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 ملخص:

ْْرهاْبمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْاْلْْقراراْتْْالمجالْالمحجوزْللدولةْفيْضوءهذهْالدراسةَْْْْبَحَثتْ 
حيثْأصبحْالفكرْالمعاصرْيتداولْالعديدْمنْالمفاهيمْذاتْاألبعادْوالمدلوالتْْْ؛فيْضوءْالقانونْالدولي

رهابْْمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْالْْالمجالْالمحجوزْللدولةْفيْضوءْقراراْتولعلْمنْأهمهاْْْْ،المتعددة
الةْفيْظلْْهذهْالحْْإلىحيثْتمْالتطرقْْْْ؛بالسلمْواألمنْالدوليينْْالتصالهانظًراْْْْيفيْمجالْالقانونْالدول

ْوجودْتهديداتْوأضرارْمدمرةْومخاطرْجّديةْعلىْالنسان.
ْْْْ؛استنتاجاْتعدةْْْْإلىوقدْتوصلتْهذهْالدراسةْْ مجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْْْْقراراْتْْأثرأهمهاْأنَّ

خصوًصاْفيْْْ،القانونْالدوليْْنْالمواضيعْالمهمةْوالمعقدةْفيفيْضوءْالقانونْالدوليْيعتبرْْمرهابْْال
ْظلْالتطوراتْالمتسارعةْوالتقلباتْالتيْتشهدهاْالساحةْالدوليةْوالتيْترتبطْبهذاْالموضوعْ.

 الكلمات المفتاحية:

ْمجلسْاألمن،ْالمجالْالمحجوز،ْالّدولة،ْالرهاب.
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: 
عدْالدوليْللجريمةْالرهابيةْفيْتالشيْالتمييزْالتقليديْبينْالرهابْالداخليْوالرهابْْالبْ ساهمْْ

اْللسلمْواألمنْوينتهكْْعملْإرهابيْيشكلْتهديدًْالدولي،ْبعدماْاعتبرتْقراراتْمجلسْاألمنْالحديثةْأنْأيْ
قارنةْْمكافحةْالرهاب،ْأصبحْمنْالممكنْالملذلكْوبعدْإنشاءْمجلسْاألمنْلجنةْلْْ؛االقواعدْالدولية،ْوتطبيقًْ

بسببْالتزامْالدولْبتقديمْتقاريرْدورية2001ْْْْبينْالتشريعاتْالوطنيةْفيْمواجهتهاْلإلرهابْابتداءْمنْعامْْ
ْْ)لجنةْمكافْْإلى ْاألمنْرقم ْقرارْمجلس ْبموجب ْالمشكلة ْالرهاب ْفيْْْْ(1373حة 2001ْْسبتمبر28ْْْْالصادر

ومكافحتها،ْوقدْتبّينْفيْالتقاريرْالتيْقدمتهاْْْْبشأنْتجريمْاألفعالْالرهابيةالذيْتضمنْتحديدْماْقامتْبهْْ
لسرقةْوغيرها،ْْدولةْواجهتْالرهابْكجريمةْعادية،ْمثلْالقتلْوالتالفْوا86ْْأن2004ْْْْالدولْفيْسنةْْ

ذاْْوهك؛ْْفقدْاعتمدتْتشريعاتْتلكْالدولْعلىْعنصرْالضررْفيْالجريمةْدونْاالهتمامْبتكييفهاْبالرهاْب
تعتبرْالمواجهةْالوطنيةْلإلرهابْعبرْالجرائمْْْْ-القانونْالدوليْلمكافحةْالرهابْْْْوعلىْضوءْتطورْْ-

تجاهْالدولْلتكييفْتشريعاتهاْالوطنيةْبماْيتناسبْْاْْإلْى،ْاألمرْالذيْأدىْْ؛ْبااللتزاماتْالدوليالعاديةْإخالالًْ
ْالرهاب،ْوقدْْ ْمكافحة ْمجال ْفي ْالدولي ْالقانون ْقواعد ْالموجودةْْالتكييفْْذاهْْأثرمع ْالوطنية ْالتشريعات ْْ؛على

 تشريعاتْأخرىْ.ْإلىبلْتعدتهْْ؛إذْقامتْالدولْبإصدارْتشريعاتْجديدةْالْتتعلقْبالقانونْالجنائيْفحسْب

