرْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْ
فيْإطارْالنتاجْوالعملياتْ،حيثْقدمتْدراسةْْ(الهشلمو ْ
علىْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْبشركاتْصناعةْاألدوية ْاألردنية؛ ْحيثْتوافقتْهذهْالدراسةْمنْحيثْ

المنهجْواألداةْمعْالدراساتْالمحلية؛ْإذْاستخدمتْالمنهجْالوصفيْالتحليليْواعتمدتْعلىْاالستبانةْكأداةْ
لجمعْالبياناتْاألوليةْ،حيثْوزعتْعلىْْ101منْالعاملينْبْْ14شركةْمسجلةْلدىْاتحادْمنتجيْاألدويةْ

األردنيْ،وقدْأشارتْنتائجها ْإلى ْوجود ْأثر ْإيجابي ْلتطبيقْمرتكزاتْنظامْالتصنيعْالرشيقْمجتمعة ْعلىْ
استراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْلهذهْالشركاتْ،وقدْاتفقتْدراسةْ(عليْ)2016ْ ،معْهذهْالدراسةْمنْحيثْ

التوجهْوالمنهجْواألداةْالمستخدمةْ،إالْأنهاْاختلفتْمعهاْفيْبيئةْالتطبيقْ،حيثْاختبرتْهذهْالدراسةْأثرْ

تطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْعلىْتعزيزْالقدرةْالتنافسيةْللشركةْالعامةْلألدويةْفيْسامراءْ،وقدْاعتمدتْ
نْ
علىْالمنهجْالوصفيْالتحليليْواستخدمتْاالستبانةْكأداةْلجمعْالبياناتْاألوليةْحيثْوزعتْعلىْْ80م ْ

األف ارْدْالعاملينْفيْالدارةْالعلياْوالمدراءْورؤساءْاألقسامْومسؤوليْالوحداتْوالخطوطْالنتاجيةْبالشركةْ،

وقدْ أظهرتْ نتائجهاْ توافًقاْ معْ نتائجْ دراسةْْ(الهشلمون ْ،)2017ْْ،إذْ أظهرتْ وجودْْأثرْْمعنويْ لتطبيقْ
مرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْعلىْتعزيزْالميزةْالتنافسيةْممثلةْبالكلفةْوالجودةْوالمرونةْوالتسليمْداخلْالشركةْ،

فيْحينْتناولتْالدراساتْاألجنبيةْقضاياْالتصنيعْالرشيقْبشكلْ واسعْفيْالطارينْالفكريْ والتطبيقيْ،

حيثْركزتْدراسةْ)ْ)Khastoo et al., 2017علىْتحديْدْأثرْتوافرْالقدراتْالرشيقةْعلىْشبكاتْسلسلةْ

التوريْدْمستخدمةْنفسْالمنهجْمعْاعتمادهاْعلىْالمصادرْالثانويةْكأداةْلجمعْالبياناتْفقط؛ ْحيثْقدمتْ
ب(مستوىْالوعي ْاالستراتيجيْ،المرونةْ،السرعةْ،االستجابة) ْعلىْ
عرضاْفكرًياْألثر ْهذهْالقدراتْممثلةْ ْ
ً
تؤثرْايجاباْعلىْ
رشاقةْسلسلةْالتوريدْ،حيثْأظهرتْنتائجهاْأنْتوافرْمستوياتْمرتفعةْمنْالقدراتْالرشيقةْ
ً

ْرشاقةْسلسلةْالتوريْدْ،أماْدراسةْ( ْْ)Belekoukias et al., 2014فقدْتوافقتْمعْالدراسةْالسابقةْفيْ
المنهجْإالْأنهاْاختلفتْمعهاْفيْأداةْجمعْالبياناتْ،حيثْهدفت ْإلى ْتحديد ْأثر ْتطبيق ْمكونات ْمنهجْ

ىْعالمياْ،وقدْاستخدمتْالدراسةْأداةْ
يْفيْالمنظماتْالصناعيةْالكبر
التصنيعْالرشيقْعلىْاألدا ْءْالتشغيل ْ
ً
ىْعالميا ْممنْتتبنىْتطبيق ْاستراتيجي ْةْ
عتْعبرْالبريد ْاللكتروني ْعلىْالمنظماتْالكبر
ْ
االستبانةْالتيْوز
ً

التصنيعْالرشيقْوقدْتمْتوزيع ْْ 710استمارةْاستبيانْعلىْتلكْالمنظماتْبواسطةْالبريدْاللكتروني ْحيثْ
ممثالْ
تمْاستردادْْ،141وقدْأظهرتْنتائجهاْوجودْأثرْإيجابيْلتطبيقْمنهجْالتصنيعْالرشيقْعلىْاألداءْ ً

بنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْوالتحسينْالمستمرْأماْبعدْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْفلمْيكنْلهْأيْتأثيرْ

سلبياْْ .
فيْحينْكانْتأثيرْخرائطْمجرىْالقيمةْعلىْأداءْهذهْالشركا ْ
تْ ً
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منْخاللْالعرضْالسابقْفإنْالدراساتْالمحليةْالتيْتناولتْمفاهيمْالرشاقةْقدْطرحتهاْفيْأطرْ

األنظمةْالداريةْأوْالمحاسبيةْولمْتتطرق ْإلى ْمفاهيمْالرشاقةْفيْإطارْالتصنيعْ،وعليهْفإنْهذهْالدراسةْ

اْللتطبيقْعلىْالمستوىْالمحليْممثالْبفحصْأثرْتطبيقْنظامْالتصنيعْالرشيقْ
ْجديد
ً
ً
تتميزْبإضافتهاْمجاال ً

داخلْالقطاع ْالصناعيْعلىْجودةْالمنتجاتْ،هذاْبالضافة ْإلى ْكونهاْتعتبرْمنْالدراساتْالقالئلْالتيْ

تطرقتْإلىْهذاْالمجالْفيْالبيئةْالفلسطينيةْْ .
ْ

أوًال :التصنيع الرشيق

المحور األول :اإلطار النظري للبحث

• نشأة وتطور نظام التصنيع الرشيق

ت ْالبداياتْاألولىْالتيْأسستْلظهورْنظامْالتصنيعْالرشيقْفيْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيةْ
لقدْكان ْ

تْ ،حيثْكانتْالفكرةْالرئيسيةْالتيْانطلقتْمنهاْفلسفةْالتصنيعْ
وتحديداْلدىْشركةْفوردْلصناعةْالسيا ار ْ
ً

الرشيقْتعودْللمصنعْاألمريكيْهنريْفوردْعامْْ 1900منْخاللْتطويرْسيارةْفوردْ"ْ"Tحيثْطور ْأولْ

خطْتجميعيْعام ْْ 1913تحول ْالخطْالتجميعيْالساكن ْإلى ْخطْتجميعيْمتحركْلتقليلْحركةْالعاملينْ
والوقتْالخاصْبالتجميعْ(ْ)1وبإثارةْمفاهيمْحذفْالهدرْالمطورةْبواسطةْهنريْفوردْفقدْكانتْنقطةْالبدايةْ
النطالقْشركةْتويتاْاليابانيةْفيْتطويرْنظامْالتصنيعْالرشيق(ْ ،)2إذْأنهْوبعدْالحربْالعالميةْالثانية ْفقْدْ
اعتمدتْشركةْتويوتاْعلىْمبادئْالمرونةْفيْالعملْوهوْماْشكلْنقطةْاالنطالقْنحوْنظامهاْالجديدْالذيْ
يرتكزْإلىْاختصارْالفتراتْالزمنيةْفيْالعمليةْالنتاجيةْمنْخاللْاستخدامْخطوطْإنتاجْمرن ْةْ(ْ،)3وقدْقامتْ
شركةْتويوتاْبتصميمْنظامْالنتاجْالذيْيقومْعلىْفكرةْالتخلصْمنْالهدرْسواءْفيْالوقتْالمستغرق ْأوْ
ىْالمنتجاتْالنهائيةْالمقدمةْ
الموادْالمستخدمةْفيْكلْخطوةْمنْخطواتْالعمليةْالنتاجيةْحتىْالوصولْإل ْ
للمستهلكْوهوْماْعرفْبنظامْالتصنيعْالخاليْمنْالهدر ْْ ْ ،ْLean productionوقدْحاولتْالشركاتْ
الغربيةْمنذْفترةْطويلةْتكرارْوفهمْالمباْدئْالتيْتبنتهاْشركةْتويوتاْحيثْأدىْذلكْإلىْظهورْمجموعةْمنْ
بْْمثلْْْ ْ،Six Sigmaواعادة ْهندسةْالعمليات ْ،والجودةْالشاملة ْ،وغيرهاْ منْالبدعْالتيْ حاولتْ
األسالي ْ

(ْ)1الرحمانْبوطيبةْْ،و مداحْالحاجْ.)2016(ْ،متطلباتْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالمرنْلتدنيةْتكاليفْالمؤسساتْالصناعيةْدراسةْ
حالةْ:عينةْمنْالمؤسساتْالصناعيةْالجزائريةْ.مجلةْالتنظيمْوالعملْ،)3(5ْ،صْ.59

(ْ)2سوزانْعليْ،أثرْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْفيْتعزيزْالميزةْالتنافسيةْللشركةْالعامةْلألدويةْفيْسامراءْ ْ–ْدراسةْتحليليةْ.مجلةْ

جامعةْاألنبارْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،)15(8ْ،2016ْ،ص.318
( ) Liker، J (2004). The Toyota Way 14 Management Principles from the World's Greatest
Manufacturer"، McGraw-Hill، Two Penn Plaza، New York، p21.
3
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محاكاةْالطرقْاليابانيةْفيْالنتاجْ(ْ،)1ومن ْهناْفْإنْالتصنيعْالرشيق ْأوْالمرنْهوْنظامْتصنيعيْفكرتهْ
أمريكيةْْإالْْأنْ تطويرهْ كانْ علىْْأيديْاليابانيينْليحدثْ نجاحاتْ مميزةْلينتقلْ بعدْ ذلكْ ليغزوْ األسواقْ
األمريكيةْ،فمصطلحْالتصنيعْالرشيق ْأدخلْمنْقبلْ ْ( Womack, James, Jones, Danial and
ْ)Roos, Danielفيْالعامْْ1990فيْكتابهماْاآللةْالتيْغيرتْالزمنْ( The Machine That Change
ْ)The Worldكوصفْلنموذجْالتصنيعْالمطورْبواسطةْشركةْتويوتاْاليابانيةْْ،إذْأنهْومعْبدايةْالتسعيناتْ
منْالقرنْالماضيْانتشرتْالكتاباتْالمتخصصةْحولْنظامْشركةْتويوتاْالنتاجيْالتيْركزتْعلىْتشخيصْ
بْْالنجاحْْلتلكْالشركةْفيْ غزوْ األسواقْالعالميةْ وقدرتهاْالهائلةْ علىْ تعزيزْ مكانتهاْ كشركةْ رائدةْ
أسبا ْ
استطاعت ْْأنْتتخطىْحجمْالدمارْالهائلْالذيْلحقْبمكوناتْاالقتصادْاليابانيْنتيجةْالحربْالعالميةْ
الثانيةْ،حيثْبدأتْهذهْالكتاباتْبمقارنةْنظامْشركةْتويوتاْبأنظمةْالنتاجْاألخرىْالمطبقةْفيْشركاتْ
تصنيعْالسياراتْالمنافسةْ،وقدْكانتْأب ْرزْالكتاباتْالتيْشخصتْطبيعةْنظامْشركةْتويوتاْالنتاجيْكتابْ
اآللةْالتيْغيرتْالزمنْلكلْمنْ(ْ)Womack, Jonesفيْالعام ْْ 1991حيث ْأطلقواْعلىْنظامهاْاسمْ
نظامْالنتاجْالخاليْمنْالهدرْ(ْ)Lean Productionوالذيْتطورْفيماْبعدْليعرفْباسمْالتصنيعْالرشيقْ(ْ ْ)2
• تعريف التصنيع الرشيق

يعتبرْالتصنْيعْالرشيقْمنْْأهمْنظمْالنتاجْالمعاصرةْالتيْحققتْللمنظماتْالكفاءةْوالفاعليةْفيْعمليةْ

تباينتْآراؤهمْفيماْ
ْ
فضالْعنْتحقيقْرضاْالزبونْ،وقدْتناولْالكتابْمفاهيمْالتصنيعْالرشيقْوقدْ
النتاج؛ْ ً
يتعلقْبتعريفْهذاْالمفهومْ،إالْأنهْوبالرغمْمنْهذاْاالختالف؛ْفإنْجميعْهذهْالتعريفاتْقْدْاتفقتْمضمون ْهْ
الذيْينصبْبشكلْرئيسيْفيْالقضاءْعلىْالهدرْبأشكالهْكافةْفيْجميعْأوجهْعملياتْالمنظمةْوذلكْمنْ
خاللْإزالةْأيةْأنشطةْالْتضيفْقيمةْحقيقيةْللمنظمةْ،ومنْهناْفقدْتمْتعريفْالتصنيعْالرشيقْبْأنه"ْفلسفةْ
ت؛ْبهدفْالوصولْإلىْالمعيبْالصفريْ
بعاداْاستراتيجيةْفيْترشيقْالعمليا ْ
إنتاجْشاملةْومتكاملةْتتضمنْأ ً

بْالتيْتعملْعلىْإزالةْ
تْواألسالي ْ
والسعيْلتفعيلْالتحسينْالمستمرْمنْخاللْاستعمالْمجموعةْمنْاألدوا ْ
جميعْأنواعْالهدرْ،واالستعمالْالكفؤْللمواردْالمتاحةْوخلقْثقافةْاْلتفكيرْبالجودةْفيْجميعْمراحلْالعملياتْ

بماْيلبيْأوْيحققْمتطلباتْالزبائنْوتوقعاتهمْْأوْماْيفوقْتلكْالتوقعات"ْ(ْ،)3وبالنظرْإلىْتعريفْالتصنيعْ
(1) Medinilla، A.(2012). Agile Management Leadership in an Agile Environment. Proyectalis، Mairena
del Aljarafe، Seville، P20.
(ْ(2خلودْالطيبْ.)2017(ْ،مدىْتوفرْمقوماتْتطبيقْالمحاسبةْالرشيقةْفيْالشركاتْالصناعيةْفيْقطاعْغزةْ-دراسةْميدانيةْ
تحليلية(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،الجامعةْالسالميةْ،غزةْ،فلسطينْ،صْ.27

(ْ )3فارس ْالحميداويْ ،وبهية ْطاهرْ(ْْ.)2015توظيفْالتصنيعْالرشيقْفيْإعادةْتصميمْالخدمة ْ– ْدراسةْحالةْفيْمستشفىْالديوانيةْ
التعليميْ.مجلةْالقادسيةْللعلومْالداريةْواالقتصاديةْ،)2(17ْ،صْ.57
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الرشيقْمنْزاويةْالتنافسيةْ،فقدْتمْتعريفهْعلىْْأنهْ"ْنظامْيمكنْالشركةْمنْالقدرةْعلىْالبقاءْواالزدهارْفيْ
اعتماداْعلىْقْدراتهاْفيْالتفاعلْالسريعْوالفعالْمعْ
بيئةْتنافسيةْتتسمْبالتغيرْالمستمرْوغيرْالمتوقعْوذلكْ
ً

ةْمدفوعاْبالمنتجاتْوالخدماتْالتيْيصممهاْالعميل"(ْْ،)1ولتحقيقْهذاْالتفاعلْفقدْتمْتقديمْ
األسواقْالمتغير
ً
نظامْالنتاجْالرشيقْكاستراتيجي ْةْهامةْاستجابةْلتحدياتْاألعمالْحتىْتتمكنْالشركاتْمنْتحسينْأدائهاْ

ْ()2
أيضْاْ
النتاجيْمنْخاللْاستخدامهاْكاستراتيجيةْتنافسيةْفيْالتسعينيا ْ
ت ْ،وقدْتمْتعريفْالتصنيعْالرشيقْ ً

ب ْاليابانيةْالساعيةْلتقليلْالجدولْ
بأنهْ"ْالفلسفةْالمستندةْعلى ْنظامْتويوتاْالنتاجيْوغيرهاْمنْاألسالي ْ

الزمنيْبينْطلبْالزبونْوتصنيعْالمنتجْووصولهْإ ِ
ليهْ،معْالتأكيدْعلىْالقضاءْعلىْالهدرْبكافةْأنواعه"ْ(ْ)3
بينماْعرفه ْآخرونْبأنهْ"ْعبارة عن فلسفة أو منهجية تهدف إلى تعظيم قيمةْالمنتج أو الخدمة المقدمة
ت كبيرة في الجودة ،التكلفة
للعميل وذلك عن طريق الحْد المستمر من الهدر ،من خالل تحقيقْتحسينا ْ

ت(ْ،)4وبالنظرْإلىْتعريفْالتصنيعْالرشيقْمنْالزاويةْالكليةْالخاصةْ
والوقت ْ،بالتركيز على تحسين العمليا ْ
بالمنشأةْفقدْتمْتعريفهْْبأ نهْ"ْمجموعةْمنْالقدراتْلتلبيةْمتطلباتْالعمالءْالمتنوعةْعلىْنطاقْ واسعْمنْ
حيثْالسعرْ والمواصفاتْ والجودةْ والكميةْ والتسليم"ْ ،وقدْعرفْالتصنيعْالرشيقْمنْقبلْتايتشيْاونو ْ
ْTaiichi Ohnoالذيْعملْفيْتويوتاْوبوصفهْالمبتكرْالرئيسيْلطريقةْالنتاجْالخاليْمنْالهدرْبأنهْ ْ"ْ
تخفيضْالخطْالزمنيْمنذْلحظةْطلبْالعميلْللمنتج ْإلى ْحينْاستالمْالنقودْمنهْعنْطريقْإزالةْالفواقدْ
التيْالْتضيفْقيمة"ْ(ْ،)5ويرىْالباحثْأنْهذاْالنظامْيرتبطْبفكرةْإزالةْالهدرْوتعزيزْالقدرةْالتنافسيةْبالتركيزْ
امناْمعْتخفيضْالتكاليفْالمرتبطةْبمفاهيمْإزالةْ
علىْعملياتْالتطويرْالداخليْوتعظيمْجودةْالمنتجاتْتز ً

الهدرْ ْ.
ْ

(1) Manivelmuralidaran، V. (2015). Agile Manufacturing - An Overview. International Journal of
Science and Engineering Applications، 4(3)، P156.
(2) Khastoo، M.، Dori، B.، Raad، A. (2017). Impact of Agility Capabilities in the Supply Chain Network.
International Journal of Scientific Study، 5(3)، P48.
(ْ(3خضرْالجرجريْْ.)2014(ْ،استراتيجيةْالتصنيعْالرشيقْودورهاْفيْتحقيقْالميزةْالتنافسيةْللمنظمةْدراسةْاستطالعيةْعلىْعددْمنْ
الشركاتْالصناعيةْفيْقضاءْزاخوْ–ْمحافظةْدهوكْ.مجلةْجامعةْزاخوْ،المجلدْ(ْ،)B2العددْْ،2صْْ .454

( (4ياسمينْالهشلمونْ.)2017(ْ،أثرْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْفيْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْفيْشركاتْصناعةْاالدويةْ
األردنية(ْ.رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،جامعةْالشرقْاألوسطْ،عمانْ،األردنْ.
(ْ)5ماركْجرابانْ.)2011(ْ،نظامْاللينْفيْالمستشفياتْ.طْْْ.1نيويوركْ:مطبعةْسيْارْسيْبرسْضمنْمجموعةْتايلورْوفرانسيسْ،
ص.19
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أهداف نظام التصنيع الرشيق
يتمثلْالهدفْالرئيسيْلنظامْالتصنيعْالرشيقْفيْالقضاءْعلىْالهدرْبأشكال ْهْكافةْْ()1؛ْحيثْتتركزْ
أشكالْالهدرْفيْالنتاجْالمفرطْأوْالزائدْعنْالحاجةْوأوقاتْاالنتظارْالتيْتحدثْأثناءْالعمليةْالنتاجيةْ
والعيوبْالناتجةْعنْاألخطاءْالتيْتحدثْأثناءْالعمليةْالنتاجيةْ،هذاْبالضافةْإلىْالحركةْغيرْالضروريةْ
والتيْالْتضيف ْأيةْقيمة ْأثناء ْالعمليةْالنتاجيةْوتشملْحركةْالعمالْ واألشخاصْغير ْالضرورية ْوالهدرْ
الناتجْعنْعملياتْالنقل ْوهوْتحريكْالموادْداخلْوحولْالمصنعْلمسافاتْطويلةْوكثرةْعملياتْالمناولةْ
الثنائيةْْأوْالثالثيةْللمنتجاتْتحتْالصنعْالتيْالْتضيفْقيمةْْ(ْ،)2كماْوأنْزيادةْالموجوداتْداخلْالمصنعْ
منْالموادْاألوليةْأوْالموادْالمصنعةْقدْيؤديْإلىْتلفهاْأوْالحاجةْإلىْعملياتْنقلهاْألكثرْمنْمرةْوهوْماْ
يحدثْهدراْفيْالمواردْ،ويضافْإلىْذلكْسوءْاستخدامْالعاملينْمنْقبلْالشركة؛ْوهوْناتجْعنْعدمْقدرةْ
ً

أخيراْفإنْالعمليةْقدْتكون
ْبحدْذاتهاْمصدراْ
ْ
إدارةْالشركةْعلىْاستغاللْالمجوداتْالبشر
ً
يةْبالشكلْالسليمْ،و ً

للهدر ْوهذاْالنوعْناتجْعنْضعفْتصميمْبعضْالعملياتْداخلْالشركة)3ْ(.؛ ْلذا ْفإْنْنظامْالتصنيعْمنْ
ى ْتحقيقْ
خاللْمراعاتهْالقضاءْعلىْكل ْأشكالْالهدرْفيْالشركاتْ والمنظماتْالمتنوعة؛ ْفإنه ْيسعى ْإل ْ
ث ْقضاياْمحورية ْتتمثلْفيْ"تحقيقْجودةْمرتفعة ْللمنتجات ْوتخفيضْالتكاليف ْإلى ْأدنيْحد ْممكنْ
ثال ْ
ْ()4
طاْبهذهْالقضاياْفإنْالشركاتْتسعىْ
وتخفيضْالوقتْالمستغرقْفيْالنتاجْإلىْأدنىْحدْممكن" ْ،وارتبا ً

بْالتيْتتمثلْفيْتخفيضْاالحتياجاتْمنْالمواردْ
طاْبمجموعة ْمنْاألسبا ْ
لتطبيقْهذاْالنظام؛ ْوذلكْارتبا ً
النتاجيةْوالتكاليفْْوزيادةْاالستجابةْلمتطلباتْالزبائنْوتحسينْصورةْالمنتج"ْ(ْ ْ.(5
ْ
ْ
ْ
( (1محمودْالدباغْ،وحسنْصفوانْ،متطلباتْتطبيقْالتصنيعْالرشيقْفيْالصناعةْالعراقيةْدراسةْاستطالعيةْفيْالشركةْالعامةْلصناعةْ
االدويةْوالمستلزماتْالطبيةْ-نينويْ.مجلةْتنميةْالرافدينْ،)97ْ(32ْ،2010،صْ.103

()2عبدْالعاليْنشوانْْ،دورْمرتكزاتْنظامْالصبانةْالنتاجيةْالشاملةْفيْتعزْيزْنظامْالتصنيعْالرشيقْدراسةْاستطالعيةْفيْعينةْمنْ

الشركاتْالصناعيةْفيْمحافظةْنينوىْ.مجلةْتكريتْللعلومْالداريةْواالقتصاديةْ،21ْ)7(ْ،2011ْ،ص.108
( ) Visser، Visser، Bjorn (2009). Lean principles in Case Management. (Unpublished MSc.
Dissertation). Radboud University، Nijmegen، Netherlands، p15.
(4) Liker، K.، Lamb، T (2000). Lean Manufacturing Principles Guide Version 0.5. Maritech ASE
Project، Develop and Implement a ‘World Class’ Manufacturing Model for U.S. Commercial and Naval
Ship Construction، University of Michigan، p4.
( (5السمانْ،ثائرْ،التصنيعْالرشيقْوانعكاساتهْعلىْنظامْالدارةْالبيئيةْدراسةْتطبيقيةْفيْالشركةْالعامةْلكبريتْالمشراقْ.كليةْالدارةْ
3

واالقتصاد-جامعةْالموصلْ،تنميةْالرافدينْ،106)34(ْ،2012ْ،صْ .89
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مرتكزات نظام التصنيع الرشيق
لقدْتعددتْالتسمياتْالخاصةْباألبعادْالتيْيستند ْإليهاْنظامْالتصنيعْالرشيقْ ،فقدْأطلقْالبعضْ
بْ
ت(ْ،)Toolsبينماْأطلقْعليهاْالبعضْاآلخرْمسمىْتقنياتْ(ْ،)Techniquesأوْأسالي ْ
عليهاْمسمىْأدوا ْ
ضْْمسمىْ عناصرْْ) ْ،(Elementsبينماْ أوردهاْْآخرونْ تحتْ مسمىْ
( ْ،)Methodsوأطلقْ عليهاْ البع ْ
مرتكزاتْ(ْ،)Fundamentalsوجميعْهذهْالتسمياتْتصبْفيْنفسْالمعنىْأوْاالتجاهْالذيْيحملْمضمونْ
تْنظامْالتصنيعْالرشيقْ(ْ،)1وتتمثلْمرتكزاتْهذاْالنظامْفيْالجوانبْالتاليةْْ :
ومكونا ْ
.1

تنظيم موقع العمل ""5S

يحاْللعاملينْمنْخاللْالتنظيمْالدقيقْلهذاْالموقعْبماْ
يرتبطْهذاْالمفه ْومْفيْجعلْمكانْالعملْمر ً

يفضيْإلىْتحسينْإنتاجيةْالعاملينْوتخفيضْالضياعاتْأوْالهْدرْالذيْقدْينتجْعنْالعمل؛ْحيثْيرتبطْ

تْفيْمتناولْالعاملينْبشكلْمنظمْوالحفاظْعلىْ
بهذاْالمفهومْإزالةْالمعْداتْغيرْالضروريةْوجعلْاألدوا ْ
اآلالتْنظيفةْبماْيحققْالراحةْفيْالعملْ،وتخفيضْمعدالتْاألعطالْالتيْقدْتنجمْعنْعدمْنظافةْتلكْ
اآلالتْ ،وقْد ْكان ْأ ولْمنْقدمْهذاْالمفهومْهوْالخبيرْاليابانيْالعاملْفيْشركةْتويوتاْهيروكيْهيرانوْ
وهذاْالبرنامجْهوْجزءْمتكاملْمنْ
ْ
ْHiroyuki Hiranoفيْكتابهْاألعمدةْالخمسْلمكانْالعملْالمرئيْ،
اْأساسياْفيْالمدرسةْاليابانيةْلتخفيضْالتكاليفْ(ْ ،)2وقدْأطلقْعليهْْْ5S
مدخلْالتطويرْالمستمرْوعنصر
ً

فْ
لنجليزيةْ المكونةْ لهذاْ المصطلحْ والمتمثلةْ فيْْالتصني ْ
طاْ باألحرفْ األولىْ للكلماتْ اليابانيةْ وا ْ
ارتبا ً
فْْ(ْْ،)Shineووضعْ المعايي ْرْ
(ْْ،)Sortingوالترتيبْ والتنظيمْْ(ْْ،)ْْSet in Orderوالتلميعْ والتنظي ْ
أخيراْاالستم ارريةْ(ْ .)3(ْ)Sustain
(ْ،)ْStandardizeو ً
.2

الصيانة اإلنتاجية الشاملة

لقدْوردْتعريفْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْمنْقبلْ(ْ)Seiichi Nakajimaالذيْيعتبرْمنْروادهاْ

ىْ
األوائل ْبأنهاْ"الصيانةْالمنتجةْ والمتخذةْبواسطةْجميعْالعاملينْفيْالمصنعْمن ْْأعلىْمستوى ْإداريْ ْإل ْ
الطائيْ،واسراءْالسبعاويْْ،دورْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْفيْتحقيقْالميزةْالتنافسيةْالمستدامة-دراسةْتحليليةْفيْالشركةْالعامةْ
ْ
(ْ)1بسامْ

لصناعةْاالدويةْوالمستلزماتْالطبيةْفيْنينويْْ21-20ْ.نوفمبرْْ،2012قدمْإلىْالملتقىْالعلميْالدوليْحولْسلوكْالم ْؤسسةْاالقتصاديةْ
فيْظلْرهاناتْالتنميةْالمستدامةْوالعدالةْاالجتماعيةْ،العراقْ،ص.293

(ْ )2منى ْأبوْطبلْ ْ،ومروة ْالنخيليْ ْ،وياسر ْعشريْْ،تطبيقْنظامْالنتاجْالمرشدْبأسلوب ْْ 5Sلتحقيقْمتطلباتْالفاعليةْالنتاجيةْداخلْ

مطابعْالليثوْاوفستْالمصريةْ.قدمْإلى ْالمؤتمرْالدوليْال ارْبعْلكليةْالفنونْالتطبيقيةْ،جامعةْحلوانْ،جمهوريةْمصرْالعربيةْ،2016ْ ،
فبرايرْ،ص-4صْ .5

ألساسيةْ
(ْ)3عليْراضيْ،و سوزانْاألمير"ْ،الدورْالوسيطْلتقليلْالمهدراتْفيْتعزيزْالعالقةْبينْاستخدامْالصيانةْالذاتيةْوالجراءاتْا ْ
للصيانةْ(ْ)5Sوتحسينْاألداءْالعملياتي"ْ.مجلةْالعلومْاالقتصاديةْ،180-125ْ،44)11(ْ،2016،صْ.141
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العاملينْفيْخطوطْالنتاج"ْ ،وقدْوردْتعريفْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبْأنهاْ"مجموعةْمنْالممارساتْ
ألعمالْوالعملياتْداخلْالمنظمةْبحيثْيكونْالجميعْمسؤولون"ْ(ْ،)1
والتقنياتْالتيْتهدفْإلىْتعظيمْفعاليةْا ْ
وينتجْعنْتطبيقْنظامْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْمجموعةْمنْالمميزاتْالهامةْالمتمثلةْفيْالتاليْ ْ)2(ْْ:
-

المساهمة ْفيْتخفيضْحجمْالتوقفاتْ واألعطالْلآلالتْ والمعداتْوجعلهاْفيْحدودهاْالدنيا ْبماْ

-

توفيرْبيئةْعملْمريحةْمنْخاللْتوفيرْالتسهيالتْالخدميةْالمختلفةْللمصنعْالتيْتؤثرْبدورهاْ

يدعمْمعاييرْجودةْالمنتجاتْ.

علىْالنتاجيةْمثلْالتدفئةْوالتبريدْوالضاءةْالجيدةْ.
-

تدعمْنظمْالتصنيعْالحديثةْ،مثلْفلسفةْالنتاجْاآلنيْالتيْتسعىْإلىْتخفيضْالمخزونْألدنىْحدْ

ممكنْوصوًال ْإلى ْالمخزونْالصفريْكهدفْمثالي؛ ْباعتبارْالتخزينْهوْأصلْالمشكالتْفيْالمصانعْ،

ويقتضيْتخفيضهْتوافرْنظمْصيانةْذاتْكفاءةْتمنعْتوقفْخطوطْالنتاجْ والتشغيلْالكاملْللماكيناتْ

والمعداتْ ْ.
.3

كايزن -التحسين المستمر

أساساْمنْمبدأْالتغييرْنحوْاألفضلْ،إذْأنْمفهومْالتحسينْالمستمرْ
تنطلقْفلسفةْالتحسينْالمستمرْ ً

فهوْمشتقْمنْكلمةْْKaiوتعنيْالتغييرْوالجزءْاآلخرْْZenوتعنيْنحوْاألفضلْأيْأنْكلمةْْKaizen

تعنيْالتغييرْنحوْاألفضلْ،فهيْمرتبطةْبشكلْرئيسيْبالتحسيناتْالصغيرةْلكنهاْتنفذْعلىْأساسْواسعْ
ومستمرْوهيْتشملْكلْالعاملينْفيْالمنظمةْ،حيثْيتطلبْهذاْالنظامْاستثماراتْقليلة(ْ،)3فأساسْالتحسينْ
لْجميعْمظاهرْالعملياتْمحسناْبدقةْوفيْنطاقْالواجباتْ
المستمرْيعبرْعنْفلسفةْتنصبْعلىْجع
ً

اليوميةْلألف ارْدْالمسؤولينْعنها(ْ،)4إذْيتمْتجزئةْالعملياتْالمعقدةْإلىْمجموعةْفرعيةْبسيطةْومنْثمْيتمْ
العملْعلىْالتحسينْلهذهْالمجاالتْالبسيطةْمنْخاللْتكاليفْمنخفضةْأوْحتىْبدونْتكلفة؛ْبحيثْتعملْ
بْمعقدةْتحتاجْلتكلفةْعاليةْ،إذْأنْمنْْأهمْمميزاتْهذهْالمنهجيةْ
هذهْالمنهجيةْعلىْتجاوزْاستخدامْأسالي ْ

(1( Kwaso، Mthetheleli (2018)." Evaluating the Impact of Total Productive Maintenance elements on a
Manufacturing Process"، Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and
Operations Management، Paris، France، July 26-27،p 546.
(ْ)2حنظلْقاسمْوسلمانْقيسْومحلْ،ساميْ("ْ)2014مدىْتوافرْمرتكزاتْالصيانةْالمنتجةْالشاملةْفيْالمنظماتْالصحيةْمستشفىْ
تكريتْالتعليميْأنموذجاْ:دراسةْاستطالعية"ْ،المجلةْالعربيةْلإلدارةْ،2)34(ْ،صْ.27

ْ(ْ)3عبدْالعاليْنشوانْ،مرجعْسبقْذكرهْ،صْ .104

(ْ)4يوسفْالطائيْ،و محمدْالعجيليْ،و ليثْالحكيم"ْ،نظمْإدارةْالجودةْفيْالمنظماتْالنتاجيةْوالخدمية"ْ،الطبعةْالعربية(ْ،عمانْ:
دارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيعْ،)2009ْ،صْ.199
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هيْتركيزهاْعلىْالتحسينْلكلْفردْفيْالمنظمةْوتطبقْعلىْجميعْجوانبْالعمل(ْ،)1ويرتكزْالتحسينْ
المستمرْعلىْمجموعةْمنْالمبادئْالمتمثلةْفيْالجوانبْالتاليةْ )2( :
.1

ليسْللتحسينْنهايةْفهوْمستمرْطالماْأنْالوحدةْاالقتصاديةْقائمةْوهوْمنْمتطلباتْوجودهاْ.

.3

تحتاجْعملياتْالتحسينْالمستمرْإلىْجهودْجميعْمنْيعملْفيْالوحدةْاالقتصاديةْ.

.5

استغاللْالوقتْلكيْنسبقْالمنافسينْوتكونْاألولويةْلناْ.

.2
.4

أنْالتحسينْالمستمرْيمثلْعمليةْشاملة.

الْيعنيْعدمْوجودْأخطاءْعدمْوجودْحاجةْللتحسينْالمستمر.

ْوخالياْمنْالعيوبْوالهدر(ْ.)3
ًْ
جعلْالعملْالمنجزْكامال
وبالتاليْفإنْالتحسينْالمستمرْيهدفْإلىْ
ً
التصنيع الخلوي
ىْ
اءْالمتشابهةْوتجميعهاْمعاْللحصولْعل ْ
تستندْفلسفةْالتصنيعْالخلويْعلىْتحديدْوتجميعْاألجز
ً

ةْمنْخصائصهاْالمتشابهةْفيْالتصميمْوالتصنيعْ(ْ،)4إذْيعرفْالتصنيعْالخلويْْبأنهْ"ْالتقنيةْالتيْيتمْ
ْ
ميز
سوياْ للحصولْ علىْ مزاياْ التشابهاتْفيْ عمليةْ
منْ خاللهاْتجميعْالمكوناتْالمتماثلةْْْأوْ ذاتْ العالقةْ ً

النتاج"ْ(ْ،)5ويعرفهْآخرونْبأنهْالنظامْالذيْيقومْعلىْ"ْتجميعْأجزاءْمشابهةْفيْمجموعاتْتسمىْالعائالتْ
وماْيتصلْبهاْمنْآالتْمتباينةْفيْمجموعاتْتس ْمىْالخاليا"ْ(،)6كماْوتمْتعريفْتكْن ْولوجياْالمجموعاتْ
بأنهاْ"ْتقسيمْمرفقْالتصنيع ْإلى ْمجموعاتْصغيرةْأوْخالياْآالتْ،يتمْتخصيصْكلْخليةْلمجموعةْ
محددةْمنْأنواعْاألجزاءْويطلقْعليهاْالتصنيعْالخلويْْ(ْ،")7ويحققْاتباعْطرقْالتصنيعْالخلويْللشركاتْ

(ْ )1عطية ْأبوْباقيْ ْ،ومحمد ْالكساسبة"ْ)2017(ْ،أثرْمنهجيةْكايزنْعلىْاألداءْالماليْللبنوكْالسالميةْفيْاألردنْ"ْ،مجلةْجامعةْ

عمانْالعربيةْللبحوثْ،سلسلةْالبحوثْالداريةْ،1)1(ْ،صْ.76

(ْ)2حاتمْكاظم"ْ.)2011(ْ،التحسينْالمستمرْبأسلوبْكلفةْكايزنْ(ْ)Kaizenوامكانيةْاعتمادهْفيْالشركةْالعامةْلصناعةْالطاراتْ
فيْالنجف"ْ،مجلةْمركزْدراساتْالكوفةْ،21)1(ْ،صْ.169

(ْ)3إسماعيلْكحيل"ْ.)2016(ْ،إدارةْالجودةْالشاملةْوعالقتهاْبالميزةْالتنافسيةْدراسةْحالةْجامعةْفلسطين"(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْ
منشورة)ْ،اكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعلياْوجامعةْاألقصىْ،فلسطينْ،ص.21

(ْ )4فضيلة ْداودْ ،وعائشة هاشم"ْ.)2017(ْ،اسْتراتيجيةْالنتاجْالرشيقْوفقْمعاييرْالنتاجيةْالخضراءْ:دراسةْاستطالعيةْفيْمصفىْ
الدورةْ"ْ.مجلةْالشارقةْللعلومْالنسانيةْواالجتماعيةْ،2)14(ْ،صْ ْ.340

(ْ)5مهاْالراويْ ،2002(ْ،إبريل)ْ"ْ.تصنيفْعناصرْنظامْالنتاجْاآلني"ْ،قدمْإلىْالمؤتمرْالعلميْالسادسْلكليةْالمنصورْالجامعيةْ،
العراقْ،كليةْالمنصورْالجامعيةْ،صْ .5
( )Hamza، S (2017). “A Performance of Cellular and Job Shop Manufacturing Systems Using
Simulation-A Case Study”، Journal University of Kerbala، (15)1، p 87.
(7) Kumar، A..et..al (2014). “Implementation of Cellular Manufacturing Systems in Garments Industry:
A Case study”، International Journal of Innovative Research in Science، Engineering and Technology،
(3)3، p 1289.
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مجموعةْمنْالمزاياْالهامةْْالمتمثلةْفي ْتخفيضْالفاقدْسواء؛ ْمنْحيثْأوقاتْاالنتظار ْأوْالمساحة ْْأوْ
النقلْوالتخزينْ(ْ ْ)1
.4

اإلنتاج في الوقت المحدد

يعتبرْنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد ْْ JITهوْأحدْاألنظمةْالهامةْالتيْطورتْمنْقبلْتاييجيْ

نْيعملْنائباْلرئيسْالنتاجْفيْشركةْتويوتاْاليابانيةْ،إذْيستندْالمفهومْ
اوهنوْ(ْ)Taiichi Ohnoالذيْكا
ً

ى ْفكرةْتخفيضْالمخزون ْإلى ْحدهْاألدنىْ،بمعنىْاالعتمادْعلىْأسلوبْالنتاجْ
الرئيسي ْلهذاْالنظام ْإل ْ
وْالتكلفةْالمرتبطةْبعمليةْ
ْ
آلنيْوهوْماْيؤديْإلىْتخفيضْأنواعْالهدرْكافةْسواءْفيْالوقتْأ
اللحظيْأوْا ْ
التخزينْ،إذْيفترضْهذاْالنظامْأنْأيْتراكمْللمخزونْيحملْالشركةْتكاليفْمرتفعةْيمكنْتجنبهاْمنْخاللْ
تنظيمْالمخزونْوتخفيضْكميتهْ(ْ ،)2لذاْيطلقْعليهْالبعضْنظامْالنتاجْحسبْالطلبْأوْالنتاجْبدونْ
نْ(ْ،)3فهوْعمليةْضبطْتوقيتْاستالمْالموادْعلىْوقتْابتداءْاستخدامهاْفيْعمليةْالنتاجْمعْضبطْ
مخزو ْ
توقيتْاالنتهاءْمنْالنتاجْعلىْوقتْتسليم ْأوْشحنْالنتاجْالتام ْإلى ْالعميل"ْ(ْ ،)4ويهدفْهذاْالنظاْمْ
وبشكلْرئيسيْإلىْإلغاءْأشكالْالهدرْكافةْسواءْفيْالمواردْأوْاألوقاتْأوْالتكاليفْوالوصولْإلىْالمخزونْ
ْ
الصفريْوالعيوبْالصفريةْ ،وبالتاليْفْإنْتطبيقْهذاْالنظامْداخلْالمنشآتْوعلىْوجهْالتحديدْالصناعيةْ
يسهمْفيْتخفيضْتكلفةْالمخزونْوالعمالةْالمرتبطةْبهْ،بالضافةْإلىْزيادةْالعائدْعلىْاالستثمار

ْ()5

ثانيا :الجودة
ً

أيضا ْباألسبقياتْالتنافسيةْ،ويرىْ
تعتبرْجودةْالمنتج ْأحد ْْأهم ْأبعاد ْأداء ْالعملياتْ والتيْترتبط ْ ً

علماءْالجودةْأنْكلمةْالجودةْالْيمكنْتعريفهاْبسهولةْ،إذْأنهاْتعتمدْعلىْتقديرْالزبونْْأوْالمستهلكْونوعيةْ
السلعةْوطبيعتهاْ،وهوْماْيؤكدهْكلْمنْجورانْوديمنجْاللْذينْيرونْأنْجودةْأيْسلعةْأوْخدمةْيمكنْفقطْ

( )1نضال المصريْ"ْ،مقوماتْتطبيقْنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْ(ْ)JITدراسةْميدانيةْعلىْالشركاتْالصناعيةْفيْقطاعْغزة"ْ،
مجلةْجامعةْالنجاحْلألبحاثْ(العلومْالنسانية)ْ،30)5(ْْ،2016 ،صْْ ْ.1091

(ْ)2منافْالعازلْ،وابراهيمْ،محمودْ"ْأثرْالتكاملْبينْنظامْالنتاجْبالوقتْالمحددْْJITواليةْجدولةْوضبطْالعملياتْالنتاجيةْْDBR
فيْتحسينْكفاءةْالعملياتْالتشغيليةْدراسةْمقارنة"ْ،مجلةْجامعةْالبعثْْ،18)28ْ(ْ،2016،صْ ْ.55

(ْ)3نجمْنجمْْ"،إدارةْالجودةْالشاملةْفيْعصرْالنترنت"ْ،ط(ْ،1عمانْ:دارْصفاءْللنشرْوالتوزيعْ،)2009،صْ.579

(ْ)4منىْ،قسمْهللا ْ"ْ.)2016ْ(ْ،نظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْوأثرهْفيْخفضْتكلفةْالمنتجاتْالصناعية"(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْ
منشورة)ْ،جامعةْالسودانْللعلومْوالتكنلوجياْ،السودانْ،صْ ْ.20

(ْ(5غسانْالمطارنةْ ْ،وسليمانْالبشتاوي"ْ.)2007(ْ،أثرْتطبيقْنظامْتكاليفْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْْJITعلىْاألداءْالتشغيليْفيْ
الشركاتْالصناعيةْاألردنية"ْ،مجلةْدراساتْ،العلومْالداريةْ،2)34(ْ،صْ ْ.307
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أنْتعرفْمنْقبلْالزبونْْ(ْ،)1وبالرغمْمنْهذاْاالتجاهْإالْْأنْالكتابْقدْأوردواْتعريفاتْمتنوعةْللجودةْ،حيثْ
عرفتْْبْأنهاْ"ْالدرجةْالعاليةْمنْالنوعيةْْأوْالقيمة"ْْ(ْ،)2كماْويشيرْمفهومْالجودةْإلىْالموادْالخامْوالبراعةْ
فيْالعملْوكذلكْالتصميمْ،وبشكلْعامْترتبطْالجودةْبمدركاتْالمستهلكْحولْمدىْقدرةْالسلعةْعلىْتحقيقْ
رغباتهْفيْالغرضْمنْشرائهاْ،وتضمنْالجودةْتدنيْمعدالتْالمعيب ْأوْالمطابقةْلمواصفاتْالتصميمْ،
ومنْهناْيتوجبْعلىْالمنظماتْالتيْتنافسْعلىْالجودةْأنْتعتبرْالجودةْفرصةْلدخالْالسرورْإلىْنفسْ
المستهلكْْ،فالجودةْتتمثلْفيْالمواصفاتْواألداءْْالجيدْللمنتجْوالوظيفةْالتيْتقدمهاْالمنظمةْللحصولْعلىْ
جودةْعاليةْلعملياتْالتصميمْوالنتاجْ(ْ،)3أيْأنْالمنتجْْأوْالخدمةْالتيْتقدمهاْالمنظمةْيجبْأنْتلبيْرغبةْ
المستهلك؛ْإذْأنْتحقيقْمستوىْعالْمنْالجودةْفيْعملياتْومخرجاتْالشركةْيعدْمنْْأهمْالوسائلْالتيْ
ى ْوجود ْأثر ْهامْلتطبيقْنظامْالتصنيعْ
تستخدمها ْالشركةْلجذبْالزبائنْ(ْ ،)4وتشيرْاألدبياتْالمتنوعة ْإل ْ
الرشيقْفيْتطويرْجودةْالمنتجاتْبالشركاتْالمتنوعةْ()5؛ْلذاْولغاياتْتعزيزْالجودةْعلىْمستوىْالمنظماتْ
ظهرْماْيعرفْبإدارةْالجودةْالشاملةْالتيْتعدْمنْأكثرْالمفاهيمْالفكريةْوالفلسفيةْالرائدةْالتيْحازتْعلىْ
خصوصاْبعدْالنجاحاتْالهائلةْللصناعاتْاليابانيةْالتيْطبقتْهذاْاألسلوبْ
تْ
اهتمامْواسعْمنْقبلْالمؤسسا ْ
ً
الذيْ يعنىْ بضبطْ الجودةْ علىْ مستوىْ الشركةْ ككلْ والتيْ تهدفْ بالمحصلةْ النهائيةْْإلىْْتحقيقْ رضاْ

الزبائنْ(.)6
ْ

أهمية الجودة

تتجسدْأهميةْالجودةْفيْاسهامهاْبضمانْاألداءْالفعالْلألنشطةْاليوميةْوبطريقةْممنهجةْوشفافةْ،

إذْأنْضعفْالجودةْيسهمْبْتأثرْالمنظمةْبشكلْسلبيْمنْخاللْانعكاسهْالمباشرْعلىْسمعةْالمنظمةْالتيْ
قدْيصيبهاْالضررْكنتيجةْلتدنيْمستوياتْالجودةْالمقدمةْفيْالمنتجْأوْالخدمةْ،إذْأنْالمستهلكينْلديهمْ

بعضْ التوقعاتْ لنوعيةْ السلعْ أوْ الخدماتْ التيْ تقدمهاْ المنظمةْْ،أيْْأنْ يكونْ المنتجْْأوْ الخدمةْ تلبيْ

(ْ )1خالد ْحمودة"ْ.)2014(ْ،واقعْتكاليفْالجودةْفيْالشركاتْالصناعيةْالفلسطينيةْدراسةْتطبيقية"(ْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة)ْ،
الجامعةْالسالميةْ،غزةْ،فلسطينْ،ص.22

(ْ)2فداءْحامد"ْ،إدارةْالجودةْالشاملة"ْ،ط(ْ1عمانْ:دارْالبدايةْناشرونْوموزعونْ،)2011،صْ.17

(ْ )3ماجدة ْعبدْالرحمن"ْ.)2011(ْ ،جودةْحياةْالعملْوتأثيرهاْفيْاالسبقياتْالتنافسيةْدراسةْاستطالعيةْآلراءْعينة ْمنْالعاملينْفيْ
معملْمتينْللمياهْالمعدنيةْلمحافظةْدهوك"ْ،مجلةْتنميةْالرافدينْ،112ْ)35(ْ،صْ.45

(ْ )4إبراهيم ْالشعبانيْ"ْ.)2010(ْ،دورْمعلوماتْنظامْإدارةْالتكلفةْالمتكاملْ(ْ)ICMSفي ْدعمْاألسبقياتْالتنافسيةْداخلْالشركاتْ
واعادةْرسمْخارطةْاألداءْوالربحية"ْ،مجلةْجامعةْاألنبارْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،5)3(ْ،صْ.248

( (5فارسْشالسْ،وْجميلْالحسناويْ.)2014(ْ،مرجعْسبقْذكرهْ،صْ.89

(ْ)6محمدْالعزاويْْ"ْ،إدارةْالجودةْالشاملة"ْ،الطبعةْالعربية(ْ،عمانْ:دارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيعْ،)2005ْ،ص.39
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المواصفاتْالمطلوبةْمنْقبلْالزبائنْوهوْماْيتطلبْاالمتثالْلمعاييرْالجودة(ْ،)1لذاْتعدْالجودةْأحد ْْأهمْ
ألبعادْالخاصةْبالمنظمةْ والتيْتلقيْبظاللهاْعلىْمستوىْتحقيقهاْ
العناصرْالتيْتؤثرْفيْمجموعةْمنْا ْ

ضْإذاْماْحققْبرنامجْ
لألهدافْالتيْنشأتْمنْأجلهاْ،فهيْتؤثرْعلىْسمعةْالمنظمةْوتكاليفهاْالتيْتنخف ْ
إدارةْالجودةْالشاملةْكافةْأهدافهْ،هذاْبالضافةْإلىْمساهمتهاْالفاعلةْفيْزيادةْحصةْالمنظمةْفيْالسوقْ

وتعظيمْأرباحهاْبفعلْتجنبْتكاليفْالمنتجاتْالتالفةْأوْالمرجعةْمنْقبلْالزبائنْوالتزامْالمنظمةْب ْمسؤولياتهاْ
القانونيةْتجاهْمنتجاتهاْ،وعليهْفإنْتعزيزْجودةْالمنتجْيسهمْبالمحصلةْالنهائيةْبتحقيقْاألهدافْاالستراتيجيةْ

للمنظمةْأوْالشركةْْ(ْ .)2
أبعاد جودة السلعة

املْالتيْتؤثرْعلىْثقةْالمستهلكْواْقبالهْعلىْالعالمةْالتجاريةْللشركةْ،
ْ
تعتبرْجودةْالمنتجْأحدْْأهمْالعو

كماْأنْهذاْالبعدْيعتبرْمنْاألبعادْالهامةْالتيْتعززْمنْالصورةْالذهنيةْللمنظمةْلدىْزبائنهاْويسهمْفيْ

زيادة ْحصتهاْالسوقيةْوقدرتهاْالتنافسيةْفيْاألسواقْالمتنوعةْ ْ،وترتبطْجودةْالسلعةْبمجموعةْمنْاألبعادْ
التيْيجبْمراعاتهاْمنْقبلْالمنظماتْالمتنوعةْلكيْتحقق ْالريادة ْعلى ْمستوىْاألسواقْالمتنوعةْ والتيْ

تشملْماْيليْ )3(ْ:

 .1األداء performance

يمثلْهذاْالبعدْالخصائصْالتشغيليةْاألساسيةْللمنتجْ ،أوْهيْالكيفيةْالتيْيتمْبها ْأداء ْالوظيفةْ

ومعالجتهاْللمنتوجْ،فبعدْاألداءْبالنسبةْلجهازْالتلفازْعلىْسبيلْالمثالْيرتبطْبوضوحْالصورةْوالصوتْ

والتيْتعدْإحدىْالخصائصْالرئيسيةْللمنتجْ .
 .2الخصائص الثانوية للمنتوج Features

وهيْالخصائصْغيرْاألساسيةْالتيْتضافْإلىْالمنتجْكيْتعززْدرجةْالقبالْعلىْاقتناؤهْوالتيْ

صْْاألساسيةْ للمنتج ْ،فهذهْ الخصائصْ تعتبرْ مكملةْ للخصائصْ األساسيةْ مثلْ وجودْ
تعززْ الخصائ ْ

تْكأنظمةْالمراقبةْواالستشعارْْأوْالتدفئةْللمقاعدْوغيرهاْوجهازْالتحكمْعنْبعدْ
الضافاتْعلىْالسيا ار ْ

فيْالتلفزيونْهيْأمثلةْعلىْذلكْ ْ.
 .3الموثوقية أو الدقتة Reliability

أيضا ْاالعتمادية ْْأوْالموثوقيةْ،وهيْاحتماليةْعملْالمنتجْخاللْفترةْزمنيةْمعينةْدونْ
وتسمى ْ ً

عطلْ،ومنْأكثرْالمعاييرْالشائعة ْلقياسْالدقةْهيْمتوسطْالوقتْألولْعطلْْ ،ومتوسطْالوقتْبينْ
(1) Paarman، S.، Bosman، M. "Operations Management Student’s Book "، (Johannesburg: Troupant
Publishers، 2008)، p18.
( ْ)2المجمعْ العربيْ للمحاسبينْ القانونيين" ْ،المعرفةْ التنظيميةْ والمعرفةْ باألعمال" ْ،ط(ْْ2عمان ْ:المجمعْ العربيْ للمحاسبينْ
القانونيينْ،)2009،صْ ْ.302

(ْ(3غسانْالالميْ،وأثيرْالسوداني" ،تأثيرْخصائصْمعرفةْالعملْفيْابعادْجودةْالمنتج"ْ،مجلةْالدارةْواالقتصادْ،2008ْ،العددْْ،68
صْ .61

258

حاالتْالعطلْومعدلْحدوثْاألعطالْخاللْفترةْزمنيةْمحددةْ ،وكلماْازدادتْفترةْعملْالمنتجْبدونْ
عطل؛ْفإنْذلكْيعنيْتوفرْهذاْالبعدْبدرجةْْأعلى؛ْإذْيعتبرْهذاْالبعدْمنْاألبعادْاألساسيةْالتيْيركزْ
عليهاْالمستهلكْخصوصاْفيْالسلعْالمعمرةْ .
ًْ

 .4المطابقة Conformance

وتعكسْدرجةْتماثلْْأوْتطابقْالمنتجْمعْمتطلباتْالتصميمْاألصليْ،أيْمطابقةْالمنتجْللمواصفاتْ

المحددةْوفًقاْلهذاْالتصميمْ،ويؤديْتحسينْالتطابق ْإلى ْتقليلْالوحداتْالمعيبةْوتقليلْتكاليفْالخدمةْ
(خدماتْماْبعدْالبيع)ْمماْيؤديْإلىْزيادةْاألرباحْ .

 .5المظهر الخارجي (الجمالية) Aesthetic

ويقصدْبهْالمعاييرْالذوقيةْوهوْبعدْشخصيْالْعالقةْلهْبالوظيفة ْأوْاألداء ْأوْالموثوقيةْ،فهذاْ

البعدْيعتبرْعنْمسألةْنسبيةْتختلفْمنْشخصْآلخرْ،فهوْبعدْيعكسْالتفضيلْالفرديْللمستهلكْالذيْ
قدْيختلفْمنْشخصْآلخرْ،لْذاْفإنهْيصعبْإرضاءْكلْشخصْبالنسبةْلهذاْالبعدْمنْأبعادْالجودةْ .
 .6المتانة Durability

تعنيْالمتانةْفترةْعملْالمنتج ْإلى ْحينْاستبدالهْومدىْالفاْدة ْمنهْقبلْتدهورهْ،فهيْتعبرْعنْ

العمرْالزمنيْللمنتجْقبلْاستهالكه ْأوْاستبدالهْ ،إذْيتضمنْهذاْالبعدْجانبينْاألولْفنيْيتمثل ْبكيفيةْ
االستفادةْالتيْيحصلْعليهاْالفردْمنْالمنتجْقبلْْأنْيتدهورْ،أماْالبعدْاالقتصاديْفيتمثلْبكيفيةْاالستفادْةْ
التيْيحصلْعليهاْالفردْمنْالمنتجْقبلْأنْيعطلْ .