فيالحظْتطورْملحوظْفيْمجالْالتعريفْباألعمالْْْْ؛اْعلىْمستوىْقراراتْمجلسْاألمنْالدوليأمَّْ
،ْأصدرْبعدْهذا2001ْْمنْسبتمبر11ْْْْتلكْاألعمالْقبلْْْْيْبإدانةالرهابية،ْفبعدْأنْكانْالمجلسْيكتْف

(ْالذيْلمْيتضمنْأيْتعريف2001ْْ)1373ْْالتاريخْقراراتْمتعددةْلمكافحةْالرهابْالدوليْأهمهاْقرارْْ
اْبيانْالجريمةْالرهابية،ْإالْأنهْاقتصرْعلىْتحديدْالذيْحددْنسبيًْْْ(2004)1566ْْرهابْبخالفْقرارْْلإل

 لرهابْدونْتقديمْتعريفْمحددْلإلرهابْالدوليْ.خصائصْأعمالْا

فقدْشهدتْْْ؛أمَّاْالمسألةْالثانيةْفتتعلقْباستمرارْالمكافحةْبالرغمْمنْتعثرْتعريفْالرهابْالدولي
تشريعاتْالوطنيةْمنْجهةْوتحقيقْتعاونْوثيقْبينْالدولْمنْاْارتكزْعلىْالاْنوعيًْمكافحةْالرهابْتطورًْ



 
   

11 

 

حصلْتفاعلْبينْالقانونْالدوليْوالتشريعاتْالوطنيةْمنْتطبيقاتهْأنْتوسعْْْْجهةْثانية،ْوفيْهذاْالشأن
اْبعدْلدوليْفيْفرضْالتزاماتْعلىْالدولْلمكافحةْالرهابْوتحديدْوسائلْهذاْالتعاون،ْخصوًصْالقانونْا
،ْلذلكْ(ْمنْمجلسْاألمنْوالقراراتْالالحقةْعنه2001)1373ْْوصدورْقرار2001ْْْْْْسبتمبر11ْْهجماتْْ

 حدة.وَْبالنموذجْاألوروبيْالذيْقيدْالمجتمعاتْاألوروبيةْبقواعدْقانونيةْمْ ْْأثرقانونْالدوليْتالنْقيلْإ

التدابيرْالتيْتتخذهاْالدولْفيْمواجهةْتهديداتْالرهابْأصبحتْمحلْرقابةْأمامْاللجانْالتيْْْْإنَّْ
 الْالمحجوزْللدولة.لمجاْلأنشأهاْمجلسْاألمنْلذلكْاعتبرتْقراراتْمجلسْاألمنْالحديثةْمنْالبعضْتجاوزًْ

ْموضوعْالرهابْموضوعْقديمْحديث،ْذوْجْو تتمثلْفيْأنَّ ْأهميةْهذاْالموضوعْ انبْمتداخلةْإنَّ
ْالجْو ْالقانونيةومعقدةْتتضاربْفيه ْالسياسيةْبالقواعد دراساتْمستمرةْْْْإلىوبالتاليْيظلْفيْحاجةْدائمةْْْْ؛انب

ْبتدخلْمجلسْاألمنْ.ْْارتباطهيْظلْودقيقة،ْلكيْيتمْإرساءْقواعدْقانونيةْصلبةْخصوًصاْف
بجديْد ليسْ الرهابْ ْ أنَّ المعاصرةْْوبماْ الّدوليةْ الممارساتْ كثافةْْْْ؛فيْ الشأنْ هذاْ فيْ الجديدْ ْ فإنَّ

ْالتدخالتْمنْطرفْمجلسْاألمنْبشكلْغيرْمسبوقْ.
ْْومماْزادْفيْتعقيدْموضوعْتدخلْمجلسْاألمنْبذريعةْالرهابْفيْالّدولْهوْغيابْنظامْقانونْي

ْْأبرزْتْوْْ،صعوبةْضبطْهذهْالفكرةْْإلىالظاهرة،ْممَّاْأدىْْلهذهْْْْمنّظم باينْاآلراءْالفقهيةْبشأنها،ْوعليهْفإنَّ
ْدراسةْبخصوصْهذاْالموضوعْتصبْفيْهذاْالباب.