 .7قابلية الخدمة Serviceability

تتمثلْقابليةْالخدمةْبسهولةْوسرعةْوكفاءة ْإجراءْخدماتْالصيانةْلعادة ْالمنتج ْإلى ْالعمل ْأوْ

االستخدامْبعدْعطلهْْأوْفشلهْ،ويقاسْهذاْالبعدْمنْخاللْسرعةْالخدمةْوتوفيرْقطعْالغيارْوخدماتْماْ

بعدْالبيعْوكفاءتهاْومتوسطْزمنْالصيانةْأوْالصالح؛ْإذْأنهْكلماْارتفعتْمعدلْالحاالتْالتيْيتمْبهاْ

عالجْالمشكالتْالمرتبطةْبالمنتجْمباشرة؛ْفإنْذلكْمنْشأنهْْأنْيؤثرْعلىْتقييمْالزبائنْلجودةْالمنتجْْ .
 .8الجودة المدركة Perceived Quality

أيضاْ(السمعة)ْأوْ(الشهرة)ْ،ويقصدْبهْاالنطباعْالمتولدْلدىْالمستهلكْعنْالعالقةْالتجاريةْ
ويسمىْ ً

تفعةْلدىْالمستهلكْكلماْكانْذلكْدليالْعلىْجودةْ
لتلكْالشركةْ،فكلماْكانتْالصورةْالذهنيةْللمنتجْمر
ً
المنتجْوارتفاعْثقةْالمستهلكْبهْ ْ.
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
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المحور الثاني :اإلطار التطبيقي
 2.1إجراءات الدراسة
أوًال :مجتمع الدراسة
تهدفْالدراسةْبشكلْعامْالستطالع ْآراءْالعاملينْفيْمجموعةْمصانعْسرايو ْالواديةْللصناعاتْ
الغذائيةْفيْقطاعْغزةْحولْأثرْالتصنيعْالرشيقْعلىْجودةْالمنتجاتْداخلْالمجموع ْةْ،حيثْيتمثلْمجتمعْ
الدراسةْبمدراءْالدوائرْواألقسامْومشرفيْخطوطْالنتاجْوالعاملينْفيْالمهنْالفنيةْوالماليةْالمرتبطةْبموضوعْ
حصائياتْالصادرةْعنْالمجموعةْ
وظفاْبالمجموعةْوفًقاْلإل
الدراسةْ،وقدْبلغْحجمْمجتمعْالدراسةْ(ْ)103م ً
ً

لعامْْ)1(ْ،2018وقدْقامْالباحثْبحصرْشاملْللعاملينْالمؤهلينْلإلجابةْعلىْأداةْالدراسةْ"االستبانة"ْوفًقاْ
لمعيارْارتباطْطبيعةْالعملْبمحاورْالمتغيرْالمستقلْوالتابعْوالبالغْعددهمْ(ْ)75موظفْ .
ج .تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)
اعتمدْالباحثْعلىْاستخدامْمقياسْليكرتْالخماسيْ(ْ)Likert Scaleلتصحيحْأداةْالدراسةْ،ووفًقاْ
لهذاْالمقياسْيتمْعرضْفقراتْاالستبانةْعلىْعينةْالدراسةْومقابلْكلْفقرةْخمسْإجاباتْتحددْمستوىْ

موافقتهمْعليهاْ،حيثْتعطىْالجاباتْأوزًاناْرقميةْتمثلْدرجةْالجابةْعلىْالفقرةْيستفادْمنهاْفيْالتعبيرْ
عنْمستوىْانخفاضْأوْارتفاعْدرجةْالموافقةْعلىْفقراتْوبنودْاالستبانةْ .

جدول ( :)1تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي

مستوى الموافقة

جدا
منخفض ً
()1

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

الوزن النسبي

أقل من %36

منخفض

متوسط

مرتفع

 1.80إلى

 2.60إلى

 3.40إلى

2.59

3.39

4.19

 %36إلى

 %52إلى

 %68إلى

()2

%51.9

()3

%67.9

() 4

%83.9

جدا
مرتفع ً
()5

أكبر من 4.20
أكبر من %84

استنادا لمقياس ليكرت الخماسي
إعداد الباحث
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

(ْ(1مجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ("ْ.)2019تقريرْحولْتطورْْإعدادْالعاملينْبالمجموعة"ْ،وحدةْالشؤونْ
الداريةْ،بياناتْغيرْمنشورةْ،غزةْ،فلسطين.
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ابعا :صدق وثبات أداة الدراسة
رً

أ .صدق أداة الدراسة

 .2الصدق البنائي واالتساق الداخلي
ومنْ خاللْالجدولْ( ْ)2يتضحْأنْ معامالتْالصدقْ البنائيْ ألبعادْالمتغيرْالمستقلْ(التصنيعْ
الرشيق)ْتتراوحْماْبينْْ(ْ0.657للبعدْاألولْْ0.885للبعدْالثالث)ْوتشيرْهذهْالقيمْوالتيْتزيدْعنْْ(ْ)0.40
لقبولْتوفرْالصدقْالبنائي ْألبعادْالدراسةْ،وفيماْيتعلقْبصدقْاالتساقْالداخليْألبعادْومتغيراتْالدراسةْ
حيثْبلغتْأدنىْقيمةْلمعاملْاالرتباطْبيرسونْللفقرةْالرابعةْمنْالجودةْوبلغتْْ(ْ،)0.400بينماْبلغتْأعلىْ
قيمةْلمعاملْاالرتباطْبيرسونْللفقرةْالثالثةْمنْالتحسينْالمستمرْ(ْ،)0.934وقدْكانْهذاْاالرتباطْذوْداللةْ
إحصائيةْ،وقدْكانتْجميعْالفقراتْتزيدْعنْالحدْاألدنىْللقبولْ ،وهوْماْيشير ْإلى ْتوفرْصدقْاالتساقْ
الداخليْألبعادْومتغيراتْالدراسة.
جدول ( :)2يوضح معامالت الصدق البنائي وصدق االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة

الفقرة
تنظيم 1
تنظيم 2
تنظيم 3
تنظيم 4
تنظيم 5

معامل االرتباط
**0.402
**0.408
**0.692
**0.515
**0.634

الفقرة
الصيانة 1
الصيانة 2
الصيانة 3
الصيانة 4

معامل االرتباط
**0.549
**0.774
**0.748
**0.632

الفقرة
التحسين 1
التحسين 2
التحسين 3
التحسين 4

معامل االرتباط
**0.827
**0.864
**0.934
**0.869

الفقرة
الخلوي 1
الخلوي 2
الخلوي 3
الخلوي 4

معامل االرتباط
**0.666
**0.774
**0.672
**0.657

البعد األول :تنظيم موقع العمل
الفقرة
مستوى الداللة
تنظيم 6
0.000
تنظيم 7
0.000
تنظيم 8
0.000
تنظيم 9
0.000
0.000
الدرجة الكلية للبعد األول = **0.657
البعد الثاني "الصيانة اإلنتاجية الشاملة"
الفقرة
مستوى الداللة
الصيانة 5
0.000
الصيانة 6
0.000
الصيانة 7
0.000
الصيانة 8
0.000
الدرجة الكلية للبعد الثاني = **0.854
البعد الثالث :التحسين المستمر
الفقرة
مستوى الداللة
التحسين 5
0.000
التحسين 6
0.000
التحسين 7
0.000
التحسين 8
0.000
الدرجة الكلية للبعد الثالث = **0.885
البعد الرابع "التصنيع الخلوي"
الفقرة
مستوى الداللة
الخلوي 5
0.000
الخلوي 6
0.000
الخلوي 7
0.000
الخلوي 8
0.000
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معامل االرتباط
**0.710
**0.610
**0.758
**0.353

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.002

معامل االرتباط
**0.720
**0.799
**0.736
**0.665

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000

معامل االرتباط
**0.885
**0.897
**0.790
**0.710

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000

معامل االرتباط
**0.789
**0.793
**0.716
**0.632

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000

الدرجة الكلية للبعد الرابع = **0.813
البعد الثالث :التحسين المستمر
معامل االرتباط
الفقرة
مستوى الداللة
معامل االرتباط
الفقرة
**0.482
الوقت المحدد 5
0.000
**0.604
الوقت المحدد 1
**0.681
الوقت المحدد 6
0.000
**0.717
الوقت المحدد 2
**0.633
الوقت المحدد 7
0.000
**0.520
الوقت المحدد 3
**0.676
الوقت المحدد 8
0.000
**0.588
الوقت المحدد 4
الدرجة الكلية للبعد الخامس = **0.712
معامل االرتباط
الفقرة
مستوى الداللة
معامل االرتباط
الفقرة
**0.494
الجودة 5
0.000
**0.560
الجودة 1
**0.576
الجودة 6
0.000
**0.746
الجودة 2
**0.593
الجودة 7
0.000
**0.758
الجودة 3
0.000
الجودة 4
**0.804
المحور الثاني :الجودة
**معنوية عند مستوى داللة * .0.01معنوية عند مستوى داللة .0.05

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000

ب .ثبات أداة الدراسة
نْ
لقدْاعتمدْالباحثْفيْقياسهْلثباتْأداةْالدراسةْعلى ْكلْمنْطريقةْألفاكرونباخْوطريقةْجتما ْ
ل لتجزئةْالنصفيةْلكلْمحورْوبعدْمنْأبعادْالدراسةْبغرضْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراسةْالمستخدمةْ ،إذْ
يتضحْمنْالجدولْ(ْ)3أن قيمْألفاكرونباخْبينْمحاورْالدراسةْقدْتراوحتْبينْ(ْ،)0.930ْ-0.867بينماْ
ْ ،)0.950هذهْالنتائج ْْتشير ْإلى ْوجودْدرجةْتراوحتْقيمْطريقةْجتمان ْللتجزئةْالنصفيةْبينْ(ْ 0.862
مرتفعةْمنْالثباتْفيْأداةْالدراسةْالتيْتمْجمعهاْمنْأف ارْدْمجتمعْالدراسةْ،حيثْأنْقيمْطريقةْالفاكرونباخْ
وجتمانْللتجزئةْالنصفيةْتزيدْعنْالحدْاألدنىْللقبولْبتحققْالثباتْوالبالغْْ،0.7وعليهْفإنهْيمكنناْاالعتمادْ
علىْأداةْالدراسةْالمستخدمةْوتحليلهاْوتفسيرْنتائجهاْوتعميمهاْْ .
ْ

جدول ( :)3نتائج اختبارات ثبات محاور وأبعاد أداة الدراسة

طريقة

طريقة جتمان

الفاكرونباخ

للتجزئة النصفية
0.798

البعد

عدد الفقرات

األول :تنظيم موقع العمل

9

0.717

الثاني :الصيانة اإلنتاجية الشاملة

8

0.835

0.803

الرابع :التصنيع الخلوي

8

0.852

0.903

8

0.849

0.895

الخامس :اإلنتاج في الوقت المحدد

8

0.758

0.827

41

0.930

0.950

16

0.867

0.862

التصنيع الرشيق الثالث :التحسين المستمر

أبعاد المحور األول ويتمثل بالمتغير المستقل "التصنيع الرشيق"
المحور الثاني ويتمثل بالمتغير التابع "أداء العمليات"

استناد إلى مخرجات* ، SPSSمعنوية عند مستوى داللة .0.01
الجدول من اعداد الباحث
ً
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اعتمدْالباحثْفيْالدراسةْعلىْالحزمة ْالحصائيةْللعلومْاالجتماعيةْ( Statistical Package
 ْ)for Social Sciences-SPSS V.25فيْ معالجةْ وتحليلْ بياناتْْالدراسة ْ،وكذلكْ برنامجْ التحليلْ
بْالحصائيةْالوصفيةْواالستدالليةْوالختبارْ
(ْ،)SmartPLS v3.2.8وقدْتمْاستخدامْمجموعةْمنْاألسالي ْ
فرضياتْالدراسةْوالتيْتمثلتْفيماْيليْْ :
 .1اختبارات لقياس صدق متغيرات الدراسة والتي تمثلت في:
1.1
1.2
1.3

صدقْاالتساقْالداخليْمنْخاللْ(درجةْالتشبع.ْ)Outer Loadingْ:

الصدقْالتقاربيْمنْخاللْاختبارْمؤشرْالتباينْالمستخرجْ( AVE: Average Variance
.)Extracted
الصدقْالتمييزيْْ(.ْ)DV: Discriminant Validity

 .2اختبارات لقياس ثبات متغيرات الدراسة والتي تمثلت في:
2.1

طريقةْألفاكرونباخْ)ْ .ْ(Cronbach's Alpha

2.2

الثباتْالمركبْ(.ْ)Composite reliability

 .3اختبارات لقياس التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
3.1

الجداولْالتك ارريةْوالنسبْالمئويةْ.

3.2

الوسطْالحسابيْ(ْ .)Mean

3.4

االنحرافْالمعياريْ(.)Standard Deviation

3.3
3.5

الوزنْالنسبيْ(.ْ)Relative Important Index
اختبارْتْلعينةْواحدةْ(ْ)One Sample T-testالختبارْمتوسطاتْالجاباتْألبعادْومحاورْ
االستبانةْحولْالقيمةْْ(ْ)3التيْتعبرْعنْالدرجةْالمتوسطة.

 .4اختبارات فرضيات الدراسة من خالل:

 4.1تمْ استخدامْ نمذجةْ المعادلةْ البنائيةْ (الهيكلية)ْ " The Structural Equation Modeling

ْ"“SEMلتحليلْأث ْرْمتغيراتْالدراسةْوالجابةْعلىْفرضياتهاْ،باستخدامْنموذجْالمربعاتْالصغرىْالجزئيةْ

ت (Multilevel-
(”ْْ:)PLS “partial lest squaresلتقديرْ النموذجْ الهيكليْ متعددْ المستويا ْ
)Structural Equation Modelling
ثانيا :نتائج تحليل محاور وأبعاد أداة الدراسة
ً

الجدولْ(ْ)4يوضحْالمقاييسْالوصفيةْلمحاورْوأبعادْالدراسةْلديْالمدراءْومشرفيْخطوطْالنتاجْ
والجودةْوالعاملينْفيْالمهنْالفنيةْوالماليةْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْ
قطاعْغزة؛ْحيثْيتكونْالمحورْاألولْ(نظامْالتصنيعْالرشيق)ْمنْ(ْ)41فقرةْ،بينماْيتكونْالمحورْالثانيْ
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تْ،وتشيرْالْنتائجْالخاصةْبالمتوسطاتْالحسابيةْعلىْمستوىْمحاورْ
)ْفقر ْ
ت)ْمنْ(ْ 7ا
(جودةْالمنتجا ْ
الدراسةْْإلىْأنْالمتوسطْالحسابيْللمحورْاألولْقدْبلغْ(ْ4.20منْْ)5بوزنْنسبيْ(ْ،)%84.0بينماْ
بلغْالمتوسطْالحسابيْللمحورْالثانيْْ(ْ4.37منْْ)5بوزنْنسبيْ(ْ،)%87.4ومنْالجدولْ(ْ)4.19
تفعةْجداْمنْالموافقةْعلىْالجوانبْالخاصةْبهذهْالمحاورْمنْقبلْ
ًْ
والشكلْ(ْ)1يتضحْوجودْدرجةْمر

المشاركينْفيْتعبئةْاالستبانة.

ص ْة ْبتحليل ْأ بعادْالمحورْاألولْ(التصنيعْالرشيق)ْفقدْاحتلْالبعدْاألولْ"تنظيمْ
وبالنظر ْإلى ْالنتائجْالخا ْ
موقعْالعمل"ْالمرتبةْاألولىْبمتوسطْحسابيْ(ْ 4.30من ْْ)5وبوزنْنسبيْ ْ(ْ،)%86.1بينماْاحتلْالبعدْ

الرابعْ"التصنْيعْالخلوي"ْالمرتبةْاألخيرةْبمتوسطْحسابيْ(ْ4.06منْْ)5وبوزنْنسبيْ(ْ ْ.)%81.3

تْفقدْبلغْالوسطْالحسابيْلهذاْالمحورْ(ْ4.37منْ
أماْفيماْيتعلقْبالمحورْالثانيْالخاصْبجودةْالمنتجا ْ
تفعةْجداْمنْالموافقةْعلىْهذاْ
ْ)5وبوزنْنسبيْبلغْ(ْ،)%87.4وتشيرْهذهْالنتيجة ْإلى ْوجودْدرجةْمر
ً

البعْدْ.وتشيرْنتائجْقيمْاختبارْ( )One sample t- testللتحققْمنْأنْمتوسطْالجاباتْللدرجةْالكليةْ
)ْالتيْتعبرْعنْالريْالمتوسطْللمشاركينْفيْالجابةْعلىْاستبانةْ
ْأ
لمحاورْوأبعادْالدراسةْحولْالقيمةْ(3

الدراسةْ ،إلى ْأنْقيمةْالمتوسطْالحسابيْللدرجةْالكليةْلمحاورْ وأبعاد ْالدراسةْأكبرْمنْالقيمةْ(ْ)3وذاتْ
داللةْإحصائيةْ،األمرْالذيْيشيرْإلىْأنْمتوسطْإجاباتْالمشاركينْفيْتعبئةْاالستبانةْتتجهْنحوْالموقفْ

اليجابيْفيْجميعْمحاورْوأبعادْاألداةْْ.
ْ

جدول ( :)4نتائج التحليل اإلحصائي لمحاور وأبعاد أداة الدراسة

عدد

الوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

"ت"

األولْ:تنظيمْموقعْالعمل ْ

ْ9

4.30

0.43

86.1%

*
ْ 26.18

1

الثانيْ:الصيانةْالنتاجيةْالشامل ْة ْ

ْ8

4.19

0.57

83.8%

*
ْ 18.01

3

الثالثْ:التحسينْالمستمرْ ْ

ْ8

4.14

0.56

82.7%

*
ْ 17.59

4

الرابعْ:التصنيعْالخْلويْ ْ

ْ8

4.06

0.59

81.3%

*
ْ 15.49

5

الخامسْ:النتاجْفيْالوقتْالمحدْد ْ

ْ8

4.29

0.45

85.7%

*
ْ 24.96

2

41

4.20

0.41

*25.29 84.0%

7

4.37

0.48

*24.83 87.4%

البعد

المحورْ
األول

أبعاد المحور األول "التصنيع الرشيق"
المحور الثاني "جودة المنتجات"

الفقرات الحسابي المعياري

اختبار

الترتب

الوزنْ ْالنسبيْ=ْ(الوسطْ
عدادْالباحثْاستناد ْإلى ْمخرجات ْ*ْ .SPSSمعنويةْعندْمستوىْداللة ْْ ْ .0.01
الجدولْمن ْْإ
ً

الحسابي÷.%100*ْ)5
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ثال ًثا :النمذجة الهيكلية لمتغيرات الدراسة
 3.1تقييم نموذج القياس Measurement Model Assessment

يتمْتقييمْنموذجْالقياسْلمتغيراتْالدراسةْمنْخاللْ،معاملْثباتْالفقرةْ(ْ)Indicator reliability

والذيْيقاسْمنْخاللْقيمْتشبعْالفقراتْ(ْ)Loadingعلىْمتغيراتهاْالكامنةْ،لذاْفإنْالفقراتْالتيْتحصلْ

علىْقيمةْأكبرْمنْ(ْ)0.40تعتبرْمحققةْلمعاملْثباتْالفقرةْ(ْ،)Indicator reliabilityمعاملْاالتساقْ
الداخليْ(ْ)Internal consistencyويحسبْبواسطةْمعاملْالثباتْالمركبْ(Composite reliability-
)ْتعتبرْمتسقةْداخلياْ(ْ .)1
ْ،)CRوعليهْفإنْاألبعادْالتيْتحصلْقيمةْثباتْمركبْتزيدْعنْ(0.70
ً

وبناءْعلىْذلكْبلغْالحدْاألدنىْلدرجاتْالتشبعْعلىْالمتغيراتْالكامنةْالتيْتنتميْلهاْ(ْ،)0.40
ًْ

كماْأنْقيمْمعاملْالثباتْالمركبْلجميعْأبعادْالنموذج ْيزيدْعنْالحدْاألدنىْ(ْ،)0.70حيثْتتراوحْبينْ

(ْ،)0.895-0.829فيْحينْأنْمعاملْالثباتْالمركبْلهْأكبرْمنْ(ْ،)0.60وبذلكْيعتبرْمحققْلدرجةْ
بناءْعلىْماْسبقْيمكنناْاالستنتاجْبأنْنموذجْالقياسْلمتغيراتْالدراسةْ،يحققْشروطْ
الصالحيةْالمقبولةً ْ،

الجودةْالالزمةْلالعتمادْعلىْالنتائجْالتيْيقدمهاْالنموذجْلدراسةْالعالقةْبينْنظامْالتصنيعْالرشيقْكمتغيرْ

تْكمتغيرْتابعْْ .
مستقلْوجودةْالمنتجا ْ

 3.2تقييم النموذج الهيكلي Structural Model Assessment

يتمْ تقييمْ صالحيةْ النموذجْ الهيكليْ منْ خالل ْ،معاملْ التحديدْ ( Coefficient of

 ْ،)determinationومعامالتْالمسارْ(ْْ،)Path Coefficientsحيثْْتشيرْقيمةْ معاملْالتحديدْْإلىْ
كميةْتباينْالمتغيرْالتابعْالتيْتمْتفسيرهاْبواسطةْالمتغيرْالمستقلْ،إذْأنْقيمةْمعاملْالتحديدْْتتراوحْبينْ

ْ،)1وكلماْاقتربتْقيمتهْمنْالواحدْكلماْذلكْعلىْقدرةْتنبؤْعاليةْللنموذجْالهيكليْ،وفيْهذهْالدراسةْ(ْ 0

ت)ْ
فقطْبلغْمعاملْالتحديدْ(ْ،)0.548وهذاْالرقمْيعنيْأنْْ%54.8منْتباينْالمتغيرْالتابعْ(جودةْالمنتجا ْ
تمْتفسيرهاْبواسطةْالمتغيرْالمستقلْالتصنيعْالرشيقْإضافةْ،إلىْذلكْتشيرْنتائجْتقديرْالنموذجْأنْجميعْ

معامالتْالمسارْكانتْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ0.05وهْذاْيدعمْمنْصالحيةْالنموذجْالهيكليْ
جْالمقدرْمدرجةْتفصيلياْْ .
المقدرْ،النتائجْالكليةْللنموْذ
ً
خامسا :نتائج تحليل النموذج الهيكلي متعدد المستويات ()Multilevel-SEM
ً

تمْاالعتمادْعلىْمنهجيةْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْ(ْ)Multilevel-SEMلدراسةْتأثيرْالمتغيرْ

المستقلْ المتمثلْ فيْْنظامْْالتصنيعْ الرشيقْ بأبعادهْ المتمثلةْ فيْ (تنظيمْ موقعْ العمل ْ،الصيانةْ النتاجيةْ

(1) Taber، K. (2018). “The Use of Cronbach’s AlphaWhen Developing and Reporting Research
Instruments in Science Education”، Science Education Centre، Faculty of Education، University of
Cambridge، Springer Publisher، 48 issue، p1293.
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الشاملةْ،التحسينْالمستمرْ،التصنيعْالخلويْ،النتاجْفيْالوقتْالمحدد)ْعلىْالمتغيرْالتابعْالمتمثلْفيْ
تْللوصولْالنتائجْالتطبيقيةْالخاصةْبمحاورْالدراسةْ .
جودةْالمنتجا ْ
ىْ
استنادا ْإل ْ
منْالجْدولْ( )5والذيْيشير ْإلى ْاألوزانْالمعياريةْلألبعادْالمكونة ْلنظامْالتصنيع ْالرشيق ْ،و ً

نتائجْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْيتضحْأنْأكثرْاألبعادْمساهمةْفيْالتصنيعْالرشيقْقدْتمثلْفيْ

التحسينْالمستمرْبوزنْمعياريْ(ْ،)0.314وتالهْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبوزنْمعياريْ(ْ،)0.304ومنْ
ثمْالتصنيعْالخلويْبوزنْمعياريْ(ْ،)0.259تبعهْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْبوزنْمعياريْ(ْ،)0.213وفيْ
المرتبةْاألخيرةْجاءْبعدْتنظيمْموقعْالعملْبوزنْمعياريْ(ْ .ْ)0.143
جدول ( )5نتائج األوزان المعيارية لألبعاد المكونة لنظام التصنيع الرشيق

الوزن

المعياري

االنحراف
المعياري

اختبار

الداللة

ْتنظيمْموقعْالعملنظامْالتصنيعْالرشيق

ْ 0.143

ْ 0.037

ْ 3.820

ْ 0.000

الصيانةْالنتاجيةْالشاملةنظامْالتصنيعْالرشيق

ْ 0.304

ْ 0.029

ْ 10.651

ْ 0.000

التحسينْالمستمرنظامْالتصنيعْالرشيق

ْ 0.314

ْ 0.025

ْ 12.441

ْ 0.000

التصنيعْالخلويْنظامْالتصنيعْالرشيق

ْ 0.259

ْ 0.033

ْ 7.946

ْ 0.000

ْ 0.213

ْ 0.029

ْ 7.392

ْ 0.000

االتجاه

النتاجْفيْالوقتْالمحددْنظامْالتصنيعْالرشيق
استنادًا إلى مخرجات برنامج ()Smart-PLS

"ت"

اإلحصائية

ْ

ت ْقدْبلغتْ
منْالجدولْ( ْ)6والشكلْ(ْ)2يتضح ْْأنْقيمةْتأثير ْنظام ْالتصنيعْالرشيقْعلى ْجودةْالمنتجا ْ
تْ،حيثْ
(ْ)0.740وهذهْالقيمةْتعنيْوجودْتأثيرْإيجابيْمرتفعْلنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْجودةْالمنتجا ْ
أنْمضاعفةْمستوىْتطبيقْنظامْالتصنيعْالرشيقْعنْالمستوىْالمطبقْحالياْسيؤديْإلىْتحسينْمستوىْ
ً
ت ْبنسبة ْْ ،%74أماْعلى ْمستوىْاألبعادْالفرعيةْللتصنيعْالرشيقْ،فكانْتأثيرهاْعلى ْجودةْ
جودةْالمنتجا ْ

المنتجاتْْعلىْ النحوْ اآلتي ْ،التحسينْ المستمرْ بمقدارْْ ْ،%23.2الصيانةْ النتاجيةْ الشاملةْ بمقدارْ
أخيراْتنظيمْ
ْ،%22.5التصنيعْالخلويْبمقدار ْْ،%19.2النتاجْفيْالوقتْالمحددْبمقدار ْ ْ،%15.7و ً

موقعْالعملْبمقدار ْْ،%10.6حيثْتشيرْهذهْالنتائج ْإلى ْحجمْتأثيرْالمتغيرْالمستقلْ(نظام ْالتصنيعْ
ت)ْ حسبْ نتائجْ النموذجْ الهيكليْ متعددْ
الرشيق)ْ بأبعادهْ المختلفةْ علىْ المتغيرْ التابعْ (جودةْ المنتجا ْ
تْ .
المستويا ْ
إحصائيْاْ
تْ،تحسبْ
ومنْالجديرْبالذكرْأنْتأثيراتْاألبعادْالفرعيةْلنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْجودةْالمنتجا ْ
ً