المْوْْسباْبواأل هذاْ لدارسةْ دفعتناْ فيالتيْ بعضهاْ إيجازْ يمكنْ الرهابْْْْضوعْ غموضْمصطلحْ
ىْذلكْللمباحةْوغيرْالمباحةْوفًقاْلقواعدْالقانونْالّدولي،ْوترتبْعوتداخلهْمعْالعديدْمنْاألفعالْاألخرىْا

فجوةْعميقةْأحدثهاْبينْمؤيدْومعارضْلتدخالتْمجلسْاألمنْفيْالّدولْوتجاوزْالمجالْالمحجوزْبذريعةْْ
الرهاب،ْاألمرْالذيْيتطلبْالبحثْعنْصيغةْماْفيْمنتصفْالطريقْلتحديدْمفهومْالرهابْبدقة،ْكيْْ

يْتطبيقْمعاييرْمزدوجةْتوجهْمجلسْاألمنْفْومجلسْاألمنْفيْإطارْتدخلهْبذريعةْالرهابْْنقّيمْسلوكْْ
الّدوليةْالتيْطرأتْعلىْْْْعبرفيْمواجهةْالرهابْْ العالم،ْجملةْالتطوراتْوالتغيراتْ مناطقْمختلفةْفيْ
منْْاياْْلقضْْاختصاصاتهحيثْكثرْعملهْوتوّسعتْْْْ؛مجلسْاألمنْْأداءانعكسْعلىْْالعالقاتْالّدوليةْمماْْ

أهمهاْالرهابْعلىْحسابْالمجالْالمحجوزْللدول،ْاألمرْالذيْأثارْالكثيرْمنْالتساؤالتْحولْطبيعةْْ
ْعملْمجلسْاألمنْفيْهذاْالطارْومدىْمشروعيتهْ.

الّدولْْْسيادْةمجلسْاألمنْبالتزمْْمعالجةْهذاْالموضوعْمنْخاللْالشكاليةْالتالية:ْهلْْارتأيناْْوقدْْ
ْْْالرهاب؟مجالْمكافحةْفيْْْدرهافيْقراراتهْالتيْأص
ْْ ْْْْعنولإلجابة الشكالية المنْْاعتمدناهذهْ الوصفيْْْهعلىْ بالتحليلجْ تأصيلْْْْالمشفوعْ عندْمحاولةْ
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ْسلطةْمجلسْاألمنْوتحديدْمجالهاْونطاقهاْفيماْيتعلقْبمكافحةْالرهابْ.
ْدراسةْموضوعْالبحثْْ ّولْممارساتْْتكونْمنْخاللْمبحثين:ْنتناولْفيْاألسوبناءْعلىْماْتقّدمْفإنَّ

مدىْمساسْقراراتْْْإلىيعْالعالميْبدعوىْمكافحةْالرهاب،ْونتطرقْفيْالثانيْمجلسْاألمنْلسلطةْالتشْر
 الّدولْبذريعةْمكافحةْالرهابْ.ْسيادةمجلسْاألمنْب

 رهاب:ممارسات مجلس األمن لسلطة التشريع العالمي بدعوى مكافحة اإل   المبحث األول:

ْيْس2001)1373ْْالقرارْْْْإلىقْْالتطرّْْْإنَّْ ْالدوليتدعيْمعرفةْْ( ْلإلرهاب ْاألمن )مطلبْْْْتصديْمجلس
 ْ.أول(،ْثمْنعالجْالطابعْالتشريعيْلقراراتْمجلسْاألمنْالدوليْذاتْالصلةْبمكافحةْالرهابْ)مطلبْثاٍن(

 تصدي مجلس األمن لإلرهاب الدوليالمطلب األول: 

ْالسب تْْلتيْطاال2001ْْرْسبتمبرْْهجماتْالحاديْعشْْكان1373ْْبْالمباشرْلصدورْالقرارْْإنَّ
علىْْْْاستخدامهاوالسياسيةْوالعسكريةْاألمريكيةْمنْقبلْطائراتْمدنيةْتمْْْْاالقتصاديةعدًداْمنْالمؤسساتْْ