بشكلْضمنيْمنْقْيمْاألوزانْالمعياريةْلألبعادْالفرعيةْ،والتأثيرْالجماليْلنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْجودةْ
تْ،ويتمْتقديرهاْبعدةْطرقْمختلفةْمنْأشهرهاْحاصلْضربْالوزنْالمعياريْلكلْبعدْبقيمةْالتأثيرْ
المنتجا ْ
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الجماليْلنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْجوْدةْالمنتجاتْ،ومنْخاللْأسلوبْالمعاينةْالتك ارريةْ(ْ)Bootstrap
تْ،وكانتْ
تمْاختبارْالمعنويةْالحصائيةْلتأثيرْنظامْالتصنيعْالرشيقْوأبعادهْالمختلفةْعلىْجودةْالمنتجا ْ
النتائجْتشيرْألنْجميعْالتأثيراتْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ،0.01كماْوبلغتْقيمةْمعاملْالتحديدْ
 ْ،0.548والتيْتشير ْإلى ْأنْالتصنيعْالرشيقْبأبعادهْالمختلفةْيساهمْفيْتفسيرْماْنسبته ْْ%54.8منْ
تْ ْ.
التغيرْفيْجودةْالمنتجا ْ
جدول ( )6نتائج تأثير التصنيع الرشيق بأبعاده المختلفة على الجودة

اتجاه التأثير

قيمة التأثير

نظام التصنيع الرشيق جودة المنتجات
تنظيم موقع العمل جودة المنتجات
الصيانة اإلنتاجية الشاملة جودة المنتجات
التحسين المستمر جودة المنتجات
التصنيع الخلوي جودة المنتجات
اإلنتاج في الوقت المحدد جودة المنتجات

0.740
0.106
0.225
0.232
0.192
0.157

االنحراف
المعياري
0.042
0.030
0.027
0.020
0.023
0.022

اختبار
"ت"
17.680
3.549
8.442
11.480
8.535
7.096

الداللة
اإلحصائية
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

استنادا إلى مخرجات برنامج ( .)Smart-PLSمعامل التحديد .%54.8
ً

الشكل ( )2تأثير نظام التصنيع الرشيق بأبعاده المختلفة على جودة المنتجات حسب نتائج للنموذج الهيكلي متعدد
استنادا إلى مخرجات برنامج ()Smart-PLS
المستويات ،إعداد الباحث
ً
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اختبار فرضيات الدراسة
 .3نتائج تحليل فرضيات الدراسة:
 3.1الفرضية الرئيسة األولى:
والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≥0.05بين التصنيع الرشيق ومستوى جودة
منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية".
منْ الجدولْ ( ْ)6نالحظْ أنْ نظامْ التصنيعْ الرشيقْ يؤثرْ بشكلْ إيجابيْ وذوْ داللةْ إحصائيةْ علىْْجودةْ
المنتجاتْفي ْ مجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ
(ْ)0.740بمستوىْداللةْأقلْمنْ(ْ،)0.05وهوْماْيشيرْإلىْقبولْالفرضيةْالرئيسةْواالستنتاجْأنْهناكْ
تْ
تأثيرْموجبْوذوْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْداللةْْ( )α≥0.05لنظامْالتصنيعْالرشيقْعلىْجودةْالمنتجا ْ
فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ،وعليهْفقدْتمْإثباتْصحةْفرضيةْ
الدراسةْالرئيسةْاألولىْْ .
ويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسةْاألولىْخمسةْفرضياتْفرعيةْحسبْاألبعادْالمكونةْللمتغيرْالمستقلْ
والمتمثلْفي ْنظام ْالتصنيعْالرشيقْ،وجاءتْنتائجْاختبارْالفرضياتْالفرعيةْوفًقاْلنتائجْتقديرْالنموذجْ
الهيكليْمتعددْالمستوياتْعلىْالنحوْاالتي:
 3.2الفرضية الفرعية األولى :والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≥0.05لتنظيم
موقع العمل على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".
تْ
منْالجدولْ(ْ)6يتضحْأنْتنظيمْموقعْالعملْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلىْجودةْالمنتجا ْ
فيْمجموعةْمصانعْس ارْيوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ،حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ(ْ)0.106
بمستوىْ داللةْ أقلْ منْ ْ(ْْ)ْ0.05وهوْ ماْيشيرْْإلىْْوقبولْالفرضيةْ واالستنتاجْأنْ هناكْتأثيرْ ذوْ داللةْ
تْفيْمجموعةْمصانعْسرايو ْالواديةْ
إحصائيةْعندْمستوى ْ 0.05لتنظيمْموقعْالعملْعلى ْجودةْالمنتجا ْ
للصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.
 3.3الفرضية الفرعية الثانية :والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≥0.05للصيانة
اإلنتاجية الشاملة على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".
منْالجدولْ(ْ)6يتضحْأنْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْتؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى ْجودةْ
ت ْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ ،حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ
المنتجا ْ
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(ْ)0.225بمستوىْداللةْأقلْمنْ(ْ )0.05وهوْماْيشير ْإلى ْقبولْالفرضيةْالبديلةْ واالستنتاجْأنْهناكْ
تْْفيْمجموعةْ
تأثيرْذوْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْ 0.05للصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْجودةْالمنتجا ْ
مصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزْةْ .
ْ

 3.4الفرضية الفرعية الثالثة :والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≥0.05ألسلوب
اإلنتاج في الوقت المحدد على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية".
منْالجدولْ(ْ)6يتضحْأنْاالنتاجْفيْالوقتْالمحددْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلىْالجودْةْ
فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ،حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ(ْ)0.157
بمستوىْداللةْأقلْمنْ(ْ)0.05وهوْماْيشيرْإلىْقبولْالفرضيةْالبديلةْواالستنتاجْأنْهناكْتأثيرْذوْداللةْ
تْفيْمجموعةْمصانعْ
إحصائيةْعندْمستوىْ 0.05ألسلوبْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْجودةْالمنتجا ْ
سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ .
ْ
 3.5الفرضية الفرعية الرابعة :والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≥0.05للتصنيع
الخلوي على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".
تْ
منْالجدولْ(ْ)6يتضحْأنْالتصنيعْالخلويْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلىْجودةْالمنتجا ْ
فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ(ْ)0.192
بمستوىْ داللةْ أقلْ منْ (ْْْ)0.05وهوْ ماْ يشيرْْإلىْْقبولْ الفرضيةْ واالستنتاجْ أنْ هناكْ تأثيرْ ذوْ داللةْ
تْْفيْمجموعةْ مصانعْسرايوْالواديةْ
إحصائيةْ عندْ مستوىْْ 0.05للتصنيعْ الخلويْ علىْْجودةْالمنتجا ْ
للصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ .
ْ

 3.6الفرضية الفرعية الخامسة :والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≥0.05للتحسين
المستمر على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".
تْ
منْالجدولْ(ْ)6يتضحْأنْالتحسينْالمستمرْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلىْجودةْالمنتجا ْ
فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ،حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ(ْ)0.232
بمستوىْ داللةْ أقلْ منْ(ْْ)0.05وهوْ ماْ يشيرْْإلىْْقبولْالفرضيةْ واالستنتاج ْبأنْ هناكْ تأثيرْ ذوْ داللةْ
ت ْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْ
إحصائيةْعندْمستوى ْ 0.05للتحسينْالمستمرْعلى ْجودةْالمنتجا ْ
للصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ .
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ْ
النتائج والتوصيات

النتائج:
.1

ت التصنيعْ الرشيقْ
ت متغي ار ْ
ث في الشركة اتجاه فق ار ْ
ي ألف ارْد عينة البح ْ
ظهور تباين واضح ْواْيجاب ْ

لصالحْتنظيمْموقعْالعملْالذيْاحتلْعلىْالوزنْالنسبيْاألكبرْمنْحيثْاهتمامْالمجموعةْوتركيزهاْعليهْ،

ت المحدْدْْ ْوبوزنْ نسبيْ
ث األهمية بعْد النتاج في الوق ْ
حيثْ بلغْ الوزنْ النسبيْ لهْْ ْ،%86.1يليهْْمن حي ْ

ْْ،%85.7منْ ثمْ احتلْ بعدْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْالمرتبةْْالثالثةْ وبوزنْ نسبيْْ ْ،%83.8تالهاْ بعدْ
أخيراْالتصنيعْالخلويْوبوزنْنسبيْْ .%81.3
التحسينْالمستمرْوبوزنْنسبيْْ،%82.7و ً

.2

نْالنسبيْالخاصْ
اْكبيراْبقضاياْجودةْمنتجاتهاْ،حيثْبلغْالوز ْ
أظهرتْالنتائجْإيالءْالشركةْاهتمام ً
ً

.3

أظهرتْنتائجْتحليلْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْوجودْأثرْإيجابيْ ْوذوْداللةْإحصائيةْعندْ

باهتمامْوتطبيقْمعاييرْالجودةْفيْالمجموعةْماْنسبتهْْ ْ.%87.4

مستوىْ داللةْ ( )α≥0.05لتطبيقْْنظامْ التصنيعْ الرشيقْ علىْْمستوىْ جودةْ منتجاتْ الصناعةْ الغذائيةْ

بمجموعةْ ْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْ،حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ(ْ،)0.740وهوْ

ماْيشيرْإلىْأنْمضاعفةْجهودْالمجموعةْفيْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْعنْالمستوىْالراهنْستسهمْ
فيْتطويرْمستوىْجودةْمنتجاتهاْبماْنسبتهْْ .%74

.5

غيرْالتصنيعْالرشيقْتأثيراْعلىْمستوىْالجودةْتمثلتْبالتحسينْ
تشيرْالنتائجْإلىْأنْأكثرْأبعادْالمت
ً

المستمرْبقيمةْتأثيرْبلغت ْْ،0.232يليهْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبقيمةْتأثيرْبلغت ْْ،0.225ومنْثمْ

التصنيعْالخلويْبقيمةْتأثير ْْ،0.192يليهْالنتاجْبالوقتْالمحددْبقيمةْتأثيرْبلغت ْْ ،0.157بينماْكانتْ
بعادْتأثيراْتنظيمْموقعْالعملْ،حيثْبلغتْقيمةْتأثيرهْْ .0.106
أقلْتلكْاأل
ً
التوصيات
.1

توصيْالدراسةْإدارةْالمجموعةْبالعملْعلىْاستخدامْطريقةْكانبانْْلتداولْالموادْوْاألجزاءْبينْ

المخازنْوْخطوطْالنتاجْوْالموردينْمنْخاللْالقيامْبعمليةْربطْتقنيْمتكاملْللمخازنْبخطوطْاالنتاجْ

المعلومةْآلياْإلىْالمخازنْعندْبيعْكميةْمحددةْمنْصنفْمعينْ،وبالتاليْ
ْوالموزعينْ،بماْيضمنْانتقالْ
ً
لعْدادْالكمياتْالتيْيتمْسحبهاْمنْالمخزنْمنْنفسْ
بْ ْ
القيامْبالتسجيل ْاللكتروني ْمنْخاللْالحاسو ْ

الصنفْ وذلكْلتمكينْالمجموعةْمنْتعزيزْتطبيقْنظامْاالنتاجْفيْالوقتْالمحددْمنْخاللْالتفاعلْبينْ
التكنولوجياْوالموردينْلتوريدْالموادْالالزمةْمنْهذهْاألصنافْعندْوصولْالمخزونْإلىْحدْمعينْْ.

.2

ضرورةْقيامْالشركةْبتطويرْالنظامْاللوجستيْالمطبقْلديهاْوتفعيلْإدارةْاللوجستيكْلضمانْكفاءةْ

سلسلةْاالمدادْبماْيعززْمنْأداءْالعملياتْلديهاْوبالتاليْاالرتقاءْبمستوىْجودةْمنتجاهاْ.
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.3

ضرورةْتبنيْإدارةْالمجموعةْلألفكارْالبداعيةْحتىْولوْكانتْمتعلقةْبأجزاءْمتواضعةْفي ْإطارْ

عملهاْ والنظرْإليهاْكجزءْمنْأهدافْالتحسينْالمتسمرْالذيْيجبْمراكمتهْمنْخاللْتحسناتْبسيط ْةْ؛ْ

ولكنْبشكلْمستمرْبماْيفضيْبتعزيزْتنافسيةْالمجموعةْوجوْدةْمنتجاتهاْعلىْالمدىْالطويلْ،معْربطْهذهْ
المبادراتْبنظمْالمكافئاتْوالحوافزْلتشجيعْالعاملينْعلىْالتفكيرْالبداعيْالمنظمْفيْأطرْالتحسينْالمستمرْ

لجوانبْالعمليةْاالنتاجيةْ ْ.

.4

بْومفاهيمْحلقاتْالجودةْكمدخلْإداريْْحديثْلحلْالمشكالتْ
ضرورةْقيامْالمجموعةْبتطبيقْأسالي ْ

تْ،بماْيضمنْالحفاظْعلىْالمستوياتْالراهنةْلجودةْمنتجاتْالمجموعةْوالتحسينْ
المرتبطةْبجودةْالمنتجا ْ
المستمرْلهاْبمشاركةْذويْاالختصاصْمنْالعاملينْ.

.5

االهتمامْمنْقبلْمجموعةْمصانعْسراي ْوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْبنشرْثقافةْإزالةْالهدرْبجميعْ

أشكالهْوتأطيرهاْفيْمنظومةْالفهمْ والممارسةْلدىْالعاملينْبهاْباعتبارهاْالمدخلْ والهدفْالنهائيْلتطبيقْ
نظامْالتصنيعْالرشيقْْ .

.6

ْضرورةْتركيزْالمجموعةْعلىْاالهتمامْبتنظيمْموقعْالعملْوتفعيلْاالعتمادْعلىْفكرةْالتصنيعْ

الخلويْبشكلْأكبرْوذلكْلضمانْإيجادْتأثيرْفاعلْلهماْفيْعملياتْتطويرْجودةْالمنتجاتْْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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الملخص:
ْ

ْالْ تعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْ وجرائمْْالفسادْ منْالجرائمْحديثةْ النشأة؛ْْفقدْ كانتْالحربْالعالميةْ

الثانيةْعملياْهيْشرارْانطالقْوظهورْلهذهْالجرائمْمثلْاالحتكارْوتهريبْالبضائعْلتأمينْالطلبْ
ًْ
األولىْو
المتزايدْعليهاْفيْظلْالحروبْالتيْعصفتْفيْدولْالعالم؛ْلذاْفالشكاليةْالتيْتطرحْنفسهاْهيْأنْالمشرعْ

الفلسطينيْلمْيدرجْالجرائمْاالقتصاديةْمنْضمنْجرائمْالفسادْالواردةْفيْقانونْمكافحةْالفسادْ،علىْالرغمْ
منْ وجودْارتباطْ وتشابهْ بينهماْ الْسيماْأنْ كليهماْيلحقانْالضررْفيْاقتصادْالدولةْ ويمسانْ باألموالْ

العامة؛ ْومنْأجلْتحقيقْغاياتْ وأهدافْالبحثْالمتمثلةْفيْبيانْالعالقةْبْينْالجرائمْاالقتصاديةْوجرائمْ
الفسادْاعتمدْالباحثْالمنهجْالوصفيْوالتحليليْ،والمنهجْالمقارنْ،منْخاللْوصفْوتحليلْنصوصْقانونْ

مكافحةْالفسادْ رقمْ(ْ)1لسنة ْْ 2005وتعديالتهْ،ومقارنتهاْبالنصوصْالواردةْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْ

الفسادْاألردنيْرقمْ(ْ)13لسنةْْ2016وبعضْالتشريعاتْالعربيةْ،وتوصلْالباحثْإلىْعدمْوجودْإجماعْ

دوليْحولْتعريفْجريمةْالفسادْأو ْالجرائمْاالقتصادية ْ،وانْالجرائمْاالقتصاديةْتتشابه ْإلى ْحدْكبيرْمعْ

ىْضرورةْتعديلْقانونْ
بْظهورهماْوخصائصهماْوآثارهماْعلىْالدولةْ،وخلصْإل ْ
جرائمْالفسادْمنْحيثْأسبا ْ

طينيْواعتبارْجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركيْالمنصوصْعليهماْفيْقانونْضريبةْ
مكافحةْالفسادْالفلس ْ

الدخلْوقانونْالجماركْوالمكوسْجرائمْفسادْبغضْالنظرْعنْمرتكبيها.

الكلمات المفتاحية(ْ:الفسادْ،الجرائمْاالقتصاديةْ،التهربْالضريبيْ،التهربْالجمركيْ،مكافحةْالفساد)
Abstract:
Economic and corruption crimes are not considered new. World War I and
II are the real launching spark of those crimes along with crimes like monopoly
and merchandise smuggling in order to cover the increasing demands during wars.
Therefore, the problem of Palestinian lawmaker has not included the economic
crimes in the list of corruption crimes in the anti-corruption law. There is a
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connection and a similarity between the two crimes is that both of them damage
the state economy and the public money. The researcher adopted the descriptive,
analytical and comparative approach, by describing and analyzing the texts of the
Anti-Corruption Act No. 1 of 2005 and its amendments. Compared to the
provisions of the Jordanian integrity and Anti-Corruption Act No. 13 of 2016 and
some Arab legislation, the researcher found that there is no international
consensus on the definition of the crime of corruption or economic crimes, and
that economic crimes are very similar to corruption crimes in terms of their causes,
characteristics and effects on the state. The results shows that the Palestinian anticorruption law should be fixed and that the tax and customs evasion offenses set
forth in the income tax law, customs law and excise are considered corruption
crimes regardless of the perpetrators.
Keywords: Corruption, Economic crime, Tax evasion, Customs evasion,
مقدمة:
بْالتجارةْاللكترونْية ْوالتيْبدأتْتفرضْسيطرتهاْ
معْازديادْوتيرةْالتطورْالتكنولوجيْوتنوع ْأسالي ْ

علىْاألسواقْالعالميةْ،ومعْتعاظمْالتطورْاالقتصاديْوتنوعْالقطاعاتْاالقتصاديةْالمختلفةْ،انعكسْذلكْ
يجاباْعلىْالمجتمعاتْالمختلفةْفيْالدولةْالمتقدمةْ والناميةْعلىْحدْسواءْ؛ ْإالْأنْاآلثارْالسلبيةْ
سلب ْ
اْواْ ً
ً
التيْتلعبْدورْمهماْفيْاألسواقْ
كانتْاألبرزْفبدأناْنشاهدْالشركاتْالقابضةْالمؤثرةْفيْاألسواقْالعالميةْو
ً

ىْحالياْ
انخفاضاْ،كماْبدأناْنشاهدْزوالْالطبقةْالوسطىْفيْالمجتمعاتْالمختلفةْ،فالْنر
الماليةْصعوداْ و
ً
ً
ً

ت ْالغنية؛ْ
التيْتحاولْدائماْالصعودْللوصولْعلىْالطبقا ْ
إالْالطبقاتْالبرجوازيةْالغنيةْ والطبقاتْالفقيرةْ و
ً
ىْنفسْطماعةْجشعةْالْيهمهاْإالْالحصولْعلىْالمالْبغضْالنظرْ
وألنْالنفسْالبشريةْالتيْخلقهاْهللاْتعال ْ
عنْالطريقةْالتيْتحصلْعليهاْ،إماْمنْحاللْأوْمنْحرام؛ْألنْالغايةْفقطْليسْتوفيرْاالحتياجاتْالرئيسيةْ

؛وانماْأصبحتْالرفاهيةْوالكمالياتْهيْاألساسْفيْظلْالنظامْاالقتصاديْالحديثْ،فأصبحْالموظفْهمهْ
اقتناءْالسياراتْالحديثةْوالبيوتْالفخمةْمنْأجلْالتباهيْأمامْزمالئهْ،وهذاْحداْبالكثيرينْمنهمْإلىْإيجادْ

ق كافة؛ْللحصولْعلىْاألموالْلسدْهْذهْاالحتياجاتْالشكليةْ،فبدأناْنالحظْانتشارْجرائمْ
الوسائلْ والطر ْ
الفسادْكالرشوةْ واالختالس ْواساءةْاالئتمانْبينْعمومْالعاملينْفيْقطاعاتْالدولةْالمختلفة ْ،والْيتوقفْ

األمرْعندْالموظفينْ والعاملينْفيْالدولةْوبدأناْنشاهدْونالحظْالكمْالهائلْمنْالقضاياْ والملفاتْالمتعلقةْ

بجرائمْاقتصاديةْكالتالعبْفيْاألسعارْوتهريبْالبضائعْوالمخدراتْوالسالحْوالتهربْالضريبيْوالجمركيْ

منْقبلْكبارْالتجارْ والشركاتْالمؤثرةْفيْاقتصادْالدولةْ،فالدولةْتسعىْلسدْالعجزْلديهاْوتأمينْرواتبْ

موظفيهاْومواكبةْالتطورْاالقتصاديْ،منْخاللْفرضْالمزيدْمنْالضرائبْوفيْالمقابلْتسعىْكبارْالشركاتْ

إلىْتحقيقْاألرباحْْوزيادةْرأسمالهاْولوْعلىْحسابْالدولةْمنْخاللْعدمْتأديتهاْللمستحقاتْالمترتبةْعليهاْ
وهيْالضرائبْْ .
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إنْالجرائمْاالقتصاديةْوجرائمْالفسادْليستاْجرائمْحديثةْالنشأةْ،فقدْكانتْاألحداثْالعالميةْكالحربْ
الثانيةْعملياْشرارْانطالقْوظهورْالجرائمْاالقتصاديةْكاالحتكارْوتهريبْالبضائعْلتأمينْ
العالميةْاألولىْو
ً
الطلبْالمتزايدْعليهاْفيْظلْالحروبْالتيْعصفتْفيْدولْالعالم؛ْالْسيماْالدولْاألوروبيةْالتيْقضتْ

علىْالحجرْ والبشر ْ،واألمرْذاته ْيتعلقْبجرائمْالفسادْحيثْأنناْنالحظْأنْالدولْالتيْتعانيْمنْالفقرْ

وا لحربْهيْالدولْالتيْتنتشرْبهاْمثلْهذاْالنوعْمنْالجرائمْأكثرْمنْباقيْالدولْ،فأبانْالحربْاألخيرةْ
علىْالعراقْوسقوطْنظامْالحكمْهناكْالحظناْالسرقاتْوالتخريبْالذيْطالتْمرافقْالدولةْكافةْ،وماْتبعهْ

الحًقاْمنْاستغاللْنفطْالعراقْمنْقبلْالفئةْالحاكمةْالتيْجاءتْبعدْسق ْوطْنظامْالحكم؛ْحيثْتحدثتْ
اقْأصبحْمنْأكثرْدولْالعالمْفساداْ وأنْملياراتْالدوالراتْسرقتْمنْبيعْنفطْ
تقاريرْأمميةْعنْأنْالعر
ً
العراقْوادخلتْفيْالحساباتْالبنكيةْلرموزْنظامْالحكمْالالحقْ .

انتشارْظاهرْالفسادْفيْالعالمْأجمعْ،كانْالْبدْمنْالوقفْجدياْمنْقبل ْدولْالعالمْ
ومعْازدياد ْ
ً

للحدْمنْهذهْالظاهرْوالتيْتعتبرْكالسرطانْالذيْينهشْالجسدْ،وبدأتْدولْالعالمْبالتحركْلمواجهةْهذاْ
السرطانْ،فكانْاقرارْالعالمْالتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْوماْتبعهاْمنْعقدْالعديدْمنْالمؤتمراتْ

الدوليةْمنْأجلْانضمامْدولْالعالمْلها كافةْ،وموائمةْتشريعاتهاْمعْاالتفاقيةْاألمميةْ(ْ،)1كماْأنْالدولْ
العربيةْ والتيْتتذيلْالعالمْفيْمقايسْالنزاهةْ والشفافيةْ وانتشارْالفسادْ،حيثْأردتْالدولْالعربيةْإثباتْ

جديتهاْفيْمكافحةْالفسادْمنْخاللْإقرارْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْ،وسعيْهذهْالدولْلنشاءاتْ
هيئاتْتختصْبمكافحةْالفساْد(ْ .)2

األمرْالْيختلفْكثيراْفيْالجرائمْاالقتصاديةْ،وكانْمنْأبرزْالجهودْالدوليةْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْ
و
ً

لمكافحةْ االتجارْ بالمخدراتْ والمؤثراتْ العقليـةْ لـسنةْْ١٩٨٨م ْ،واتفاقيةْ األممْْالمتحدةْ لمكافحةْ الجريمةْ

المنظمةْعبرْالوطنيةْلسنةْْ٢٠٠٠مْ(ْ،)3أماْلجه ْودْالعربيةْفكانْأولْموقفْعربيْموحدْلمكافحةْالجرائمْ

()ْ1

اعتمدتْاتفاقيةْمكافحةْالفسادْمنْقبل الجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدة فيْْ31أكتوبرْْ2003منْقبلْقرارْْ.4/58تمْفتحْبابْ

التوقيعْعليهاْفي ميريدا بيوكاتان بالمكسيك فيْالفترةْمنْْ9إلىْْ11ديسمبرْْ2003وبعدْذلكْفيْمقرْاألممْالمتحدةْفيْ

مدينة نيويوركْ.وتمْالتوقيعْعليهاْمنْقبلْْ140دولةْ.اعتباراْمنْْ1ينايرْْ2015فإنْهناكْْ174عضوْتشملْْ171دولة عضوْفيْ
األممْالمتحدة وجزرْكوك وفلسطين واالتحادْاألوروبي.
()ْ2

ْصدرتْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْفيْمقرْالجامعةْالعربيةْفيْالقاهرةْبتاريخْْ21ديسمبرْْ2010وانضمتْلالتفاقيةْْ14

()3

دورةْتدريبيةْبعنوانْالجهودْواالتفاقياتْالعربيةْوالدوليةْلمكافحةْالجريمةْاالقتصاديةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكترونيْ

دولةْ .