يدْمجموعةْمسلحة،ْوتمثلتْهذهْالمؤسساتْفيْالهجومْبطائرتينْعلىْمركزْالتجارةْالعالميْفيْنيويورك،ْ
رابعةْسقطتْأوْأسقطتْفيْواليةْبنسلفانياْْون(،ْوالطائرةْاْلالدفاعْ)البنتاغْْوهجومْبطائرةْعلىْمبنىْوزارة

قبلْبلوغْهدفهاْالذيْيعتقدْأنَّهْإمَّاْالبيتْاألبيضْ)مقرْرئاسةْالجمهورية(،ْأوْمبنىْالكونغرسْأوْالمنتجعْْ
ْ(1ْ)ْة.الرئاسيْفيْكامبْديفيدْأوْطائرةْالرئاس

ْأَْوقَْ ْفادحةْوخسائر11ْْسفرتْهجماتْْد ْأضرارْمادية ْاألولىْْْسبتمبرْعن ْاللحظة بشريةْجسيمة،ْومنذ
ْالْو ْأصابعْْللهجومْوجهت ْاألمريكية ْالقاعدةْْْْإلىْْاالتهاماليات ْأفغانستانْْْْبقيادةتنظيم أسامةْبنْالدنْوطالبت
ْأفغانستانْكانتْمقًراْلهم(ْلمحاكمتهمْأمامْالمْْباعتباربتسليمهْوتنظيمهْْ) حاكمْاألمريكيةْبدونْتأخير،ْْأنَّ

ْحكومةْطالبانْْ(2ْ)ْْأفغانستانْتتحملْمسؤوليةْذلكْْيْحالةْالرفضْفإنَّْوبدونْفرضْأيةْشروطْوف ْأنَّ ،ْإالَّ
نْأبدتْْ محاكمتهْبأفغانستانْأوْتسليمهْلمحكمةْمحايدةْخارجْأمريكاْْلْْاستعدادهارفضتْالطلبْاألمريكيْوا 

يْوصممتْعلىْْولكنْالوالياتْالمتحدةْاألميركيةْرفضتْالطلبْاألفغانْْ؛(3)إذاْتمْتقديمْاألدلةْالتيْتدينه

 
 ْ.265،ْص2008سمعانْبطرسْفرجْهللا،ْجدليةْالقوةْوالقانونْفيْالعالقاتْالّدولية،ْمكتبةْالشروقْالّدولية،ْالقاهرة،ْ (1)
فظْالسلمْواألمنْالدوليين،ْمكتبةْجزيرةْالورد،ْالطبعةْْعبدْالستارْالجميلي،ْتأثيراتْالحربْالباردةْعلىْسلطاتْمجلسْاألمنْفيْحْْْ(2)

 ْ.382،ْص2011ْالقاهرةْ،األولى،ْ
ْممارساتْمجلسْاألمنْالتيْتدلْعلىْأنَّهاْتْعْْاالعترافرغمْعدمْْ  (3) ْأنَّ تبرْذلكْالنظامْيمثلْالدوليْبمشروعيةْحكمْنظامْطالبان،ْإالَّ

(ْالذيْطالبْفيهْمجلس1998ْْ)1214ْْقراراتْمجلسْاألمنْفيْهذاْالشأنْالقرارْْْْدولةْأفغانستانْباعتبارهْالحكومةْالفعلية،ْومنْبين
لتقديمهمْْ الدوليْ المجتمعْ بالتعاونْمعْ الدوليين،ْوطالبهاْ ْوْْإلىاألمنْحكومةْطالبانْبعدمْتوفيرْمأوىْأمنْلإلرهابيينْ القرارْْالعدالة،ْ

واعتبرْعدمْاستجابتهاْتهديًداْللسلمْواألمنْالدوليين1214ْْْْارْْ(ْالذيْيدينْفيهْمجبسْحكومةْطالبانْلعدمْتنفيذهاْللقْر1999)1267ْْ
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ْبالدهْتعرضتْاالبنمامْالتصريحاتْالصادرةْعنْالرئيسْاألمريكيْجورجْبوشْ)مطالبهاْاألولى،ْوأَْ (ْبأنَّ
ْالرهابيينْومنْيأويهمْويوفْر ْبين ْتمّيز ْاألعمالْولن ْتالحقْوتعاقبْمرتكبيْهذه ْيجعلها ْإرهابي،ْمما ْلهجوم

ْ(1ْ)ْ.لهمْالحماية

والوأَْ المتسارعةْ التطوراتْ هذهْ مجلسْْمامْ أصدرْ ولمواكبتهاْ رقمْْمتالحقة،ْ القرارْ بالجماعْ األمنْ
ْفيْديباجتهْعلىْمبادئْوأهدافْمنظمةْاألممْالمتحدة،2001ْْسبتمبر12ْْْْ(ْالصادرْفي1368ْْ) ،ْوأكدَّ

بكلْصوره،ْْْْوعلىْعزمْالمجلسْعلىْمكافحةْتهديداتْالسلمْواألمنْالدوليينْالناجمةْعنْأعمالْالرهاْب
والجماعيْعنْالنفسْوفًقاْللميثاق،ْوأعلنْالقرارْفيْْْْاألصيلْفيْالدفاعْالشرعيْالفرجْيكماْأكدَّْعلىْالحقْْ

اتْجميعْالتدابيرْالضروريةْللردْعلىْالهجمْْالتخاْذْْ؛مجلسْاألمنْالكاملْْاستعداْدالفقرةْالخامسةْمنهْعنْْ
ْ(2ْ)ْ.لمسؤولياتهْالمستمدةْمنْأحكامْالميثاقشكالهْوفًقاْأالرهابيةْولقمعْالرهابْبكلْ

ْالقرارْْوَْ ْإشارة ْيستندْْْْإلى(2001ْْ)1368ْْرغمْعدم ْالبعضْْْْإلىأنَّه ْأنَّ ْإالَّ ْالميثاق، ْالسابعْمن الفصل
ْمجلسْاألمنْْ 11ْْهجماتْْْْاعتبر(ْمنْالميثاق،ْوذلكْعندما39ْْ)ْْالمادةْْإلْىفيْهذاْالقرارْْْْاستنْديرىْأنَّ

ْالدوليين ْللسلمْواألمن ْتهديًدا ْتشكل ْالتي ْاألعمال ْقبيل ْمن ْتحتويْعلىْْسبتمبر ْمتفجرةْْْأ،ْألنَّها ْْاستهدفْتسلحة
علىْشكلْمنظمْوواسعْالنطاقْأهداًفاْمدنيةْمتسببةْفيْقتلْوجرحْاآلالف،ْمماْيجعلهاْتعتبرْمنْقبيلْْ

ْإْبحيْثْ؛مختزاًلْومبتوًراْاستعمالهاالميثاقْيجعلْْ(ْمن39)ْالمادةنصْْإلىْْواالستناْد،ْ(3ْ)الرهابْالدولي نَّ
التيْتخصهْوحده،ْوالمتعلقةْبمسؤوليةْتحديدْالعواملْالتيْْْْالمادةاألولْمنْنصْْْْمجلسْاألمنْأخذْبالشرط

(ْمنْالميثاق39ْْ)ْْالمادةتشكلْتهديًداْللسلمْواألمنْالدوليين،ْوأغفلْمجلسْاألمنْعنْالشطرْالثانيْمنْْ
ْالفعلْالذيْوقعْينطويْعلىْتهديدْالسلمْواألمنْالدوليين ْ(4ْ).الذيْبنىْعليهاْتقريرهْبأنَّ

 

ْحكومةْطالبانْمعترفْبهاْباعتبارهاْحكومةْفعليةْمن2000ْْ)1333ْْوأكدْمجلسْاألمنْنفسْالموقفْفيْالقرارْرقمْْ (ْمماْيفيدْأنَّ
 .274رسْفرجْهللا،ْالمرجعْالسابق،ْصسابقةْالذكرْالتيْيخاطبْفيهاْمجلسْاألمنْتلكْالحكومةْْْ،ْأنظرْسمعانْبطخاللْالقرارْال