ْhttps://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handleتاريخْالزيارةْْْ 2019/ْ11/ْ24
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االقتصاديةْبعقدْالحلقةْالعربيةْاألولىْللدفاعْاالجتماعيْفيْالقاهرةْفيْالعامْْ1966لبحثْموضوعْوسائلْ
الدفاعْاالجتماعيْضدْالجرائمْاالقتصاديةْ(ْ .)1
إشكالية البحث ْ
تتمثلْاالشكاليةْالرئيسيةْفيْهذاْالبحثْوالتيْسنحاولْتسليطْالضوءْعليهاْوايجادْالحلولْلهاْ،بأنْ

المشرعْالفلسطينيْْ،ومنْخاللْقانونْ مكافحةْ الفسادْ المعدلْ رقمْ(ْ)1لسنةْْْْ)2(ْ2005لمْ يدرجْالجريمةْ
االقتصاديةْ ضمنْجرائمْالفساد ْ،علىْالرغمْ منْ وجودْارتباطْ وتشابهْ بينهماْ الْسيماْأنْ كليهماْيلحقانْ

الضررْفيْاقتصادْالدولةْويمسانْاألموالْالعامةْ(ْ،)3وهذاْماْسنقومْبالحديثْعنهْفيْهذاْالبحثْ،منْ
خاللْاستعراضْماْيتعلقْبالجريمةْاالقتصادية ْوجريمةْالفساد؛ْوبالتاليْسيتمْالجابةْعلىْعدةْتساؤالتْ

منهاْهلْأنْالجريمةْاالقتصاديةْالْتختلفْعنْجريمةْالفسادْمنْحيثْأركانهاْوآثارها؟ْوهلْسيكونْلهيئةْ

مكافحةْالفسادْالفلسطينيةْدورْللتصديْإلىْالجريمةْاالقتصادية؟ْْوهلْإدراجْالجريمةْاالقتصاديةْالضارةْ
ىْ
باالقتصادْالوطنيْضمنْجرائمْالفسادْفيْحالْتمْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْيكفيْأمْنحنْبحاجة ْإل ْ

تبهْاعتبارْالجريمةْاالقتصاديةْمنْجرائمْ
ْ
ألثر ْالقانونيْالذيْسير
قانونْخاصْبالجرائمْاالقتصادية؟ْوماْا ْ
الفساد؟ ْ
أهمية البحث
فيْالوقتْالذيْنجدْأنْالعديدْمنْالفقهاءْتناولواْالحديثْعنْالجريمةْاالقتصاديةْوجريمةْالفسادْ

يمتينْمعاْعلىْالرغمْمنْأنْلكليهماْالتأثيرْذاتهْعلىْالمالْالعامْ
كلْمنهاْعلىْحداْدونْوربطْهاتينْالجر
ً

كانْالْبدْلناْبالتطرقْإلىْالحديثْعنْالجريمةْاالقتصاديةْمنْمنظورْمكافحةْالفساد؛ْحيثْلمْيسبقْألحدْ

تناولْماْيتعلقْبعالقةْالجرائم ْاالقتصاديةْبجرائمْالفسادْ،علىْالرغمْمنْأنْالعديدْمنْالتشريعاتْالعربيةْ

كالتشريع ْاألردني ْوالكويتيْ واليمنيْاعتبرْالجريمةْاالقتصاديةْإحدىْأشكالْجرائمْالفسادْ ،أماْمنْالناحيةْ
العمليةْفتتمثلْبالتتبعْالقانونيْلمرتكبيْالجريمةْاالقتصاديةْلماْلهذهْالجرائمْمنْآثارْضارةْعلىْاقتصادْ

()ْ1

ْأ.دْسيدْشوربجيْعبدْالمولىْ،مواجهةْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالدولْالعربيةْ،جامعةْنايفْالعربيةْللعلومْاألمنيةْ،الطبعةْاألولىْ،

الرياضْ،2006ْ،صْْ 161

( ْ)ْ2تمْتعديلْقانونْالكسبْغيرْالمشروعْرقمْ(ْ)1لسنةْْ2005بموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ(ْ)7لسنةْْْ2010بشأنْتعديلْقانونْ

الكسبْغيرْالمشروعْ(وأصبحْيسمىْقانونْمكافحةْالفساد)ْ،وكذلكْوبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ(ْ)13لسنةْْ2014بشأنْتعديلْ
قانونْمكافحةْالفسادْ،وبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ(ْ)4لسنةْْ2017بشأنْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْ،والقرارْبقانونْرقمْ(ْ)37

لسْنةْْ2018بشأنْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْْ .
()ْ3

ْزيادْحميدانْ،جرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ(المفصولْوالمنظورْفيهاْحتىْالعامْْ،2010سلسلةْتقاريرْرقمْْ،46االئتالفْمنْ

أجلْالنزاهةْوالمساءلةْأمانْ،رامْهللاْ–فلسطينْ،2011ْ،صْ3منشورْعلىْالموقعْاإللكتروني https://www.aman-
ْpalestine.org/ar/reports-and-studies/717.htmlتاريخْالزيارةْْ ْ.2019/11/8
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بْْهذهْالجرائمْ واآلثارْ
الدولةْ والمالْالعام ْ،وتوضيحْ مدىْالعالقةْ معْجرائمْالفسادْ منْ خاللْتتبعْْأسبْا ْ
المترتبةْعليهاْْ .
منهجية البحث
لغاياتْتحقيقْأهْدافْالبحثْاعتمدْالباحثْعلىْالمنهجْالوصفيْوالتحليليْ،والمنهجْالمقارنْ،منْ

خاللْوصفْوتحليلْنصوصْقانونْمكافحةْالفسادْ رقمْ(ْ)1لسنة ْْ 2005وتعديالتهْ،وتحليلْالنصوصْ

القانونيةْ فيْ قانونْ النزاهةْ ومكافحةْْالفسادْْاألردنيْْرقمْ ( ْ)13لسنةْْْْ2016وتعديالتهْ(ْْ)1والتيْ اعتبرتْ

الجريمةْاالقتصاديةْمنْإحدىْصورْجرائمْالفساد ْْ،والتطرق
ْأحيانا ْإلى ْالنصوصْالقانونيةْفيْالتشريعْ
ً
أيضاْ،كذلكْالمراجعاتْاألدبية؛ْمنْخاللْاالطالعْعلىْالدراسةْالنظريةْلبعضْالمصادرْ
الكويتيْواليمنيْ ً

والمراجعْ واألبحاثْ والدراساتْ والمقاالتْالتيْتطرقت ْإلى ْالجريمةْاالقتصادية ْوجريمةْالفسادْبشكلْعامْ.

لتكونْخطةْالبحثْمقسمةْإلىْمبحثينْعلىْالنحوْاآلتيْ :
المبحث األول :ماهية جرائم الفساد
المطلبْاألولْ:مفهومْجريمةْالفسادْ ْ
أوًالْ:مفهومْالفسادْلغةْْ .
الفسادْاصطالحا ْ
ثانياْ:مفهومْ
ً
ً
ثالثًاْ:مفهومْالفسادْفيْالشريعةْالسالمي ْة ْ
المطلبْالثانيْ:صْورْجريمةْالفسادْ ْ

المبحث الثاني :ماهية الجرائم االقتصادية وعالقتها بجرائم الفساد
المطلبْاألولْ:ماهيةْالجرائمْاالقتصادي ْة ْ
أوًالْ:مفهومْالجريمةْاالقتصادية ْ
ثانياْ:صورْالجريمةْاالقتصادية ْ
ً
المطلبْالثانيْ:عالقةْالجرائمْاالقتصاديةْبجرائمْالفساْد ْ
أوًالْ:خصائصْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادي ْة ْ
()ْ1

ْتمْتعديلْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالردنيْرقمْ(ْ)13لسنةْْ2016بموجبْأحكامْقانونْرقمْ(ْ)25لسْنةْْ ْ.2019
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بْظهورْوانتشارْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ ْ
ثانياْ:أسبا ْ
ً

المبحث األول :ماهية جرائم الفساد
تسعىْ دولْ العامْْإلىْْرفعْ معدالتْ التنميةْ منْ خاللْ وضعْ الخططْ والب ارمجْ علىْ الصعيدينْ
االقتصاديْواالجتماع؛ْولكنْهذهْالخططْتصطدمْبمعضلةْتعتبرْاألكثرْخطورةْوانتشارْوهيْالفسادْحيثْ
يعتبرْمنْأكبرْالمشاكلْالتيْتعصفْفيْمعظمْدولْالعالمْالناميةْوالمتقدمةْعلىْحدْسواءْولكنْبدرجاتْ

مختلفةْ،لماْلهْمنْتأثيرْعلىْعجلةْالتنميةْوتأخرْمعدالتْالنموْوالتطورْفيْالدولةْ،وقدْبذلتْحكوماتْ

ت ْواآللياتْلمكافحتهْ والتخلصْ
الدولةْالجهودْالمضنية؛ ْمن ْأجلْالحدْمنْانتشارْهذهْاآلفةْ وايجادْاألدوا ْ

منهْ(ْ .)1

اماْعليهاْتحديدْمفهومْهذهْالجريمةْ،وصورهاْ
وحتىْتقومْهذهْالدولْبمكافحةْجريمةْالفسادْفكانْلز ً

وهذاْماْسنقومْبالحديثْعنهْفيْمطلبينْتباعاْوذلكْعلىْالنحوْاآلتيْ :
ً
المطلبْاألولْ:مفهومْجريمةْالفساْدْ ْ.
المطلبْالثانيْ:صورْجريمةْالفسادْ ْ.
المطلب األول :مفهوم جريمة الفساد

تعتبرْ جريمةْ الفسادْ ظاهرةْ اجتماعيةْ يصعبْ تحديدْ تعريفْ لها؛ْ وذلكْ لتعددْ صورهاْ وأشكالهاْ

بالضافة ْإلى ْعدمْوجودْاْتفاقْدوليْعلىْتعريفْجريمةْالفساْد؛ ْحيثْأنْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْ

اضحاْلجريمةْالفسادْوانماْعددتْأفعالْوصورْجرائمْفساْدْ(ْ،)2وحذتْاالتفاقيةْالعربيةْ
الفسادْلمْتوردْتعر ًيفاْو ً
لمكافحةْالفسادْحذوْاالتفاقيةْاألمميةْ(ْ،)3وكذلكْالعديدْمنْالتشريعاتْالعربيةْومنهاْقانونْالنزاهةْومكافحةْ

الفساد ْاألردني ْرقمْ(ْ)13لسنة ْْ 2016وقانونْإنشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْالكويتيْ رقمْ(ْ)2لسنةْ
عْالفلسطينيْمختلفاْعنْسابقيهْوحذاْ
ْ 2016فلمْيعرفاْالفسادْ وانماْعْدداْأشكالْالفساْدْ(ْ،)4ولمْيكنْالمشر
ً

حذوْالتشريعاتْالعربيةْآنفةْالذكرْ،حيثْلمْيقمْبتعريفْجريمةْالفسادْ وانماْاعتبرْبعضْاألفعالْجرائمْ

فسادْوفقْماْنصْعليهْقانونْ ْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ(ْ)1لسنة ْْ ،2005وسنقومْبالحديثْعنْذلكْ
()ْ1

ْمحمدْدرويشْ،الفسادْ(مصادره-نتائجه-مكافحته)ْ،عالمْالكتابْ،القاهرةْ،الطبعةْاألولىْ،2010ْ،صْ .67

()ْ2

ْحددتْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْاألفعالْالتيْتعتبرْفسادْفيْالفصلْالثالثْ(التجريمْوانفاذْالقانون)ْفيْالموادْْ-15

()ْ3

حددتْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْأفعالْالفسادْفيْالمادةْالرابعةْمنْاالتفاقيةْ .

ْ ْ.25
()ْ4

اهةْومكافحةْالفسادْاالردنيْرقمْ(ْ)13لسنةْْ)2016فيْالمادةْرقمْ/16أْبعضْاألفعالْجرائمْفسادْ،وكذلكْقانونْ
ْ
اعتبرْقانونْالنز

معدداْأشكالْجريمةْالفسادْ .
انشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْالكويتيْفيْالبابْالثالثْمنهْالمادةًْ ْ22
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بشكلْمفصلْالحًقاْ،وعلىْالرغمْمنْعدمْوجودْإجماعْدوليْعلىْتعريفْوتوضيحْمفهومْجريمةْالفسادْ،

إالْأنناْسنقومْبالتطرقْإلىْبعضْالمفاهيمْوالتعريفاتْالتيْعرفهاْباحثونْومنظماتْدولية(ْ .)1
أوًال :مفهوم الفساد لغة

بدايةْالْبدْمنْالرجوعْإلىْأصلْكلمةْالفسادْفيْاللغةْوهيْتعنيْالخللْواالضطرابْوفقْماْجاءْ
فيْالمعجمْالوسيطْ،وفيْالقاموسْالمنجدْفهوْعكسْالصالحْ،وفاسدْالقومْيعنيْأساءْإليهمْْ .
اصطالحا
ثانيا :مفهوم الفساد
ً
ً
ْ

اصطالحاْ فقدْ ذكرناْ بأنهْ الْ يوجدْ تعريفْ مجمعْ عليهْ ولكنْ هناكْ العديدْ منْ المؤسساتْ
ْأماْ
ً

والمنظماتْ والباحثينْاجتهدواْفيْوضعْتعريفْللفسادْ،فقدْعرفهْالبعضْبأنهْ"خروجْعنْالقانونْ والنظامْ
أيْعدمْااللتزامْبهماْأوْاستغاللْغيابهما؛ْمنْأجلْتحقيقْمصالحْسياسيةْأوْاقتصاديةْأوْاجتماعيةْللفردْ

أوْلجماعةْمعينةْفهوْسلوكْيخالفْالواجباتْالرسميةْللمنصبْالعامْتطل ًعا ْإلى ْتحقيقْمكاسبْخاصةْ

ماديةْأوْمعنوية"ْ(ْ .)2

ثال ًثا :مفهوم الفساد في الشريعة االسالمية
ولمْتكنْالشريعةْالسالميةْبمنأىْعنْغيرهاْفقدْعرفتْالفسادْوتطرقتْإليهْسواءْفيْكتابْهللاْ

عزْوجلْأوْفيْالسنةْالمطهرةْ،ووردتْكلمةْالفسادْفي ْالقرانْالكريمةْفيْمواضيعْعديدةْمنهاْقولهْعزْ

()3
أيضاْفيْ
وجلْ"واذاْتولىْسعىْفيْاألرضْليفسدْفيهاْويهلكْالحرثْوالنسلْوهللاْالْيحبْالفساد" ْ،وقولهْ ً

سورةْالنملْ"إنْالملوكْإذاْدخلواْقريةْأفسدوهاْوجعلواْأعزةْأهلهاْأذلةْوكذلكْيفعلونْ"(ْ )4وهناكْالعديدْمنْ
اآلياتْالق ْرآنيةْالكريمةْالتيْتحدثتْعنْالفسادْ،ولكنْفيْمجملهاْاعتبرتْالفسادْخروجْالشيءْعنْاالعتدالْ
وهوْعكسْالصالحْ(ْ ْ.)5

()ْ1

ْدْ.أحمدْبراكْ،مكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْوالمقارنْ،دارْالشروقْللنشرْوالتوزيعْ،عمانْ،الطبعةْاألولىْ،2019،

()2

ْدْ.أحمدْبراكْ،مكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْوالمقارنْ،المرجعْالسابقْ،صْ ْ.29

صْ .27
()ْ3
()ْ4
()ْ5

ْسورةْالبقرةْاآليةْْ .205
ْسورةْالنملْاآلية ْ 34.

ْدْ.أحمدْبراكْ:مكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْالمقارنْ،المرجعْالسابقْ،صْ .55
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أيضاْإلىْالفسادْوتحدثتْبصراحةْعنْأحدْأشكالْالفسادْوهيْالرشوةْحيثْقالْ
وفيْالسنةْالنبويةْأشارتْ ً

رسولْهللاْصلىْهللاْعليهْوسلم"ْلعنْهللاْالراشيْوالمرتشي(ْ")1وفيْروايةْأخرىْ"ْلعنْهللاْالراشيْوالمرتشيْ
والرائش(ْ")2وقالْصلىْهللاْعليهْوسلمْ"الراشيْوالمرتشيْفيْالنارْ(ْ .")3

ث ال يمكن أن يحتوي ْه تعريف جامعْومانع له؛ْلذلك ينظر إلى
وعليه فإن مفهوم الفساْد واسعْبحي ْ

ت التي يؤمن بها
الفساْد من خالل المفهوم الواسع وهو الخالل بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيمْوالمعتقدا ْ
الفرد ،ونرىْبأنْعدمْإدراجْتعريفْ واضحْللفسادْمنْقبلْالمنظماتْالدوليةْ والتشريعاتْالعربيةْكانْفيْ

محلهْحتىْالْنقصرْالفسادْعلىْقطاعْمعينْأوْعلىْحالةْمعينةْ،فكلماْتعددتْمفاهيمْالفسادْوصورهْصارْ

بالمكانْاحتوائهْومحاربتهْمنْخاللْتجريمْأيْفعلْيمكنْاعتبارهْمنْجرائمْالفسادْ،وهذاْماْسنقومْبتوضيحهْ
الحًقاْبخصوصْالجرائمْاالقتصاديةْالتيْالْتعتبرْجرائمْفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْومدىْإمكانيةْاعتبارهاْ

منْضمنْجرائمْالفساْدْ(ْ .)4

المطلب الثاني :صور جريمة الفساد
تنصْالقاعدةْالقانونيةْعلىْأنهْالْجريمةْوالْعقوبةْإالْبنصْقانونيْ(ْ،)5وهذاْماْيسمىْمبدأْالشرعيةْ
فالْيجوزْتجريمْفعلْإالْبوجودْنصْقانونيْمحددْوواضحْ والْيحتويْعلىْعباراتْأوْألفاظْغامضةْأوْ
عامةْأوْقابلةْللتأويلْحتىْيتمكنْمنفذيْالقانونْْمنْتحديدْأركانْالجريمةْعلىْالفعلْالمرتكبْدونْالمساسْ

بحقوقْمرتكبيْهذهْاألفعالْوحرياتهْمْ(ْ،)6وهذاْماْقامتْبهْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساْد؛ْمنْخاللْ

تعدادْأشكالْوصورْجرائمْالفسادْفيْالفصلْالثالثْمنهاْ،ووضعْتدابيرْ واجراءاتْتستهدفْتجريمْهذهْ

ألعضاء ْوذلكْبالنصْضمنْقوانينهمْالداخليةْعلىْتجريمْهذهْاألفعالْ،ولقدْجاءْ
األفعالْمنْقبل ْالدولْا ْ
اْقليالْمعْاالتفاقيةْاألمميةْمنْخاللْتجريمْأفعالْالفسادْفيْقانونْمكافحةْالفسادْ
المشر
عْالفلسطينيْمنسجم ً
ً

خذْعليهْبأنهْنصْعلىْ
رقمْ(ْ)1لسنةْْ2005وتعديالتهْقبلْالتعديلْاألخيرْفيْالعامْ2018؛ْحيثْكانْيؤ ْ

جرائمْعامةْدونْتحديدْألركانهاْومنهاْجريمةْالمساسْبالمالْالعامْوجريمةْإساءةْاستعمالْالسلطةْ،وكذلكْ
أحالْعلىْفصولْكاملةْفيْقانونْالعقوباتْالساريْ،حيثْاعتبرْكلْالجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْالعامةْ

()ْ1
()ْ2
()ْ3
()ْ4

ْحديثْصحيحْرواهْأبوْداوودْوالترمذيْوابنْماجةْ .
ْحديثْصحيحْرواهْالطبرانيْوالبزارْ .

ْحديثْصحيحْرواهْالترمذيْوالطبرانيْوأحمدْبنْحنبلْ ْ.

عرفْالبنكْالدوليْالفسادْبأنهْ"استغاللْالمنصبْالعامْبغرضْتحقيقْمكاسبْشخصيةْ،وكذلكْعرفتْمنظمةْالشفافيةْالدوليةْ

الفسادْبأنهْ"كلْعملْيتضمنْسوءْاستخدامْالمنصبْالعامْلتحقيقْمصلحةْخاصةْ،أيْأنْيستغلْالمسؤولْمنصبهْمنْأجلْتحقيقْ

منفعةْشخصيةْذاتيةْلنفسهْأوْلجماعته"ْ .
()ْ5
()ْ6

ْالمادةْ(ْ)15منْالقانونْاألساسيْالمعدلْلسنةْْ .2003

ْمحمد عليْالحلبي "،شرح قانونْ العقوبات القسم العام" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ْ،األردن ،الطبعة األولى 2008 ،م ْ،صْ- 32

ْ ْ.34
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الواردةْفيْالفصلْاألولْمنْالبابْالثالثْ والجرائمْالمخلةْبالثقةْالعامةْالواردةْفيْالبابْالخامسْجرائمْ

أيضاْعندماْأشارْفيْالمادةْ(/16أ)ْإلىْصورْجرائمْالفسادْفيْقانونْ
فسادْ،وكذلكْفعلْالمشرعْاألردنيْ ً
ى ْقانونْ
النزاهةْومكافحةْالفسادْ رقمْ(ْ)13لسنة ْْ 2016وأحالْماْيتعلقْبتفاصيلْ وأركانْهذهْالجرائم ْإل ْ

ائمْاالقتصاديةْرقمْ(ْ)11لسنةْْ1993وتعديالتهْ،
ْ
وتعديالتهْوالىْقانونْالجر
ْ
العقوباتْرقمْ(ْ)16لسنةْْ1960
إالْأنْالمشرعْالفلسطينيْتداركْهذاْالخللْمنْخاللْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ

(ْ)37لسنةْ2018مْحيثْقامْبحذفْجريمةْالمساسْبالمالْالعامْوأضافْجرائمْجديدةْوهيْجريمةْالتجارْ
بالنفوذْوجريمةْاعاقةْسيرْالعدالةْوجريمةْعدمْالعالنْوالفصاحْعنْتضاربْالمصالحْ،كماْقامْبوضعْ

أركانْلجريمة ْإساءةْاستعمالْالسلطةْ،وقامْبالنصْبشكلْ واضحْعلىْجرائمْوردتْفيْقانونْالعقوباتْ
واعتبرهاْجرائمْفسادْوهيْ(جريمةْالرشوةْ،االختالسْ،استثمارْالوظيفةْ،التزويرْوالتزييفْ،التهاونْفيْأداءْ

الواجباتْالوظيفيةْ،إساءةْاالئتمان)ْوبالتاليْأصبحْتكييفْهذهْاألفعالْمعْالوقائعْالتيْتردْالهيئةْمنْخاللْ
الشكاوىْوالبالغاتْواضحةْوالْتكونْمحلْتأويلْاوْمرتبطةْبمعاييرْشخصيةْمرجعهاْتقديرْالقائمينْعلىْ
تطبيقهاْ(.)1
بدايةْسوفْنقومْباستعراضْجرائمْالفسادْالمنصوصْعليهاْفيْالقرارْبقانونْ رقمْْ(ْ)37لسنة ْْ2018

والمعدلْألحكامْقانونْمكافحةْالفسادْ رقمْ ْ(ْ)1لسنة ْْ 2005وتعديالتهْ،حيثْأنهْووفقْماْذكرناْسابًقاْلمْ

نماْاعتبرْفساداْاألفعالْاآلتيةْوفقْماْنصْعليهْفي ْالمادة ْرقمْ ْ(ْ)1
اضحاْلجريمةْالفسادْ وا
ً
يوردْتعر ًيفاْ و ً

يفاتْبأنهْيعتبرْفساداْلغاياتْتطبيقْأحكامْهذاْالقرارْبقانونْالجرائمْالمبينةْأدناهْ :
منْالتعر
ً
 .1الرشوةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالساريةْ .
 .2االختالسْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية.

 .3التزويرْوالتزييفْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالساريةْ
 .4استثمارْالوظيفةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية.
 .5إساءةْاالئتمانْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية.

 .6التهاونْفيْالقيامْبواجباتْالوظيفةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية.

 .7غسلْاألموالْالناتجةْعنْجرائمْفساد ْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْمكافحةْغسلْاألموالْوتمويلْ
االرهابْالساري.

 .8الكسبْغيرْالمشروع.
 .9المتاجرةْبالنفوذ.

 .10إساءةْاستعمالْالسلطة.

()ْ1

ْدْ.أحمدْبراكْ،جرائمْالفسادْبينْإشكاليةْالنصْوالتطبيقْالعمليْ،المجلةْالقانونيةْللنيابةْالعامْ،العددْالثانيْ،حزيرانْْ2017-

النيابةْالعامةْالفلسطينيةْ،صْ .26
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اْأوْتحقْباطالْ.
 .11قبولْالواسطةْوالمحسوبيةْوالمحاباةْالتيْتلغيْحًق
ً

 .12عدمْالعالنْأوْالفصاحْعنْاستثماراتْأوْممتلكاتْأوْمنافعْتؤديْإلىْتضاربْفيْالمصالحْ
إذاْكانتْالقوانينْواألنظمةْتستوجبْذلكْ،ويكونْمنْشأنهاْتحقيقْمنفعةْشخصيةْمباشرةْأوْغيرْ
مباشرةْللممتنعْعنْإعالنهاْ.

 .13إعاقةْسيرْالعدالة.

باستقراءْالنصْالمذكورْأعالهْنجدْأنْقانونْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ(ْ)1لسنةْ2005مْوكماْذكرناْ

سابًقاْأحالْبعضْالجرائمْعلىْقانونْالعقوباتْاألردنيْالساريْ والبعضْاآلخرْقامْبتحديدهاْوتعريفهاْأماْ
فيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفساد ْاألردني ْرقمْ(ْ)13لسنة ْْ 2016فقدْنهجْالمشرع ْاألردني ْمنهجْالمشرعْ
الفلسطينيْفيْالقانونْالذيْكانْسارًياْقبلْالتعديلْاألخيرْ،منْخاللْالحالةْعلىْفصولْكاملةْفيْقانونْ

أيضاْلجريمةْالفسادْ،وانماْاعتبرْاألفعالْالتاليةْجرائمْفسادْوفقْ
اضحاْ ً
العقوباتْ،كماْأنهْلمْيوردْتعر ًيفاْو ً
ماْنصْعليهْفيْالمادةْ(/16أ)ْمنْمنهْ:

 .1الجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْالعامةْوالجرائمْالمخلةْبالثقةْالعامةْالواردةْفيْقانونْالعقوباتْ .
 .2الجرائمْاالقتصاديةْبالمعنىْالمحددْفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْ.
 .3الكسبْغيرْالمشروع.

 .4عدمْالعالنْأوْالفصاحْعنْاستثماراتْأوْممتلكاتْأوْمنافعْتؤدي ْإلى ْتضاربْفيْالمصالحْ
إذاْكانتْالقوانينْواألنظمةْتستوجبْذلكْ،ويكونْمنْشأنهاْتحقيقْمنفعةْشخصيةْمباشرةْأوْغيرْ
مباشرةْللممتنعْعنْإعالنهاْ.

 .5كلْفعلْأمْامتناعْعنْفعلْيؤديْإلىْهدرْاألموالْالعامةْأوْأموالْالشركاتْالمساهمةْالعامةْأوْ
الشركاتْغيرْالربحيةْأوْالجمعياتْ.

 .6إساءةْاستعمالْالسلطةْخالًفاْألحكامْالقانونْ.

طال.
 .7قبولْموظفيْالدارةْللواسطةْوالمحسوبيةْالتيْتلغيْحًقاْوتحقْبْا ً
 .8واستعمالْالمعلوماتْالمتاحةْبحكمْالوظيفةْلتحقيقْمنافعةْخاصةْ.

 .9جرائمْالفسادْالواردةْفيْاالتفاقياتْالدوليةْالتيْصادقتْعليهاْالمملكةْ.

وبمقارنةْجرائمْالفسادْالواردةْفيْالقانونْالفلسطينيْوالقانونْاألردنيْنجدْأنْهناكْالعديدْمنْاألفعالْ

التيْاعتبرهاْالقانونينْجرائمْفسادْوهيْ(الرشوةْ،واالختالسْ،واستثمارْالوظيفةْ،واساءةْاالئتمانْوالواسطةْ

والمحسوبيةْ،إلخْ)..فيْحينْنجدْأنْالمشرع ْاألردني ْاعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْالواردةْفيْقانونْالجرائمْ

االقتصاديةْ رقمْ(ْ)11لسنةْْْْ1993وتعديالتهْ جرائمْفسادْ وكذلكْاعتبرْأيْفعلْ يؤديْْإلىْْهدرْأموالْ

الشركاتْالمساهمةْالعامةْجرائمْفسادْ،وهذاْمالمْيتطرقْإليهْالمشرعْالفلسطينيْفلمْيعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْ
جرائمْفسادْولمْيخضعْفيْاألصلْالشركاتْالمساهمةْالعامةْضمنْالخاضعينْألحكامْقانونْمكافحةْالفسادْ
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المرقوم ْْأعاله ْ،وانماْاكتفىْبإخضاعْالشركاتْالتي ْتساهمْبهاْالدولةْبخالفْماْنصتْعليهْاتفاقيةْاألممْ
المتحدةْلمكافحةْالفسادْواالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْوالتيْاخضعتاْالقطاعْالخاصْومنْضمنهْالشركاتْ

المساهمةْالعامة؛ْحيثْاعتبرتْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْالرشوةْواالختالسْْفيْالقطاعْالخاصْ

جريمةْفساْدْ(ْ،)1وكذلكْاعتبرتْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْوالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخاصْوفيْ
الشركاتْالمساهمةْالعامةْجرائمْفساْدْ(.)2

واألمرْذاتهْانتهجهْالمشرعْالكويتيْفيْقانونْإنشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْواألحكامْالخاصةْ

بالكشفْعنْالذمةْالماليةْالكويتيْ رقمْ(ْ )24لسنةْْ 2012والمعدلْفيْالعام ْ2016؛ ْحيثْاعتبرْجريمةْ

التهربْالجمركيْالمنصوصْعليهاْفيْالقانونْرقمْ(ْ)10لسنةْْ،2003وجريمةْالتهربْالضريبيْالمنصوصْ
عليهاْفيْالمرسومْ رقمْ(ْ)3لسنة ْ ْ،1995والجرائمْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْ رقمْ(ْ)10لسنة ْْ2007

بشأنْحمايةْالمنافسةْجرائمْفساْد(ْ،)3وبالنظرْإلىْهذهْالجرائمْفهيْتعتبرْجرائمْاقتصادية؛ْحيثْأنْالمشرعْ
الكويتيْلمْيخضعْالجرائمْاالقتصادية كافةْالختصاصْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْوانماْاكتفىْفقطْبجرائمْ

التهربْالجمركيْوالضريبيْوجرائمْالمنافسةْ،بخالفْالمشرعْاألردنيْالذيْاخضعْالجرائمْاالقتصاديةْكافةْ

عينْكانْصائباْفيْاخضاعْكافةْالجرائمْاالقتصاديةْ
ْ،وسنتطرقْالحًقاْلهذهْالتفاصيلْومعرفةْأيْمنْالمشر
ً
أوْبعضْمنهاْلقانونْمكافحةْالفسادْ،أوْأنْعدمْاخضاعْالجرائمْاالقتصاديةْلقانونْمكافحةْالفسادْيعدْ

صائباْْ .
ً
المبحث الثاني :ماهية الجريمة االقتصادية وعالقتها بجرائم الفساد
ت الجريمة االقتصادية بصورة واضحة خالل القرنينْالماضيين ،فإن ْذلك يرجع ألهمية
برز ْ

ت
ت فيهما بوضوح وعصف ْ
الحياة االقتصادية في حياة الدول وأمنهاْواستقرارهاْ ،والى الفوارقْ الطبقية التي تجل ْ
ت الطابع
ص القانونيةْذا ْ
ت النصو ْ
بكثير من ْاألنظمة االجتماعية فأسقطتهاْ .ومنْذ القرنْ التاسع عشر بدأ ْ

ت بشكلْ واضح خالل النصف الثاني من هذا
االقتصادي تأخْذ دورها في التشريع الجزائي ،إال أنها برز ْ

ت الضرورة فيها ملحة لصدار
ت منحىْ االقتصاْد الموجه( ،)4وكان ْ
القرن ،وخاصة في الدول التي نح ْ

ص القانونيةْ
ت هذه النصو ْ
ث والتسلط والفوضى والفساد .وكان ْ
ت تحمي التحوالتْاالقتصادية من العب ْ
تشريعا ْ
()ْ1
()ْ2
()ْ3

ْالموادْْ22ْ-21منْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْ .

ْالموادْ(ْ)2ْ/4وْ(ْ)3/4وْ(ْ)12/4منْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْ .

ْالمادةْ(ْ)7ْ/22و(ْ)8ْ/22وْ(ْ)10/22مْنْقانونْرقمْ(ْ)24لسنةْْ2012الكويتيْ ْ.

(ْ )ْ4االقتصادْالموجهْ:نظامْتحددْفيهْالحكومةْ،وليسْالسوقْالحر ،السلعْالتيْينبغيْإنتاجهاْ،ومقدارْإنتاجها ْ،والسعرْالذيْتقدمْبهْ

السلعْللبيعْ.ويعتبرْاالقتصادْالموجهْسمةْأساسيةْأليْمجتمعْشيوعيْْ.وتعدْكوباْوكورياْالشماليةْواالتحادْالسوفياتيْالسابقْهيْأمثلةْ
علىْالبلدانْالتيْلديهاْاقتصاداتْقياديةْ،فيْحينْحافظتْالصينْعلىْاقتصادْ رائدْمنذْعقودْقبلْاالنتقالْإلىْاقتصادْمختلطْيضمْ

عناصرْشيوعيةْورأسماليةْعلىْالسواءْ .
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ح الجريمة االقتصادية.
ت بشكلْواض ْ
إما أن تصدر بصورة مستقلة واما ضمن القانونْ العام ،ومن خاللها تجل ْ
ت جرائم االعتداء
ض شراح القانونْ أن ظهور الجرائمْاالقتصادية واحتاللها األهمية التي فاق ْ
ولقْد اعتبر بع ْ

ص القرنْ العشرين ألنها جرائم حضارية مرهونة بنظام الدولة حين تبلغْ
ص هو من أهمْخصائ ْ
على األشخا ْ
ت لحماية
درجة معين ْة من التطور الحضاري .ولقْد لقى هذا االتجاه التشريعي نحو تدخلْقانونْ العقوبا ْ

ت
ترحيبا من الفقه الجزائي؛ ألن على المشرع أنْيحمي سياسته االقتصادية بالتهديْد بإجراءا ْ
االقتصاْد
ً
ب المخالفينْ(ْ .)1
شديدة تصي ْ

ب العالمية األولى
وتحديدا أثناءْالحر ْ
ن–
ن العشري ْ
ن الماضي – القر ْ
لكن الحق يقال بأنه منْذ القر ْ
ً
ب
ت جرائم اقتصادية تمثلتْفي احتكار السلع والمواْد الغذائية والتالع ْ
ب العالمية الثانية ظهر ْ
وكذلك الحر ْ

ت إلى التحرك لتجرْم أية أشكا ْل احتكارية
ت محددة منْالتجارْ ،مما دعا الحكوما ْ
في أسعارها بواسطة فئا ْ

ن فيْالحكومة لضبط
ت ألول مرة فكرة أن يتم االستعانة بالموظفين العموميي ْ
وظهر ْ
ْ
تالعبا فيْاألسعار
أو
ً
ن
بدال من االستعانة برجال الشرطة ،وكان منْالضروريْ منح الموظفين العموميين أو المكلفي ْ
ت ًْ
تلك المخالفا ْ

ت في تلك الحقبة فكرة الضبطيةْ
ن بهْا وظهر ْ
بخدمة عامة صف ْة الضبطيةْالقضائية ألداء مهامهم المكلفي ْ

القضائية لموظفي الحكومةْ(ْ .)2
ولقدْأبدىْالمجتمعْالدوليْاهتمامْبالجريمةْاالقتصاديةْوالماليةْ،حيثْعقدتْاألممْالمتحدةْمؤتمرهاْ
يمةْوالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْإبريلْفيْالعامْْ،2005وتناولتْإحدىْبنودْ
الحاديْعشرْلمنعْالجر ْ
حيثْتمْاالتفاقْبينْالمشاركينْ
ْ
المؤتمرْ"الجرائمْاالقتصاديةْوالماليةْ:تحدياتْتواجهْالتنميةْالمستدامة"ْ()3؛ْ

ب ْانتشارْالجـرائمْاالقتصـاديةْ والمالـيةْتنشـأْ عـنْالعولمةْومـاْيتصـلْ بـهْ مـنْأوجـهْتقـدمْفيْ
علىْأن ْأسبا ْ
تكنولوجـياْالمعلومـاتْ،وأنْلـتلكْالجـرائمْتـأثيراْعمـيقاْعـلىْالتنمـيةْ(ْ ْ.)4
(ْْ )ْ1نائلْعبدْالرحمنْصالحْ،الجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردنيْ،دارْالفكرْللنشرْوالتوزيعْ،الطبعةْاألولىْ،عمانْ،1990،ص-7

ْ ْ.10
()ْ2
()ْ3

ْمحمودْمصطفىْ،الجرائمْاالقتصاديةْفيْالقانونْالمقارنْ،دارْومطابعْالشعبْ،الجزءْاألولْ،القاهرةْ،1979ْ،صْ ْ.15-12

ْفقدْأستعرضْالمشاركونْفيْالمؤتمرْالحاديْعشرْالمذكورْأعالهْعرضـاْلمـاْاتخذْويتخذْفيْبلداْنهمْمنْتدابيرْلمكافحةْالجرائمْ

االقتصـاديةْوالمالـيةْوشملـتْ تلـكْالـتدابيرْتحسـينْالتشريعاتْلجعلهاْممتثلةْلالتفاقياتْوالمعاييرْالدولــيةْذاتْالصــلة؛ْواالرتقــاءْبقــدراتْ

الشــرطةْوالجهــازْالقضــائيْ،بوســائلْمــنهاْإنشــاءْوحـداتْوِفـرقْعمـلْمتخصصـة؛ْوتوفْيرْالتدريبْالمتخصص؛ْوانشاءْوحداتْ

لالستخباراتْالمالـيةْ.واْتفقـتْاآلراءْعـلىْضـرورةْوجـودْتـوازنْبـينْالـتدابيرْالقمعـيةْوالوقائـيةْ.وينبغيْأنْتشـتملْالوقايـةْعـلىْتشـجيعْ

اسـتخدامْالقطـاعْالمـاليْالـرسميْمـعْالعملْفيْالوقتْنفسهْعلىْضـمانْم ارقـبةْنظـمْالـتحويلْغـيرْالرسمـيةْ،وتسـجيلْجمـيعْالعـاملينْ

فيْمجـالْالـتعامالتْالماليةْواقتضـاءْالبـالغْعـنْالـتعامالتْالمشـبوهةْ.وأبـرزتْأيضْـًاْأهمـيةْمصادرةْالموجوداتْكرادعْللنشـاطْ

الجـراميْ:فـالموجوداتْالمحجـوزةْيمكـنْأنْتردْلدعـمْالجهـودْال ارمـيةْإلىْمكافحـةْالجـريمةْ.وذكـرْأنْبعـضْالـبلدانْأنشـأتْمحـاكمْ

متخصصـةْللـنظرْفيْالقضـاياْالمـتعلقةْبالجـرائمْاالقتصاديةْوالماليةْ،بماْفيهاْغسلْاألموالْْ .

(ْ)ْ4المناقشةْالعامةْخاللْمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْابريلْفيْالعامْْ،2005منشورْعلىْ

الموقعْاللكترونيْ.
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بْ
ويتضحْلناْبْأنْالجريمةْاالقتصاديةْليسْحديثةْالنشأةْوانماْمتعمقةْفيْجذورْالتاريخْ،وأنْأسبا ْ
أثراْعلىْالبشرْوالحجرْ،
ظهورهاْيرجعْإلىْاألزماتْالتيْعصفتْبالمجتمعْالدوليْمنْحروبْعالميةْتركتْ ْ

يمةْاالقتصاديةْتزدادْوتنتشرْبالتقدمْالتكنولوجيْالحديثْوتصبحْأكثرْتعقيداْلعدمْوجودْوصفْ
كماْأنْالجر
ً
دقيقْلطبيعةْالجريمةْاالقتصاديةْ،علىْالرغمْمنْوجودْالعديدْمنْالمحاوالتْلتحديدْهذهْالطبيعةْووضعْ

مفهومْواضحْلهاْواتخاذْتدابيرْتشريعيةْ )1(ْْ.

لذلكْيمكنْالقولْبأنْتحديدْماهيةْالجريمةْاالقتصاديةْوماهيةْمكانتهاْبالنسبةْللقوانينْاألخرىْ،

سواءْفيْقانونْالعقوباتْأوْقانونْالجماركْأوْالقوانينْالضريبيةْماْزالْمحلْْدراسةْ،وهذاْماْسنتحدثْعنهْ
منْخاللْمطلبينْْ :
المطلبْاألولْ:ماهيةْالجرائمْاالقتصادي ْة ْ
المطلبْالثانيْ:عالقةْالجرائمْاالقتصاديةْبجرائمْالفساْد ْ
المطلب األول :ماهية الجرائم االقتصادية
منْخاللْمعرفةْماْتعنيهْكلمةْاالقتصادْ،يتضحْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْ.فمفهومْاالقتصادْ،

كماْعرفهْسميثْ،هوْ((علمْالثروة))ْ،وعرفهْمارشالْبأنهْ"ْنشاطْالفردْ والمجتمعْللحصولْعلىْالمواردْ
الالزمةْلتحقيقْالرفاهيةْالعامةْ"ْ .وقدْعرفهْروبنرْ"ْماْيهتمْبسلوكْالنسانْكحلقةْاتصالْبينْاألهدافْ

والحاجاتْالمتعددةْوالوسائلْالنادرةْذاتْاالستعماالتْالمختلفةْ"؛ْأماْ"ريمونْبار"ْفعرفهْبأنهْ"ماْيبينْالسبلْ
التيْيتبعهاْاألف ارْدْوالمجتمعاتْلمواجهةْالحاجاتْالمتعددةْباستعمالْوسائلْمحدودة"(ْ .)2
أوًال :مفهوم الجريمة االقتصادية
ولكنْبشأنْالجريمةْاالقتصاديةْظهرتْتعريفاتْعديدةْللجريمةْاالقتصاديةْ،ولكنْهناكْرأيْفقهيْ

يرىْأنْالجريمةْهيْالجريمةْ والْداعيْللمسمياتْالمختلفةْ،إذْأنْمنْالجرائمْالعاديةْماْيكونْلهْآثارْ
اقتصاديةْمثـلْالسـرقةْوالرش ــوةْواالختـ ــالسْ والتزويـ ــرْوالنصبْواالحتيالْوالغشْوالتهربْالضريبيْإشهارْ

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V058440
ْ7.pdfتاريخْالزيارةْْ2019/11ْ/16صْ ْ.65
()ْ1

ْمؤتمرْاألممْالمتحدةْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْالجنائيةْ،المرجعْالسابقْ،صْ .67

(ْ)ْ2الموقعْاللكترونيْلموسوعةْويكبيدياْ.

ْhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-2
تاريخْالزيارةْْ ْ.2019/11/14
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الفالسْباْلتدليسْوكلْالمماطالتْالخاصةْبسدادْالمديونياتْوغيرهاْالعديدْمنْالصورْالمختلفةْللجرائمْ
الماليةْوالتيْتؤثرْعلىْاقتصادْالدولْونحوهاْ )1(ْ.
أماْمنْالناحيةْالفقهيةْفقدْتعددتْتعريفاتْالفقهاءْللجريمةْاالقتصادية؛ْفمنهمْمنْعرفهاْبأنهاْ"فعلْ

أوْامتناعْضارْلهْمظهرْخارجيْيخلْبالنظامْاالقتصاديْواالئتمانيْللدولةْوبأهدافْسياستهاْاالقتصاديةْ،
يحظرهْالقانون
ْويفرضْعليهْعقاباْويأتيهْإنسانْأهلْلتحملْالمسؤوليةْالجنائية"ْ،وهناكْمنْيرىْأنهاْكلْ
ً

فعلْأوْامتناعْمنْشأنهْالمساسْبسالمةْالبنيانْاالقتصاديْ،كماْتعبرْعنهْالقواعدْاآلمرةْللنظامْاالقتصاديْ

المشمولةْبالجزاءْالجنائي ْ،وآخرونْاعتبر الجريمةْاالقتصاديةْ،كل فعل غير مشروع مضر باالقتصاْد

ى تجريمه في قانونْ العقوبات ،أ ْو في القوانين الخاصة بخطط التنمية االقتصاديةْ
ص عل ْ
القوميْ إذا ن ْ

ب الفقه الفرنسي إلى التفرقة بين الج ارئم المالية والجرائم االقتصادية،
الصادرة من السلطة المختصةْ،ويذه ْ

ن مالي ْة الدولةْ
ب على اقتصادها ،غير أن التفرقة بي ْ
ى مالية الدولة ،أما الثانية فتنص ْ
فاألولى تنصبْعل ْ
واقتصادها أمر عسير ،القتران مالية الدولة واقتصادها في كيان واحد ،فمالية الدولة تعتبرْ فرًعا من
اقتصادهاْ(ْ ْ.)2
والْيختلفْالمفهومْالقانونيْللجريمةْاالقتصاديةْعنْالمفهومْالقضائيْأوْالمفهومْالفقهيْ،وبالحديثْ

عنْالمفهومْالقانونيْنجدْأنْالعديدْمنْالدولْالعربيةْلمْتضعْقوانينْخاصةْبالجرائمْاالقتصاديةْباستثناءْ

مصرْوالعراقْوسورياْوليبياْواألردنْ،فمنهاْمنْأطلقْعلىْالقانونْاسمْقانونْالعقوباتْاالقتصاديْكالمشرعْ

ائمْاالقتصاديةْتحديداْ،ومنهمْالمشرعْاألردنيْالذيْأصدرْ
المصريْومنهمْمنْأطلقْعليهاْاسمْقانونْالجر
ً

قانونْالجرائمْاالقتصاديةْرقمْ(ْ)11لسنةْ1993مْوبالرجوعْإلىْنصوصْهذاْالقانونْنجدْأنهْاعتبرْالجريمةْ
االقتصاديةْ"أيْجريمةْتسريْعليهاْأحكامْهذاْالقانونْأوْأيْجريمةْنصْقانونْخاصْعلىْاعتبارهاْجريمةْ

اقتصاديةْأوْأيْجريمةْتلحقْالضررْبالمركزْاالقتصاديْللمملكةْ،أوْبالثقةْالعامةْباالقتصادْالوطنيْأوْ

العملةْالوطنيةْأوْاألسهمْأوْالسنداتْأوْاألوراقْالماليةْالمتداولةْأوْاذاْكانْمحلهاْالمالْالعام"(ْ،ْ )3فيْ

حينْنجدْأنْالمشرعْالفلسطينيْكانْمنْضمنْالمشرعينْالذينْلمْيفردواْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْ
وانماْتعددتْالتشريعاتْالتيْتناولتْالجرائمْاالقتصاديةْسواءْفيْالقانونْالعامْكقانونْالعقوباتْالساريْ،

أوْفيْقوانينْخاصةْكقانونْالجماركْوالمكوسْوقانونْضريبةْالدخلْ...إلخْ،وسنتطرقْإلىْهذهْالتشريعاتْ
بالتفصيلْفيْالمطلبْالثانيْمنْهذاْالمبحثْْ .

()ْ1

ْفخريْعبدْالرزاقْالحديثيْ،قانونْالعقوباتْ"ْالجرائمْاالقتصادية"ْ،مطبعةْجامعةْبغدادْْ،1980صْ ْْ.9

(ْ )ْ2د .محمد حكيم حسين ،النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة ،د.ط ،القاهرة ،دارْالكتب القانونية،
2005مْ،صْْ ْ.95

()ْ3

ْالمادةْ(/3أ)ْمنْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْاألردنيْرقمْ(ْ)11لسنةْْ ْ.1993
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اْومحدداْ
اضح
أماْالمفهومْالقضائيْللجر
ً
ً
يمةْاالقتصاديةْنجدْأنْالقضاءْالفلسطينيْلمْيتخذْموقفاْو ً

منْالجريمةْاالقتصاديةْ،وانماْعالجْكلْالجرائمْالتيْلهاْصلةْبالنشاطْاالقتصاديْعلىْأساسْأنواعْالجرائمْ

العاْديةْ،وترتبْعلىْذلكْبأنْالجرائمْكافةْوبغضْالنظرْعنْطبيعتهاْبقيتْتخضعْلنفسْالنظامْالجرائيْ
وهوْقانونْأصولْالمحاكماتْالجزائيةْ،فيْحينْأنْالقضاءْالفرنسيْعرفْالجرائمْاالقتصاديةْبأنهاْالجرائمْ

التيْلهاْصلةْمباشرةْبالنتاجْ والتوزيعْ والنقدْ واستهالكْالبضائعْوتكمنْأهميةْذلكْبأنْالقضاءْالفرنسيْ

وضعْتعر ًيفاْللجرائمْالتيْلمْيوردْلهاْتعريفْفيْالقوانينْاألخرىْْ(ْ .)1

أماْدولياْاعتبرْالمشاركونْفيْالمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْ والعدالْالجنائيةْالذيْعقدتهْ
ً

ث ْبأنْمنْالصعوبةْ
األممْالمتحدةْفيْبانكوكْفيْابريل ْْ 2005والذيْتحدثنا ْعناْفيْمقدمةْهذاْالمبح ْ

وضعْتعريفْدقيقْللجريمةْاالقتصاديةْ،ورأىْالمشاركونْأنْالتعاونْالدوليْيكونْأكـثرْصـعوبةْفيْحـالْ

عـدمْوجـودْاتفـاقْعـلىْطبـيعةْالجـرمْ،غـيرْأنـهْذكـرْأنْتحديـدْمفهومْالجـريمةْاالقتصـاديةْالمالـيةْقـدْيكـونْ

صـعباْبسـببْكـثرةْالجـرائمْالمشمولةْالمحتملةْ.واضافةْإلىْْتلـكْالشـواغلْالمـتعلقةْبالـتعريفْ،رأىْالمشاركونْ

ـاليْوأساليبه؛ْ مـنْأجـلْ صـوغْ
أنْ هـناكْحاجـة ْإلى ْمعلومـاتْأفضـلْ عـنْحجـمْالجـرامْاالقتصـاديْ والم ْ
الـتدابيرْالمضاْدة ْوتنفـيذهاْعـلىْأفضـلْنحـوْ.كمـاْأنْ هـذاْيتـيحْاسـتبانةْالمخاطـرْالمحـتملةْبحيـثْيتسـنىْ
اتخـاذْتدابـيرْاسـتباقيةْ )2(ْْ.

ويتضحْلناْمنْكلْذلكْبانْالجريمةْاالقتصاديةْتحكمهاْكافةْالنصوصْالتيْتجرمْاألفعالْالتيْ

عيْوالزراعيْواستهالكْالسلعْوالخدماتْ،وهذاْيعنيْ
منْشأنهاْإلحاقْالضررْباألموالْالعامةْوالنتاجْالصنا ْ

أنهْسواءْوجدْقانون
ْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْأوْتعددتْالتشريعاتْالتيْتجرمهاْسيكونْلهْاألثر ْفيْ
ْ
مكافحةْهذهْالجرائمْوالحدْمنها(.)3
ثانيا :صور الجريمة االقتصادية
ً
تعرفناْعلىْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْوتوصلناْبأنْهناكْصعوباتْكبيرةْفيْوضعْتعريفْدقيقْ

للجريمةْاالقتصاديةْ،حيثْتعددتْاآلراءْالفقهيةْونتيجةْلذلكْاختلفتْالتشريعاتْالعربيةْفيْاعتبارْبعضْ
األفعالْجرائمْاقتصاديةْوتفريقهاْعنْالجرائمْعاديةْذاتْأثرْاقتصاديْأوْماْتسمىْبجرائمْماليةْ(كالسرقةْ

واالختالسْ والرشوةْ والنصبْ واالحتيالْ والغشْ والتدليسْوالتهربْالضريبيْ...إلخ)ْفيْحينْاعتبرْآخرونْ

بعضْهذهْالجرائمْجرائمْفسادْ(كالرشوةْواالختالسْوغسلْاألموالْ...إلخ)ْ،ومنهمْلمْيفرقْبينْهذهْالجرائمْ
ْ

وانماْدمجهاْتحتْمظلةْجرائمْاقتصاديةْكماْفعلْالمشرعْاألردنيْ،وتختلفْصورْالجرائمْاالقتصاديةْمنْ

()ْ1

ْدْ.نائلْصالحْ،الجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردنيْ،المرجعْالسابقْ،صْ .12

()ْ3

ْدْ.نائلْصالحْ،الجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردنيْ،المرجعْالسابقْصْ .13

(ْ)ْ2مؤتمرْاالممْالمتحدةْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْالجنائيةْ،المرجعْالسابقْ،صْ .67
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مجتمعْآلخرْباختالفْأنظمةْالمجتمعْاالقتصاديةْوتطورهْالحضاري؛ْإالْأنهْمعْالتطورْالسريعْلالقتصادْ
العالميْأدىْإلىْظهورْجرائمْاقتصاديةْجديدةْوهذاْماْيشكلْخطرْعلىْالنموْاالقتصاديْويلحقْضررْ
بالثرواتْوالخدماتْوالتصنيعْوالتجارةْْ(ْ ْ.)1

يدْالخوضْكثيراْفيْذلكْوسنتناولْالحديثْعنْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعاتْالفلسطينيةْ
والْنر
ً

والتشريعْْاألردنيْْ،حيثْ نجدْأنْالمشرعْْاألردنيْْفيْقانونْ الجرائمْ االقتصاديةْ رقمْ(ْ)11لسنةْْْ1993

وتعديالتهْوضعْتعر ًيفاْللجريمةْاالقتصاديةْمنْخاللْنص ْالمادة ْرقمْ(ْ)3حيثْعرفهاْبأنهاْأيْجريمةْ
تلحقْالضررْبالمركزْاالقتصاديْللمملكةْ،أوْبالثقةْالعامةْباالقتصادْالوطنيْأوْالعملةْالوطنيةْأوْاالسهمْ

اوْالسنداتْأوْاألوراقْالماليةْالمتداولةْأوْإذاْكانْمحلهاْالمالْالعام ْ،واعتبرْاألفعالْالواردةْفي ْالمادةْْ
(/3أ)ْجرائمْاقتصاديةْوهيْْ :
 .1الجرائمْالواردةْفيْقانونْالعقوباتْإذاْكانتْتتعلقْباألموالْالعامةْوهيْ :
أ .جرائمْالمتعهدينْخالًفاْألحكامْالمادتينْ(ْ)133وْ(.)134

ب .جرائمْالنيلْمنْمكانةْالدولةْالماليةْخالفاْألحكامْالمادتينْ(ْ)152و(.ْ)153
ْ
ت .جرائمْتخريبْإنشاءاتْالمياهْالعموميةْخالفاْألحكامْالمادةْ(.ْ)456
ْ

 .2تعتبرْالجرائمْالمنصوصْعليهاْفيْالموادْالمبينةْأدناهْمنْقانونْالعقوباتْجرائمْاقتصاديةْإذاْ
صْعليهاْفيْالفقرةْ(أ)ْمنْهذهْالمادة:
توافرتْفيهاْالشروطْالمنصو ْ

اْشامالْخالًفاْألحكامْالموادْ
التيْتشكلْخطر
أ .جرائمْالحريقْوطرقْالنقلْوالمواصالتْوالغشْو
ً
ً
(ْ368إلىْْ)382و(ْ386إلىْ.)388

ب .الجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْ(الرشوةْواالختالسْواستثمارْالوظيفةْواساءةْاستعمالْالسلطة)ْ
ْ
خالًفاْألحكامْالموادْ(ْ170إلىْْ)177وْ(ْ)182وْ(.)183

ت .الجرائمْالمتعلقةْبالثقةْالعامةْ(تزييفْالنقودْوالمسكوكاتْوالطوابع)ْخالًفاْألحكامْالموادْ(ْ239
ْ
إلىْ)ْ259

ث .جرائمْالتزويرْخالًفاْألحكامْالموادْ(ْ260إلىْ.ْ) 265
ْ

ىْْ ْ)407وْ (ْ)417
ج .جرائمْ السرقةْ واالحتيالْ واساءةْ االئتمانْ خالًفاْ ألحكامْ الموادْ (ْْ399إل ْ
و(.ْ)422

ح .جرائمْ الغشْ فيْ نوعْ البضاعةْ والمضارباتْ غيرْ المشروعةْ والفالسْ خالًفاْ ألحكامْ الموادْ
(ْ)433وْ(ْ)435وْ(ْ)436و(ْ)438و(ْ)439و(.)440

()ْ1

ْبحثْدونْاسمْللباحثْ،منشورْعلىْالموقعْاللكتروني ْْ ،http://lawjo.net/vb/showthread.php?30529-تاريخْالزيارةْ

ْ ْ.2019ْ/11/16
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ونالحظْأنْالقانونْاألردنيْإحالةْإلىْقانونْالعقوباتْالساريْلديهمْماْيتعلقْبالجرائمْاالقتصاديةْ

كماْأنهْاعتبرْج ارْئمْالفسادْالتيْأشارْإليهاْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْ(ْ)13لسنةْْ2016وتعديالتهْ
وهيْجريمةْالرشوةْوْاالختالسْواستثمارْالوظيفةْوالتزويرْواساءةْاالئتمانْواساءةْاستعمالْالسلطةْجرائمْ

اقتصاديةْ،فيْحينْاعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْالواردْفيْقانونْالجرائمْاالقتصادي ْة ْجرائمْفسادْ،ونرىْأنْ

المشرعْاألردنيْوضعْالنيابةْفيْمأزقْحولْتطبيقْالنصوصْالقانونية؛ْوبالتاليْاالختصاصْالنوعيْفهلْ
ينعقدْلنيابةْجرائمْالفسادْأمْللنيابةْالعامة؟ْ
فيْحينْنجدْأنْالمشرعْالفلسطينيْلمْيوجدْتعريفْدقيقْللجريمةْاالقتصادية؛ْوذلكْلعدمْوجودْقانونْ
خاصْناظمْلهاْحيثْتعددتْالتشريعاتْالتيْجرمتْالعديدْمنْاألفعالْوالتيْاعتبرتْجرائمْاقتصاديةْ،فقدْ
جرمْقانونْالعقوباتْالساريْ رقمْ(ْ)16لسنة ْْ 1960وتعديالتهْفيْالعديدْمنْالموادْأفعالْاعتبرهاْفقهاءْ

ألنهاْتمسْالمالْالعامْوتشكلْخطراْعلىْاقتصادْالْدولةْوهيْبعضْاألفعالْ
القانونْجرائمْاقتصادية؛ْ و
ً
الجرميةْالواردةْفيْالفصلْالثالثْوالرابعْمنْالبابْالحاديْعشرْمنْالجرائمْالواقعةْعلىْاألموالْوهيْعلىْ

النحوْاآلتيْ(ْ :)1

نْ
 .1المادةْ( ْ)422إساءة االئتما ْ

ت :استعمال المعايير والمكاييل غيرْالقانونية أو المغشوشة.
 .2المادةْ( ) 428الغش في المعامال ْ
 .3الماْدةْ(  ) 430الغش في كمية البضاعة باستعمال معايير غير قانونيةْ .
ب الدافع للصفقة.
 .4المادةْ(  ) 431الغش في السب ْ

 .5المادة ( )432مصادرة المعايير والمكاييل وعدة الوزنْ المغشوشة.
ع البضاعة.
 .6المادة ( )433الغش في نوْ

ض البضائع أو األسهم بالغش.
 .7المادة ( )435رفع أو تخفي ْ
ض األسعار المواْد الغذائية.
 .8المادة ( )436رفع أو تخفي ْ
ت.
 .9المادة ( )437الشروع في الغش في المعامال ْ
 .10المادة ( )438الفالس االحتيالي.

ار بالدائنين.
ش أوْإضرًا
 .11المادة ( )441الغ ْ

 .12المادة ( )152عقوب ْة العمل على زعزعة الثقة في متان ْة نقْد الدولةْأو إسنادهْا بوقائع ملفقة أوْ
مزاعم كاذبة.

 .13المادة ( )132جرائم المتعهدين.

()ْ1

صْ .4
ْزيادْحميدانْ،جرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ،المرجعْالسابقْ ْ،
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أثرهاْعلىْاقتصادْ
ائمْو ْ
والْتقتصرْالجرائمْاالقتصاديةْعلىْماْذكرْأعالهْ،بالنظرْإلىْطبيعةْهذهْالجر ْ
الدولةْومنْخاللْالبحثْفيْالتشريعاتْالمختلفةْالساريةْفيْفلسطينْسوفْنجدْالعديدْمنْالجرائمْالتيْ

نظمتهاْقوانينْخاصةْتتعلقْفيْالعديدْمنْالمجالتْولهاْأثرْعلىْاقتصادْالدولةْومنهاْعلىْسبيلْالمثالْ

الْالحصرْ(جرائمْالتهربْالضريبيْالواردةْفيْالقرارْبقانونْضريبةْالدخلْرقمْ(ْ)8لسنةْْ2011وتعديالتهْ(ْ)1

وقانونْ الجماركْ والمكوسْ رقمْ ( ْ)1لسنةْْْْ1962ونظامْ الرسومْ علىْ المنتجاتْ المحليةْ (ضريبةْ القيمةْ

يبةْاألمالك)ْفضالْعلىْالجرائمْالواردةْفيْقانونْالزراعةْوقانونْاألوراقْ
المضافة) ْوالقانونْالناظمْْلضر
ً
الماليةْ والتجارةْ والشركاتْ والبيئةْوحمايةْالمستهلكْوقانونْمكافحةْمنتجاتْالمستوطناتْفيْحالْترتبْ
علىْارتكابهاْأثارْماليةْواقتصاديةْتضرْباالقتصادْالوطنيْْ .

بْ تناولْكلْالجرائمْالتيْتمسْاقتصادْالدولةْلذلكْسوفْنتحدثْبشكلْعامْعلىْأركانْ
ْوعليهْفإنهْيصع ْ
الجريمةْاالقتصاديةْ.
المطلب الثاني :عالقة الجرائم االقتصادية بجرائم الفساد
يرىْ بعضْ الفقهاءْ بأنْ هناكْ تقاطعْ كبيرْ بينْ الجرائمْ االقتصاديةْ وجرائمْ الفسادْ التيْ وضحناْ
صورهما ْوأركانهماْفيْالمبحثْالسابقْالْسيماْأنْلكليهماْتأثيرْعلىْاألموالْالعامةْ واقتصاديْالدولةْ،

واعتبرْبعضْالفقهاءْأنْمنْأهمْالجرائمْاالقتصاديةْجرائمْالفسادْ،ومنهمْمنْاعتبرْالفسادْالداريْْجزءْمنْ

خطراْ علىْ
الجرائمْ االقتصادية ْ،وآخرونْ أرواْ أنْ أبرزْ جرائمْ الفسادْ جريمةْ غسلْ ْ
األموالْالتيْاعتبروهاْْ ً

االقتصادْالوطنيْوالقضاءْعلىْالمشروعاتْالشريفةْالتيْتعملْفيْالمجتمعْوالقضاءْعلىْالقيمْاألخالقيةْ

عنْطريقْالرشوةْوالفسادْالداريْْ،عالوةْعلىْأنْأموالْاالقتصادْالوطنيْتصبحْملوثةْ )2(ْ .

وهذاْماْانتهجهْالمشرعْاألردنيْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْرقمْ(ْ)13لسنةْْ2016وتعديالتهْ

وفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْرقمْ(ْ)11لسنةْْ1993وتعديالته؛ْحيثْنجدْأنهْتعاطىْمعْبعضْاألفعال

بكونها جرائم فساْد حيناْوجرائم اقتصادية حينا آخرْ،حيثْأنهْاعتبرْالجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْ(ْ

الرشوة ْواالختالسْ واستثمارْالوظيفةْ واساءةْاستعمالْالسلطة)ْمنْأشكالْجرائمْالفسادْوفقْقانونْالنزاهةْ
ومكافحةْالفسادْالمرقومْأعالهْوتارةْأخرىْأعتبرهاْمنْأشكالْالجرائمْاالقتصاديةْ،وكذلكْاألمرْفيْالجرائمْ

المتعلقةْبالثقةْالعامةْ(تزييفْالنقودْوالمسكوكاتْوالطوابعْ)ْ،ويكمنْالسببْوراءْاعتبارْهذهْاألفعالْجرائمْ

()ْ1

ْتمْتعديلْالقرارْبقانونْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ(ْ)4لسنةْْ،2014والقرارْبقانونْرقمْ(ْ)5لسنةْْ،2015والقرارْبقانونْرقمْ(ْ)14

لسنةْْ،2016وعاقبْعلىْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْ(ْ)37واعْتبرْكلْمنْتهربْأوْحاولْأوْحرضْأوْاتفقْاوْساعدْغيرهْعلىْالقيامْ
بأيْفعلْمنْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْالمذكورةْ .

()ْ2

ْسيدْطنطاوىْمحمدْسيدْ،الجريمةْاالقتصاديةْفيْنظامْقانونْالعقوباتْالمصريْوشروطْتطبيقهْدراسةْللمركزْالديمقراطيْالعربيْ

منشورةْعلىْالموقعْاللكترونيْْhttps://democraticac.de/?p=56723تاريخْالزيارةْْ .2019/11/15
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فيْكونهماْأفعاال تضر
ًْ
ن
فسادْأوْجرائمْاقتصاديةْباعتبارْأنْجرائم الفساْد والجرائْم االقتصادي ْة تشتركا ْ
ب خاصة بصورة
ب لحراز مكاس ْ
بالمال العاْم واالقتصاْد الوطني بأشكال ْه كافةْ .كماْأنْهذهْالجرائمْترتك ْ

صعبا في كثير من األحيان،
غيرْشرعيةْ.األمر الذي يجعل التفريق بين جرائم الفساْد والجرائمْاالقتصادية
ً

خاصة بوجوْد كلْالتداخل والتقاطع ما بين تلك الجرائمْ(ْ .)1

واألمرْذاتهْانتهجهْالمشرعْاليمنيْفيْقانونْمكافحةْالفسادْ رقمْ(ْ)39لسنة ْْ 2006حيثْأعتبرْ

الجرائمْالماسةْباالقتصادْالوطنيْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْالجرائمْوالعقوباتْجرائمْفسادْوفقْماْوردْفيْ

أيضاْجرائمْفسادْْ .
المادةْرقمْ(ْ)30منهْ،وكذلكْالقانونْالرومانيْوالبولنديْإذْاعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْ ً
ْ

ب خاص ْة
ن العموميينْلحراز مكاس ْ
ب من قبل الموظفي ْ
ن ما يميزْجرائْم الفساْد هو كونهْا ترتك ْ
ْإال أ ْ

ب
ب وألسبا ْ
ى كونها مرتبطة بالقطاع العاْمْ.فيما نذه ْ
أو أن يكونْ هؤالء الموظفين طرًفا في تلكْالجرائم ،بمعن ْ
ت التي
ي الحاال ْ
ي تلحق الضرر باالقتصاْد الوطني ف ْ
ن الجرائم االقتصادية هي تلك الجرائمْالت ْ
عملي ْة إلىْأ ْ
ال يكونْ مرتكبيْتلك الجرائْم موظفين عموميين أو ال يكونْ القطاع العام طرفا فيهاْْ(ْ .)ْ2

وحتىْ نستطيعْ تأكيدْ طبيعةْ العالقةْ والتشابهْ بينْ جرائمْ الفسادْ والجرائمْ االقتصادية؛ْ يجبْ بدايةْ

بْظهورهماْوانتشارهماْفيْالمجتمعاتْالمختلفةْفيْ
يمتينْوأسبا ْ
ْ
التطرقْللحديثْعنْخصائصْهاتينْالجر
الدولةْالمتقدمةْوالناميةْعلىْحدْسواءْ،وذلكْمنْخاللْمطلبينْ :
أوًالْ:خصائصْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادي ْة ْ
بْظهورْوانتشارْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادي ْة ْ
ثانياْ:أسبا ْ
ً
أوًال :خصائص جرائم الفساد والجرائم االقتصادية
تتميزْجرائمْالفسادْ والجرائمْاالقتصاديةْبخصائصْمميزةْعنْباقيْالجرائمْوسنستعرضْفيْهذاْالمطلبْ
صْ .
بمشيئةْهللاْتعاليْتلكْالخصائ ْ
ْ
ْ
ْ

()ْ1

صْ .6
ْزيادْحميدانْ،جرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ،المرجعْالسابقْ ْ،

صْ .6
(ْ)ْ2زيادْحميدانْ،جرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ،المرجعْالسابقْ ْ،
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 .1خصائص جرائم الفساد

تتميزْجرائمْالفسادْبعدةْخصائصْأهمهاْْ(ْ :)1
أ .جريمة سرية

إنْكلْاألعمالْالتيْينطويْعليهاْالفسادْوالجراءاتْالتيْتؤديْإلىْتحقيقهاْأوْظهورهاْوترتيباتهاْ

ةْجداْسريةْوبدرجةْيكونْالكشفْعنهاْفيْغايةْالصعوبةْ.
كافةْ،تتمْفيْطيْالكتمانْوبصور ً
ب .جريمة سريعة االنتشار

خصوصاْ إذاْ وجدتْ البيئةْ
تنتشرْ جريمةْ الفسادْ بْينْْأف ارْدْْالمجتمعْ كانتشارْ النارْ فيْ الهشيمْ،
ً

الحاضنةْلهاْنتيجةْالظروفْالسياسيةْواالقتصاديةْواالجتماعيةْ.
ت .جريمة عابرة للحدود (عالمية)

تعتبرْمنْالجرائمْالعابرةْللحدوْد؛ ْوذلكْبسببْتعددْأطرافهاْوتنوع ْأدواتهاْوتشابكْالمصالحْبينْ

أطرافهاْ،وعلىْسْبيلْالمثالْالْالحصرْجريمةْغسيلْاألموالْ.
ث .جريمة عمدية

تعتبرْجرائمْالفسادْ منْالجرائمْ عمديةْالْ يتصورْ وجودْالخطأْفيها ْ،وأنهاْ تتطلبْ وجودْالقصدْ

الخاصْأحياناْ(العلمْوالدارة) ،بالضافةْإلىْالقيامْبالسلوكْالمجرمْ،ومثالْعلىْذلكْ،يدركْ
الجرميْالعامْو
ً

الموظفْأنْماْيقومْبهْ،هوْطلبْمالْويعلمْأنْهذاْالمالْهوْرشوةْ،ومعْذلكْيريدْالقيامْبهذاْالسلوك.
ج .جريمة متعددة األطراف

جريمةْالفسادْمنْالجرائمْمتعددةْاألطراف ْإذْيشتركْفيْارتكابها ْعادة ْأكثرْمنْطرفْ،حيثْلمْ

تعدْ جرائمْ الفسادْ جرائمْ فردية؛ْ بلْ أصبحْ يشتركْ فيهاْ العديدْ منْ األشخاصْ كفاعلْينْ أصليينْ وشركاءْ

ومتدخلينْالذينْيسهلونْارتكابْالجريمة.
ح .جريمة من جرائم الخطر

اْكبيراْ،يهددْالمجتمعاتْبأسرهاْ،بلْأنهاْ
يمةْالفسادْبأنهاْ،تمثلْضرر
منْأهمْخصائصْجر
اْوخطر ً
ً
ً

تصنفْمنْأخطرْالجرائمْ،ألنهاْْتتالعبْبمقدراتْالشعوبْ واألجيالْالقادمةْ،فالْننتظرْحصولْالضررْ
ح تىْتنهضْالمسؤوليةْالجزائيةْبحقْمرتكبها؛ْبلْأنْالمسؤوليةْالجزائيةْتنهضْكاملةْبغضْالنظرْعنْ
تحققْالضررْأمْالْ )2(ْْ.

()ْ1

ْدْ.ايادْهارونْمحمدْ،فاعليةْالتشريعاتْالجنائيةْالعربيةْفيْمكافحةْالفسادْ،2016ْ،دراساتْ،علومْالشريعةْوالقانونْ،المجلدْْ43

ملحقْْ،2016ْ،4صْْ1743-1740دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكترونيfile:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974-
ْ51948-1-PB.pdfتاريخْالزيارةْْ ْ.2019ْ/11/22
()ْ2

ْ يترتبْعلىْاعتبارْجرائمْالفسادْمنْجرائمْالخطرْ،أنْالْيتصورْالشروعْفيهاْ،بلْتعتبرْتامةْطالماْارتكبْالجاْنيْفيهاْالسلوكْ

الذيْيمثلْتهديدْللمصلحةْالتيْأرادْالمشرعْحمايتهاْوبناءْعليهْيستحقْمرتكبهاْالعقوبةْكاملةْحتىْإذاْلمْيستطعْإتمامْمشروعهْ
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خ .جريمة تتفاعل مع الظروف المحيطة

تفاعاْ
ْ
ىْتفاعلْجريمةْالفسادْمعْالظروفْاالجتماعيةْو
ْالواقعْيشيرْإل ْ
السياسيةْواألمنيةْالمحيطةْار ً

أوْانخفاضاْ،وذلكْبمعادلةْعكسيةْ،فكلماْساءتْتلكْالظروفْ،زادتْالجريمةْوالعكسْصحيحْ.
ً
 .2خصائص الجريمة االقتصادية

وضعْفقهاءْالقانونْأهمْخصائصْوميزاتْتتمتعْبهاْالجريمةْاالقتصاديةْوتمْحصرهاْبالنقاطْاآلتيةْْ :
أ .جريمة من جرائم الخطر

نْكانْلمْيحققْضرراْأوْقدْالْ
ْإنْالجرائمْاالقتصاديةْتجريْفيْمعظمهاْعلىْتجريمْالفعلْالخطرْ،وا
ً
يحققه؛ْبلْقدْيصلْبهاْاألمرْإلىْحدْالتجريمْعلىْمجردْمجانيةْالج ـ ـراءْالوقائيْكماْهوْالحالْعلىْسبيلْ
المث ــالْفيْالمعاقب ــةْعلىْمجــردْعدمْالعالنْعنْسعرْالسلعةْالمسعرةْفيْحينْأنْاألصلْالمستقرْفيْ
أحياناْللفعلْالمنبئْبالضرر(.)1
جرائمْالقانونْالعامْأنْالتجريمْالْيكونْإالْللفعلْالضارْو ً
ب .جريمة عابرة للحدود
ْ

منْخاللْاستعراضْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْوصورهاْيتضحْلناْبأنهاْمنْالجرائمْالعابرةْللحدودْ،فالْ

يقتصرْارتكابهاْأوْحتىْأثارهاْداخلْحدودْالدولةْوانماْتتعدىْذلكْكجرائمْتهريبْالبضائعْوالنقودْوجرائمْ
غسلْاألموالْوغيرهاْ.
ت .جريمة متحركة ومؤقتة ويصعب حصرها

ْالجريمةْاالقتصاديةْتقعْفيْزمنْمحددْوتعاقبْعقوبةْمحددةْ ْ،وتتسمْمعظمْالجرائمْاالقتصاديةْبأنهاْ
سةْ
منهاْتغيرْالسيا ْ
بْ
جرائمْتقومْلمواجهةْحاالتْطارئةْأوْظروفْموقوتةْبظواهرْغيرْدائمةْأوْلتغيرْأسبا ْ
ّ

االقتصاديةْمنْنظامْإلىْآخرْأوْالتدرجْفيْنفسْالنظامْ،والجريمةْاالقتصاديةْذاتْطبيعةْمؤقتةْتختلفْ
منْدولةْإلىْأخرىْومنْوقتْإلىْآخرْفيْالدولةْالواحدةْبسببْتبدلْاألولوياتْمنْزمنْإلىْأخر.

ْ()2

ث .جريمة مادية تامة ومزدوجة

تقومْالجريمةْاالقتصاديةْبمجردْارتكابْالجانيْالفعلْالماديْالذيْيخرجْالجريمةْإلىْحيزْالوجودْدونْ

الذيْيعتبرْبحكمْالمفترضْ،كثيراْماْتخرجْالجرائمْاالقتصاديةْعنْ
الحاجةْللبحثْعنْالركنْالمعنويْ و
ً
بعضْالقواعدْالعامةْفيْقانون
يْالمساءلةْأحياناْعنْفعلْ
ْالعقوباتْوخاصةْفيْأحكامْالمسئوليةْحيثْتجر
ْ
ً

اْوقدْيكونْمحتمالْ(وهوْماْيطلقْعليهْجرائمْالخطر)ْ
الجراميْوتحقيقْالنتيجةْالمرجوةْمنهْوبعبارةْأخرىْأنْالضررْقدْيكونْمحقًْق
ً

وال جرائمْالْتخلوْمنْأحدْهذينْالنوعينْمنْالضررْ،وهذاْاألمرْيتقاطعْمعْالجرائمْاالقتصاديةْ،باعتبارْانْبعضْالجرائمْاالقتصاديةْ
جرائمْخطرْوالبعضْاآلخرْجرائمْضررْ ْ.

()ْ1
()ْ2

ْدْ.نائلْصالحْ،الجريمةْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردنيْ،المرجعْالسابقْ،صْ .16

ْالمستشارْعادلْااليْبوكيْ،الجريمةْاالقتصاديةْ،دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكتروني ْ ْ.ْwww.policemic.gov.bhص-16

ْ،17تاريخْالزيارةْْ ْ.2019/11/22

297

أحياناْالمحاولةْالمجردةْعنْالنيةْ
اآلخرينْ،وتقومْمساءلةْالشخصْاالعتباريْويساويْالمشرعْبينْالشروعْو ً

الجرميةْوالفعلْالتامْ(ْ.)1كماْأنهاْجريمةْمزدوجةْفيْبعضْاألحيانْفتشكلْالمخالفةْالجنائيةْمخالفةْإداريةْ

وكانْالفعلْمكوناْلجريمةْمنْالجرائمْاالقتصاديةْ.
كماْإذاْوقعْالفعلْالمخالفْمنْم ْوظفْفيْالدارةْ
ً
ج .جريمة متعددة األطراف

أنْالمشرعْفيْالجرائمْاالقتصاديةْساوىْفيْالعقوبةْبينْالفاعلْاألصليْوالشريكْوالمتدخلْوذلكْبسببْ

الخطرْ واآلثارْالمدمرةْالتيْتسببهاْهذهْالجرائمْ،كماْأنهاْتكشفْالخطورة ْالجرميةْلمساهمْومدىْسعيهْ

لتحقيقْمنافعْشخصيةْ.

منْخاللْاستعراضْخصائصْكلْمنْجريمةْالفسادْ والجريمةْاالقتصاديةْ،يتضحْلناْالتقاطعْالكبيرْ

فيْطبيعةْهذهْالجرائمْوخصائصهاْفهماْتشتركانْبكونهماْمنْجرائمْالخطرْومنْالجرائمْمتعددةْاألطرافْ
ومنْالجرائمْالعابرةْللحدودْ،إالْأنْاالختالفْالجوهريْبينْهذهْالجرائمْطبيعةْالجانيْمرتكبْالجريمةْبحيثْ

تقتصرْجريمةْالفسادْعلىْالموظفينْالعاملينْفيْالدولةْبمختلفْمسمياتهمْالوظيفيةْفيْحينْيكونْالجانيْ
تاجرا ْ،كماْ أنْ معظمْ الجرائمْ االقتصاديةْ تنقضيْ
فيْ الجريمةْ االقتصاديةْ مواطنْ عاديْ وبالعادةْْيكونْ ً

بالتصالحْمعْالدارةْالمختصةْبعكسْجريمةْالفسادْوالتيْالْيْتصورْوجودْالصلحْفيهاْ(ْ .)2
ْ

()ْ1
()ْ2

ْدْ.نائلْصالحْ،الجريمةْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاالردنيْ،المرجعْالسابقْ،صْ .16

ْإنْالعديدْمنْالجرائمْاالقتصاديةْتنقضيْبالتصالحْأوْالمصالحةْمعْالدارةْالمختصةْوالْسيماْفيْالقانونْالخاصْبضريبةْالدخلْ

وبالجماركْ،حيثْتطرقْالمشرعْالفلسطيْنيْإلىْموضوعْالصلحْفي قان ْونْ ضريبة الدخل رقْم  17لسنة  2004في المادة ْ 40التي

تناولت صور الجرائم الضريبية المتعددة ،ثم جاء النص على جواز إجراءْالصلح في الفقرة الثالثة من نفس المادة حيث نصت على أنه
:يجوز للمدير أن يجريْالمصالح ْة عن أي فعل ارتكب خالًفا ألحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أنْيوقف أي إجراءات

ي كل الجرائم
ت التي يحددهاْ ،من هنا نرىْ أن المشرع الفلسطيني أجاز الصلح ف ْ
متخذة وأن يجريْ أية مصالحة بشأنها وفق الغراما ْ
ع األردني سار على النهج ذاته ْبالمصالحة الجزائي ْة بالنسبةْلجرائم
الضريبية وخو ْل بذلكْمدير عام دائرة ضريبة الدخل ،كما أن المشرْ

التهرب الضريبي ،حيث منح المشرع الحق للمدير العام لدائرة الضريبة العامة علىْالمبيعات بإجراء مصالحة على األفعال المرتكبة
نهائيا( .)ْ2كما ْأجاز
ًْ
ى واسقاطها
ن الضريبة العامة علىْالمبيعات ،حيث يترتب على الصلح وقف السير بإجراءات الدعو ْ
خال ًفا لقانو ْ
قانونْ الجمارك األردني رقمْ(ْْ) 1لسنة ْ1962المطبق في األراضي الفلسطينية انقضاء الدعوىْ بالصلحْ حيث نصت المادة ْ164من
قانونْ الجمارك والمكوس على اآلتي(ْ:يجوز للمديرْ أو من ينيبه في أي وقت أن يصالح عنْ أية دعوىْ أو إجراءات شرع فيها ولم

تكتسب الدرجة القطعية ضد أي شخصْلقاء العقوبات بماْ في ذلكْ مصادرة البضائع أو وسائط النقل بموجب أحكام هذا القانونْ أوْ

أحكام أي قانونْ جمارك ومكوس آخر ،أو بموجب أي نظام أو أمر صدر بموجب تلكْالقوانين بالشروط التي يراها مناسبة ،ويحق له

نهائيا في جميع ماْ يقوم به من أعمال بمقتضى أحكامْ
ً
أيضا أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبةْمن أجل تسوية أي جرم ،ويعتبر ق ارره ً
ن
ملزما له بالقرار
ْ
يكو
المادة
هذه
وفقْأحكام
المصالحة
أساس
على
قضيته
بتسوية
المتهم
من
الخطي
الطلب
تقديم
ن
ا
و
المادةْ.
هذه
ً
الذي يصدره الوزيرْ .
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ثانيا :أسباب ظهور وانتشار جرائم الفساد والجرائم االقتصادية
ً
بْالكامنةْوراءْبروزْظاهرةْالفسادْوتفشيهاْفيْالمجتمعاتْبالرغمْمنْوجودْشبهْإجماعْ
تتعددْاألسبا ْ

ب ْالعامةْلهذهْ
علىْكونْهذهْالظاهرةْسلوكْإنسانيْتحركهْالمصلحةْالذاتيةْ،فهناكْمجموعةْمنْاألسبا ْ

بْوانْ
سبا ْ
الظاهرةْالتيْتشكلْفيْمجملهاْماْيسمىْبمنظومةْالفسادْ،إالْأنهْينبغيْالمالحظةْبأنْهذهْاأل ْ

كانتْمتواجدةْبشكلْأوْبآخرْفيْكلْالمجتمعات؛ْإالْأنهاْتتدرجْوتختلفْفيْاألهميةْبينْمجتمعْ واخرْ،

بْاألهميةْاألولىْفيْانتشارْالفسادْبْينماْيكون
اْثانوياْ،فالعواملْ
ْفيْمجتمعْآخرْسبب
ألسبا ْ
فقدْيكونْألحدْا ْ
ً
ً
التيْتساعدْعلىْنموْالفسادْفيْالدولْالناميةْتختلفْعنهاْفيْالدولْالمتقدمةْ(ْ .)1

كثيراْ بالنسبةْ للجرائمْ االقتصادية؛ْ حيثْ كانتْ المشكالتْ االقتصاديةْ واالجتماعيةْ
والْ يختلفْ األمرْ ً

كالبطالةْوالمديونيةْالخارجيةْوتأثيرهاْعلىْاألوضاعْاالقتصاديةْواالجتماعيةْوتواضعْنموْمعدالتْاالدخارْ

واالستثمارْوتدنيْمستوياتْالدخلْوارتفاعْتكلفةْالمعيشةْمعْنقصْكبيرْلتدفقْاالستثماراتْاألجنبيةْ،وتزايدْ

فضالْعنْالحروبْ
الفروقْالطبقيةْوهجرةْاألموالْللخارجْدورْفيْظهورْالجريمةْاالقتصاديةْ وانتشارهْا؛ ْ ً

األهليةْالتيْكانتْدافعاْكبيرةْالرتفاعْأسعارْالبضائعْْوزيادةْالطلبْعليهاْفيْظلْالنقصْالحادْ،
العالميةْو
ً
ت(ْ ْ.)2
مماْشجعْالعديدينْعلىْالعملْفيْتهريبْالبضائعْوالسالحْوالمخد ار ْ

 .1أسباب ظهور وانتشار جرائم الفساد

ب ْظهورْالفسادْتختلفْمنْمجتمعْآلخرْ ،فأسبابهْظهورهْفيْالمجتمعاتْ
لقدْتحدثناْسابًقاْأن ْأسبا ْ

بْالكامنةْوراءْ
الناميةْتختلفْعنهاْفيْالمجتمعاتْالمتقدمةْ،وتلعبْالظواهرْالمنتشرةْفيْكلْمجتمعْاألسبا ْ
ها؛ْحيثْستجدْأنْالفسادْفيْالمجتمعاتْالناميةْأكثرْانتشاراْعنهاْفيْالمجتمعاتْ
ظهورْجرائمْالفسادْوانتشار
ً

ب ْظهورْ
المتقدمةْويرجعْذلكْللعواملْاالقتصاديةْ واالجتماعيةْ والسياسيةْفيْالدولةْ،وتتلخصْْأهم ْأسبا ْ
وانتشارْالفسادْبشكلْعامْإلىْاألمورْاآلتيةْْ :

أ .األسباب االجتماعية واالقتصادية

 )1انتشارْالفقرْ والجهلْ،ونقصْالمعرفةْبالحقوقْالفرديةْلكلْشخصْ والتيْيجبْتوفيرهاْمنْقبلْ
الدولةْ ْ،وسيادةْالقيمْالتقليديةْوال ْروابطْالقائمةْعلىْالنسبْوالقرابةْ(ْ.)3

 )2تدنيْرواتبْالعاملينْفيْالقطاعْالعامْوارتفاعْمستوىْالمعيشةْمماْيشكلْبيئةْمالئمةْلقيامْبعضْ
العاملينْبالبحثْعنْمصادرْماليةْأخرىْحتىْلوْكانْمنْخاللْالرشوة.

()ْ1
()ْ2
()ْ3

ْأحمدْأبوْديةْ،الفسادْ:أسبابهْوطرقْمكافحتهْ،طْ،1االئتالفْمنْأجلْلنزاهةْوالمساءلةْ"أمان"ْرامْهللا-فلسطينْ.2004،صْ ْ.3
ْأ.دْسيدْشوربجيْعبدْالمولىْ،مواجهةْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالدولْالعربيةْ،المرجعْالسابقْ،صْْ 56

ْأحمدْأبوْديةْ،الفسادْ:اسبابهْوطرقْمكافحتهْ،المرجعْالسابقْ،صْ .3
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 )3وجودْ البيئاتْ الثقافيةْ التيْ تشجعْ الفسادْ وتتغاضىْ عنه؛ْ حيثْ يمكنْ أنْ يعتْبرْ التهربْ منْ
عيةْأمراْيدعوْلإلعجابْفيْبعضْ
المسؤولياتْوالقدرةْعلىْتحقيقْمكاسبْشخصيةْبطرقْغيرْشر
ً
تْْ(ْ.)1
البيئا ْ

ب .األسباب السياسية

()2

 )1عدمْاكتمالْبناءْالمؤسساتْالوطنيةْ والقوانينْالتيْتوفر ْبيئةْمناسبةْللفاسدينْمستغلينْضعفْ
الجهازْالرقابيْعلىْالقيامْبعملهْفيْالرقابةْعلىْأعمالْالموظفينْفيْهذهْالمراحلْاالنتقاليةْ.

 )2ضعفْاالدارةْوالنيةْالصادقةْلدىْالقيادةْالسياسيةْلمكافحةْالفسادْ،وعدمْاتخاذهاْإجراءاتْصارمةْ
وقائيةْأوْعقابيةْبحقْعناصرْالفسادْبسببْانغماسهاْنفسهاْأوْبعضْأطرافهاْفيْالفساد.

 )3ضعفْدورْمؤسساتْالمجتمعْالمدنيْوالمؤسساتْالخاصةْبمحاربةْالفسادْ"أيْالمؤسساتْاألهليةْ
الخاصةْمثلْالجمعياتْالخيريةْوالمهنيةْومؤسساتْالبحوثْالمتخصصةْ"ْفيْالمشاركةْفيْالرقابةْ

علىْأعمالْالحكومة.
ت .األسباب األخالقية

()3

اْللتملكْ،فيرجعْسببْالفسادْأحيانا ْإلى ْرغبةْ
األطماعْالشخصيةْ،حيثْيمتلكْالبشرْدافعاْفطرًي
)1
ً
ً
المسؤولينْالمطلقةْفيْالمالْوالسلطةْ،دونْوضعْاعتباراتْللحدودْاألخالقيةْالدراجة.

األخالقيْ،وذلكْإماْبسببْنقصْمستوىْالتعليمْ،أوْتجربةْالتعليمْالسلبي ْةْ
 )2انخفاضْالحسْالوطنيْو
ّ

التيْمرْخاللهاْالمسؤولْ..القوانينْواللوائحْغيرْالرادعة؛ْحيثْيؤديْالهمالْالقانونيْفيْالمناطقْ

المعرضةْللفساد ْإلى ْانتشارْالفاسدينْبشكلْكبيرْ،وبطءْالعملياتْالقضائيةْفيْبعضْالبلدانْ،
وعرقلةْسيرْالعدالةْ ْ.

ْ )3قلةْوجودْمعاييرْأخالقيةْفيْالترقيات؛ْوذلكْعندماْيتمْترقيةْبعضْاألشخاصْبطرقْغيرْنزيهة.
ث .األسباب اإلدارية

()4

 )1ضعفْأجهزةْالرقابةْفيْالدولةْوعدمْاستقالليتهاْ.

 )2عدمْوجودْقوانينْوتعليماتْوارشاداتْمكتوبةْللموظفينْ(مدوناتْالسلوك)ْتبينْالحقوقْوالواجباتْ

لكلْمنهمْفيْالمعامالتْالرسميةْ،مماْيفتحْالبابْلممارسةْالفسادْتحتْبابْاالدعاءْبعدمْالمعرفةْ ْ.

(ْ )ْ1شرينْطقاطقةْ،دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكترونيْ:
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%
ْ81%D8%B3%D8%A7%D8%AFتاريخْالزيارةْْ ْ.2019ْ/11/23
()ْ2

ْأحمدْأبوْديةْ،الفسادْ:اسبابهْوطرقْمكافحتهْ،المرجعْالسابقْ،صْ .4

()ْ4

ْأحمدْابوْديةْ،الفسادْ:أسبابهْوطرقْمكافحتهْ،المرجعْالسابقْ،صْ .4

( )ْ3شرينْطقاطقةْ،دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكترونيْ:
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%
ْ81%D8%B3%D8%A7%D8%AFتاريخْالزيارةْْ ْ.2019ْ/11/23
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 )3عدمْوجودْتشريعاتْوأنظمةْوقوانينْوتعليماتْتساعدْعلىْمكافحةْالفسادْ،وتفرضْعقوباتْرادعةْ
بحقْمنْيمارسونهْ .
 .2أسباب ظهور وانتشار الجرائم االقتصادية

منْالبديهيْأنْأف ارْدْالمجتمعْيختلفونْعنْبعضهمْالبعضْفهناكْفروقاتْفرديةْتميزهمْ،فيكونْمنهمْ

العاملْبجدْوالعاجزْالمتكاسلْوالعاطلْعنْالعملْ.كماْالْيخلوْالمجتمعْمنْالذينْالْيتورعونْعنْالكسبْ

المحرمْنتيجةْللجشعْأوْللحرمانْوالفقرْاللذانْيقفانْوراءْالكثيرْمنْالجرائمْاالقتصاديةْ،وانْتعددتْأسبابْ

ىْاقتصاديةْواداريةْوتشريعيةْ،وذلكْعلىْ
ْ
بْاجتماعيةْ وأخر
ودوافعْارتكابها؛ ْفإنهْيمكنناْتقسيمها ْإلى ْأسبا ْ

النحوْاآلتيْْ :
أ .األسباب االجتماعية واألخالقية

()1

ضعفْالوازعْالدينيْوتدنيْالدورْالتربويْلألسرةْوالمدرسة.
ْ
)1
 )2الفقرْوالحاجةْوالبطالةْوانخفاضْفرصْالعملْ

ب .األسباب االقتصادية

()2

 )1ارتفاعْتكاليفْالمعيشةْواالحتكارْ.
الماليةْغيرْالعادلةْمثالْنجدْأنْالمبالغةْفيْحجمْالتعريفاتْوالرسومْوالضرائبْ
 )2السياساتْالنقديةْو
ً
سيؤديْالْمحالةْإلىْالتهربْعنْدفعهاْ.

ت .األسباب اإلدارية والتشريعية

ْ )1غيابْالتشريعاتْالحديثةْالموحدةْالناظمةْللجريمةْاالقتصاديةْ.
 )2ضعفْ المؤسساتْ الرقابيةْ سواءْْالعسكريةْ أوْ المدنيةْ وضعفْ التأهيلْ والتدريبْ لكوادرْ هذهْ
المؤسسات؛ْمنْأجلْأنْيكونواْعلىْدرايةْبطبيعةْهذهْالجرائمْوطرقْاكتشافهاْ.

 )3ضعفْالدرايةْوالمعرفةْبهذهْالجرائمْمنْأف ارْدْالمجتمعْكافةْومنْضمنهمْ.

 )4غيابْالتنسيقْبينْالجهاتْالمختصةْ،حيثْنجدْأنْكلْجهةْتعملْلوحدهاْ ْوضمنْسياساتهاْ،
وعلىْمرْالسنواتْالماضيةْلمْنجدْاستراتيجيةْوطنيةْموحدةْلمكافحةْهذهْالجرائمْ .

()ْ1
()ْ2

يمةْاالقتصاديةْفيْمصرْ،المركزْالقوميْللبحوثْاالجتماعيةْوالجنائيةْ،صْ ْ.156
ْ
ْجمالْمختارْحمزةْ،رؤيةْنفسيةْاجتماعيةْللجر
ْدْ.خلفْسليمانْالنمرْ،الجرائمْاالقتصاديةْمنْمنظورْاالقتصادْالسالميْ،دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْ

اللكترونيْ،https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/صْ17-15تاريخْالزيارةْْ .2019/11/23
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الخاتمة
علىْالرغمْمنْعدمْوجوْدْإجماعْدوليْعلىْوضعْتعريفْواضحةْومعتمدْلجريمةْالفسادْوالجرائمْ

االقتصاديةْ،إالْأنْدولْالعالمْأجمعتْعلىْضرورةْمواجهةْهاتينْالجريمتينْلماْلهاْمنْآثارْسلبيةْكبيرةْ
علىْكافةْنواحيْالحياةْفيْالدولةْالسياسيةْواالقتصاديةْواالجتماعيةْواألخالقية؛ْومنْخاللْاستعراضْهذْهْ

الجرائمْتوصلنا ْإلى ْأنْخصائصْهاتينْالجريمتينْمتشابهة ْإلى ْحدْكبيرةْباعتبارهماْجرائمْخطرةْوعابرةْ

بْْظهورهماْ
أيضاْْأسبا ْ
للحدودْ ومتعددْ األطرافْ وسرية ْ،والْ يقتصرْ التشابهْ فقطْ علىْ الخصائصْ وانماْْ ً

بْالتيْأدتْإلىْْ
وانتشارهماْفقدْكانتْللظروفْالدوليةْوالنظمْاالقتصاديةْوالحروبْالعالميةْمنْأهمْاألسبا ْ

ظهورْ هذهْ الجرائمْ وانتشارهماْ بشكلْ أصبحْ منْ الصعبْ السيطرةْ عليهما ْ،الْ سيماْ فيْ ظلْ التطورْ
التكنولوجي؛ْْفأصبحتْهذهْالجرائمْتتكيفْمعْهذاْالتطور؛ْبلْأنهاْأصبحتْتسبقهْبخطوةْ،فكلماْحاولتْ

الدولةْإيجادْالحلولْ والقضاءْ علىْهاتينْالجريمتينْ ومحاربةْ مرتكبيهماْ كانواْيسبقونْ الدولةْ بخطوةْفيْ

بْ ْوطرقْجرميةْحديثةْْ .
ابتكارْأسالي ْ

ومنْ خاللْ استعراضْ الدراساتْ والبحوثْ واآلراءْ الفقهيةْ وجدناْ وجودْ خلطْ ودمجْ بينْ الجرائمْ

االقتصاديةْوجرائمْالفسادْ،فهناكْالكثيرْمنْالفقهاءْ والكتابْمنْاعتبرْجرائمْغسلْاألموالْ واالختالسْ
ائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْجرائمْفسادْ،وأنْ
ْ
واساءةْاالئتمانْجرائمْاقتصاديةْ،كماْوجدناْمنْاعتبرْجر

هذاْاألمرْليسْبالغريبْفيْظلْالتشابهْالكبيرْبينْهذهْالجرائمْحتىْمنهمْمنْاعتبرْجرائمْالفساْد كافةْ

جرائمْاقتصاديةْ .
ومنْخاللْاستعراضْالتشريعاتْواالتفاقياتْالدوليةْوالتيْبذلتْالكثيرْمنْالجهودْلوضعْاألسسْ
التشريعيةْوالقانونيةْلمكافحةْهاتينْالجريمتينْ،والْسيماْالتشريعاتْالعربيةْوالتيْكانتْموفقةْإلىْحدْكبيرْ
فيْتناولْهاتينْالجريمتينْ،سواءْبأف ارْدْقوانينْخاصةْتنظمْكلْجريمةْعلىْحدىْكقوانينْمكافحةْالفسادْ

وقوانينْالجرائمْاالقتصاديةْ ،إالْأنناْنرىْأنْالمشرع ْاألردني ْوالكويتيْ واليمنيْكانْموفًْقاْباعتبارْالجرائمْ

بْنشأتهماْوخصائصهماْوآثارهماْ،إالْأنهْ
ائمْفسادْ،نظراْللتشابهْالكبيرْبينهماْمنْحيثْأسبا ْ
االقتصاديةْجر
ً
يؤخذْعلىْالمشرع ْاألردني ْأنهْأدخلْالجرائمْاالقتصادية كافةْ وأدرجهاْضمنْجرائمْالفساْد ْمماْأثارْعدةْ

اشكالياتْحولْالجهاتْالمختصةْفيْالتحقيقْوالعقابْ،وكانْالمشرعْالكويتيْأكثرْصو ًاباْبأنْاقتصرْعلىْ
اعتبارْجرائمْالتهربْالضريبيْ والجمركيْجرائمْفساد ْ،وانناْنرىْبأنْذلكْعينْالصوابْبالنسبةْللتشريعْ

الفلسطينيْفيْظلْغيابْقانونْخاصْينظمْويحصرْالجرائمْاالقتصاديةْْونرىْبضرورةْتعديلْقانونْ

مكافحةْالفسادْالساريْبأنْيتمْإدراجْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْالواردةْفيْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ

(ْ)17لسنة ْْ 2014وقانونْالجماركْ والمكوسْ رقمْ(ْ)1لسنة ْْ 1962ضمنْجرائمْالفسادْ،علىْالرغمْمنْ
النصْعلىْوجودْالصلحْفيْهذهْالجرائمْبعكسْجرائمْالفسادْالواردةْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ(ْ)1لسنةْ
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ْ 2005وتعديالتهْ،حيثْنصت ْالمادة ْرقمْ(ْ)8/9أنْمنْضمنْصالحياتْالهيئةْ" ْحقْتحريكْالدعاوىْ

الخاصةْبالجرائمْالمحددةْبهذاْالقرارْبقانونْ،منْخاللْنيابةْجرائمْالفسادْومباشرتهاْوفًقاْألحكامْهذاْالقرارْ

ْوالتشريعاتْاألخرىْذاتْالعالقةْ،والْتقامْهذهْالدعاوىْمنْغيرهاْإالْفيْاألحوالْالمبينةْفيْالقانونْ،
بقانون ْ
وال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال في الحاالت المحددة

ائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْلمْيعدْعائًقاْفيْ
ْ
في القانون"؛ ومنْخاللْذلكْالنصْنجدْأنْالصلحْفيْجر

ثْأنْ
اعتبارْهذهْالجرائمْجرائمْفسادْمنْخاللْاالستنادْإلىْعبارةْ"إالْفيْالحاالتْالمحددةْفيْالقانون"ْحي ْ
هذهْالعبارةْالواردةْفيْالمادةْتسعفناْفيْذلكْ،وهذاْينسجمْمعْماْتوصلناْإليهْباعتبارْهذهْالجرائمْمتشابهةْ

بخصائصهاْوأسبابهاْ وآثارهاْمعْجرائمْالفسادْ،ونرىْبإمكانيةْإدراجْباقيْالجرائمْاالقتصاديةْضمنْجرائمْ
ْ

الفسادْعندْإقرارْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْ .

ويترتبْعلىْاعتبارْجريمةْالتهربْالجمركيْوالضريبيْجرائمْفسادْ،بأنْهيئةْمكافحةْالفسادْستكونْ

صاحبةْاالختصاصْاألصيلْفيْمتابعةْوالتحريْعنْهذهْالجرائمْوستكونْنيابةْجرائمْالفسادْالمختصةْفيْ

التحقيقْبهذهْالجريمتينْ،كماْأنْمحكمةْجرائمْالفسادْستكونْصاحبةْاالختصاصْفيْنظرْالقضاياْالمتعلقةْ
بهذهْالجريمتينْ،ويترتبْعلىْذلكْإلغاءْالمحاكمْالمختصةْبنظرْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْوالمشارْ

إليهاْفيْقانونْضريْبةْالدخلْوالجماركْ والمكوسْ،كماْأنهْسيكونْهناكْتعاونْمشتركْمعْموظفيْدوائرْ
الضريبةْوالجماركْومعْجهازْالضابطةْالجمركية؛ْمنْخاللْتحويلْالملفاتْالمتعلقةْبجرائمْالتهربْالضريبيْ

والجمركيْإلىْهيئةْمكافحةْالفسادْ .
النتائج
يمكنْتلخيصْالنتائجْالتيْتمْالتوصلْإليهاْعلىْالنحوْاآلتيْْ :
 .1عدمْوجودْإجماعْدوليْحولْتعريفْجريمةْالفسادْأوْالجرائمْاالقتصاديةْ،فقدْوجدناْالعديدْمنْ
التعريفاتْالمختلفةْظاهرًياْولكنْتتشابهْجوهرًياْباعتبارهماْمنْأخطرْالجرائمْعلىْالمالْالعامْوعلىْ
اقتصادْالدولةْ ْ.

بْظهورهماْوخصائصهماْ
 .2إنْالجرائمْاالقتصاديةْتتشابهْإلىْحدْكبيرْمعْجرائْمْالفسادْمنْحيثْأسبا ْ
وآثارهماْعلىْالدولة.

 .3وجودْ خلطْ ودمجْ بينْ الجرائمْ االقتصاديةْ وجرائمْ الفساد ْ،فهناكْ الكثيرْ منْ التشريعاتْ والفقهاءْ
والكتابْمنْاعتبرْجرائمْغسلْاألموالْواالختالسْواساءةْاالئتمانْجرائمْاقتصاديةْكماْوجدناْمنْ

اعتبرْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْجرائمْفسادْ.
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 .4العديدْ منْ التشريعاتْ العربيةْ اعتبرتْ الجرائمْ االقتصاديةْ إحدىْ أشكالْ جرائمْ الفسادْ كالتشريعْ
األردنيْ،ومنهاْمنْاعتبرْبعضْأشكالْالجرائمْاالقتصاديةْكجريمتيْالتهربْالضريبيْ والجمركيْ
جرائمْفسادْكالتشريعيْالكويتي.

 .5قيامْالعديدْمنْالمشرعينْبأف ارْدْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْكالمشرعْاألردنيْواليمنيْوالعراقيْ،
وهذاْكانْلهْنتائجْإيجابيةْفيْمكافحةْهذهْالجرائمْومالحقتهاْ.

 .6عدمْوجودْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْفيْفلسطينْوانماْتعددْالتشريعاتْالتيْتناولتْالجرائمْ
االقتصاديةْ،وهذاْاألمرْانعكسْسلباْعلىْتتبعْهذهْالجرائمْوعدمْإمكانيةْحصرهاْوبالتاليْمكافحتهاْ.
ً

اْومنسجماْمعْاتفاقيةْ
بيةْيعتبرْمتطور
 .7إنْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْمقارن ًةْمعْالقوانين ْالعر
ً
ً
األممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْ.

التوصيات
نوصيْباآلتيْْ :
 .1اعتبارْجريمتيْالتهربْالضريبيْ والجمركيْالمنصوصْعليهما ْفيْقانونْضريبةْالدخلْوقانونْ

الجماركْ والمكوسْجرائمْفسادْبغضْالنظرْعنْمرتكبيهاْ،وذلكْمنْخاللْتعديلْأحكام ْقانونْ

مكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ(ْْ)1لسنةْْ،2005وذلكْعلىْالنحوْاآلتيْْ :

الفسادْ:يعتبرْفساداْلغاياتْتطبيقْأحكامْهذاْالقرارْبقانونْالجرائمْالمبينةْأدناهْ:
ً

ْ.ْ15التهربْالضريبيْوالجمركيْخالًفاْألحكامْالقوانينْذاتْالعالقةْبغضْالنظرْعنْمرتكبيهاْْ .

 .2تختصْهيئةْمكافحةْالفسادْونيابةْجرائمْالفسادْومحكمةْجرائمْالفسادْفيْمالحقةْومحاكمةْمرتكبيْ
جريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركيْ .

 .3تعديلْأحكامْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ(ْ)8لسنةْْ2011وتعديالتهْمنْخاللْإضافةْمادةْبعدْالمادةْ
رقمْ(ْ)37تتعلقْبإلزامْو ازرةْالماليةْبإحالةْكلْمنْتهربْأوْحاولْأوْحرضْأوْاتفقْأوْساعدْغيرهْ
علىْالقيامْبأيْفعلْمنْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْ(ْ)37منْالقانونْإلىْهيئةْمكافحةْالفساد.

 .4تطبيقْالعقوباتْالواردةْفيْالمادةْ(ْ)37منْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ(ْ)8لسنةْْ2011وتعديالتهْ
ْ)158منْقانونْالجماركْ والمكوسْ رقمْ(ْ)1لسنة ْْ 1962علىْمرتكبيْجريمتيْْوالمادة ْ(ْ 147
التهربْالضريبيْوالجمركيْباعتبارْأنهماْجرائمْفساد.

 .5تعديلْأحكامْقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ(ْ)1لسنةْْ1962وذلكْبإلغاءْالمادةْرقمْ(ْ)164المتعلقةْ
بمنحْوزيرْالماليةْحقْالتصالحْفيْالقضاياْالجمركيةْ.

 .6تعديلْأحكامْقانونْضريبةْالدخلْ رقمْ(ْ)8لسنة ْْ 2011وتعديالته؛ْوذلكْبإلغاءْالفقرةْ ْ(ْ)5منْ
المادةْ(ْ)37والمتعلقةْبالتصالحْ.
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 .7تعديلْقانونْمكافحةْالفسادْالمعدلْ رقمْ(ْ)1لسنة ْ2005؛ْوذلكْمنْخاللْتعديلْأحكام ْالمادةْ
(ْ)8/9وذلكْباستبدالْعبارةْ(إالْفيْالحاالتْالمحددةْفيْالقانون)ْبعبارةْ(باستثناءْجريمتيْالتهربْ

الضريبيْ والجمركي) ْ،فمنْ خاللْ هذاْ التعديلْ يحقْ للهيئةْ منْ خاللْ مأموريْ الضبطْ القضائيْ
عرضْالتصالحْبهذهْالجرائمْمنْخاللْمحضرْرسميْواحالةْاألمرْإلىْرئيسْالهيئة.

 .8تعديل ْأحكامْقانونْالجماركْ والمكوسْ رقمْ(ْ)1لسنة ْْ 1962وتعديالته؛ ْوذلكْبإلغاءْالموادْمنْ
ْ)178والمتعلقةْبالمحاكمْالجمركيةْْ .(ْ 167

المصادر والمراجعْ :
 .1القرآنْالكريْم ْ
 .2السنةْالنبويةْالمظهرْة
ط
 .3المعجمْالوسي ْ

 .4اتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساد.
 .5االتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساْد.

 .6أحمدْبراكْ،مكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطيني ْوالمقارنْ،دارْالشروقْللنشرْ والتوزيعْ،عمانْ،
الطبعةْاألولى.ْ2019،

 .7سيدْ شوربجيْ عبدْ المولى ْ،مواجهةْ الجرائمْ االقتصاديةْفيْ الدولْ العربية ْ،جامعةْ نايفْ العربيةْ
للعلومْاألمنْيةْ،الطبعةْاألولىْ،الرياض.ْ2006ْ،

 .8محمدْدرويشْ،الفسادْ(مصادره-نتائج ْه-مكافحته)ْ،عالمْالكتابْ،القاهرةْ،الطبعةْاألولى.ْ2010ْ،

ْْ .9محمدْحكيمْحسينْ،النظريةْالعامةْللصلحْوتطبيقاتهاْفيْالموادْالجنائيةْ،دراسةْمقارنةْ،د.طْ،
القاهرةْ،دارْالكتبْالقانونية2005ْ،مْ.

 .10أحمدْأبوْديهْ:الفسادْ"أسباْبهْوطرقْمكافحته"طْ،1االئتالفْمنْأجلْلنزاهةْوالمساءلةْ"أمان"ْرامْ
هللا-فلسطينْ.ْ2004،

ت القسم العام" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة
 .11محمْد عليْالحلبي "،شرح قانونْ العقوبا ْ
األولى 2008 ،مْ.

 .12أحمدْبراكْ،جرائمْالفسادْبينْاشكاليةْالنصْوالتطبيقْالعمليْ،المجلةْالقانونيةْللنيابةْالعامْ،العدْدْ
ْ2017النيابةْالعامةْالفلسطينيةْ.الثانيْ،حزيرانْ ْ

 .13نائلْ عبدْ الرحمنْ صالح ْ،الجرائمْ االقتصاديةْ فيْ التشريعْْاألردني ْ،دارْ الفكرْ للنشرْ والتوزيعْ،
الطبعةْاألولىْ،عمانْ.1990،

 .14محمودْ مصطفى ْ،الجرائمْ االقتصاديةْفيْ القانونْ المقارن ْ،دارْ ومطابعْ الشعب ْ،الجزءْ األولْ،
القاهرة.1979ْ،
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 .15فخريْعبدْالرزاقْالحديثيْ:قانونْالعقوباتْ"ْالجرائمْاالقتصادية"ْ،مطبعةْجامعةْبغدادْ.ْ1980
 .16زيادْ حميدان ْ،جرائمْ الفسادْ والجرائمْ االقتصاديةْ (المفصولْ والمنظورْ فيهاْ حتىْ العامْْْ،2010

سلسلةْ تقاريرْ رقمْْ ْ،46االئتالفْ منْ أجلْ النزاهةْ والمساءلةْ أمان ْ،رامْ هللاْْ–فلسطينْ،2011ْْ،
منشورْعلىْالموقعْاللكترونيْ.ْhttps://www.aman-palestine.org

يمةْوالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْإبريلْ
ْْ .17المناقشةْالعامةْخاللْمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجر ْ
فيْالعامْْ،2005منشورْعلىْالموقعْاللكترونيْْ.https://www.unodc.org

ْْ .18الموقعْاللكترونيْلموسوعةْويكبيدياْْ .ْhttps://ar.wikipedia.org

 .19د ْ.عادلْ اليبوكي ْ،الجريمةْ االقتصادية ْ،دراسةْ منشورةْ علىْ الموقعْ ْاللكتروني ْْ
.ْwww.policemic.gov.bh

 .20بحثْمنشورْعلىْالموقعْاللكترونيْْhttp://lawjo.net/vb/showthread.phpدونْاسمْللباحثْ .

 .21سيدْطنطاوىْمحمدْسيدْ،الجريمةْاالقتصاديةْفيْنظامْقانونْال ْعقوباتْالمصريْوشروطْتطبيقهْ
دراسةْ

للمركزْ

الديمقراطيْ

ْ.https://democraticac.de/?p=56723

العربيْ

منشورةْ

علىْ

الموقعْ

يْ
ْاللكترون ْ

 .22إيادْهارونْمحمدْ،فاعليةْالتشريعاتْالجنائيةْالعربيةْفيْمكافحةْالفسادْ،2016ْ،دراساتْ،علوْمْ

الشريعةْ والقانونْ ْ،المجلدْ ْْ ْ43ملحقْ ْ ْ،2016ْ ْ،4دراسةْ منشورةْ علىْ الموقعْ
اللكترونيْfile:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974-51948-1-PB.pdf

 .23شرينْطقاطقةْ،دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكترونيْْ.https://mawdoo3.com

 .24جمالْمختارْحمزةْ،رؤيةْنفسيةْاجتماعيةْللجريمةْاالقتصاديةْفيْمصرْ،المركزْالقوميْللبحوثْ
االجتماعيةْوالجنائيةْ.

 .25خلفْ سليمانْ النمر ْ،الجرائمْ االقتصاديةْ منْ منظورْ االقتصادْ السالمي ْ،دراسةْ منشورةْ علىْ
الموقعْاللكترونيْْ.https://repository.nauss.edu.sa
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