 ْ.703،ْص2014ماهرْعبدْالمنعمْأبوْيونس،ْاستخدامْالقوةْفيْفرضْالشرعيةْالّدولية،ْالمكتبةْالمصرية،ْالسكندرية،ْْْ(1)
 ْ.346،ْص2008مجلسْاألمنْفيْحفظْالسلمْواألمنْالدوليين،ْدارْالجامعةْالجديدة،ْأحمدْعبدْهللاْأبوْالعال،ْتطورْدورْْْ(2)
،2005ْْأحمدْحسينْسويدان،ْالرهابْالدوليْفيْظلْالمتغيراتْالدولية،ْمنشوراتْالحلبيْالحقوقية،ْالطبعةْاألولى،ْبيروت،ْلبنان،ْْْْْ(3)

 ْ.118ْ،119صْ
41ْْنْْيقدمْفيْذلكْتوصياتهْأوْيقررْماْيجبْاتخاذهْمنْالتدابيرْطبًقاْألحكامْالمادتي(ْمنْالميثاقْعلىْأنَّه:ْ''...ْو39تنصْالمادةْ)ْْْ(4)
 نصابه''.ْإلىالسلمْواألمنْالدوليينْأوْإعادتهْْلحفظ42ْو
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ْالقرارْْمَْكَْ ْأنَّ ْبالفصاحْعن1368ْْْْا ْمكتفًيا ْإضافية ْإجراءات ْأي ْيتضمن الخطواتْْْالتخاْذْْاستعدادهلم
ْْْ،وفًقاْلمسؤولياتهْالتيْيحددهاْالميثاقكافةْللردْعلىْتلكْالهجماتْومكافحةْالرهابْبأشكالهْكافةْالاّلزمةْ

ْ(1ْ).شرْصراحةْلمعالجةْاألزمةْوفًقاْللفصلْالسابعولمْيْ 

ْْفيمَْ القرارْْْْظهرا ْمجلسْاألمنْقدْأعطىْبموجبْ المتحدة1368ْْْْجانبْفقهيْأنَّ للوالياتْ الحقْ
شمالْاألطلسيْ)الناتو(ْأوْمنْخاللْبناءْْالاألمريكيةْبمفردهاْ)الدفاعْالشرعيْالفردي(،ْأوْمنْخاللْحلفْْ

ق،ْبأنْْيثاالم(ْمن51ْْْ)ْْالمادةتحالفْدوليْمعْمجموعةْمنْالدولْ)الدفاعْالشرعيْالجماعي(ْتطبيًقاْلنصْْ
ْهذاْالرأيْتعرضْْ(2)االعتداءاْتتردْعلىْهذهْْ ْضوابطْقيامْحالةْْْْالنتقاداْت،ْغيرْأنَّ شديدةْومنْبينهاْأنَّ

ْ(3ْ).(ْمنْالميثاق،ْالْتتوافرْفيْالحالةْاألفغانية51)ْالمادةالدفاعْالشرعيْالتيْذكرتهاْ

الحاديْعشرْسبتمبرْْوَْ القرار2001ْْحولْذاتْالوضعْ)أحداثْ (2001ْْ)1368ْْ(ْوبعدْصدورْ
القرارْرقمْ) يتعلق2001ْْْْْْسبتمبر28ْْ(ْالصادرْفي1373ْْأصدرْمجلسْاألمنْ يعتبرْأهمْقرارْ حيثْ

إذْْ المتحدة،ْ األممْ نشأةْ منذْ وتحديدْبالرهابْ الرهابْ لمكافحةْ الشاملةْ القانونيةْ اآلليةْ البعضْ فيهْ رأىْ
ْ(4).واجباتْالدولْفيْهذاْالمجال

القرارْْ  امَْكَْ للقرارْْ(ْمْو2001)1373ْْجاءْ الطبيعيْْْْ(،2001)1368ْْافًقاْ الحقْ أكدَّْعلىْ والذيْ
ْالقرارْ ْأنَّ للدفاعْعنْالنفسْسواءْالفرديْأوْالجماعيْكماْهوْمعترفْبهْفيْميثاقْاألممْالمتحدة،ْإالَّ

الذي1368ْْْارْْأكدَّْصراحةْفيْديباجةْأنَّهْيتصرفْبموجبْالفصلْالسابعْمنْالميثاقْبخالفْالقْر1373ْْ
ْْ يشير واألمنْْْْإلْىلمْ السلمْ تهديدْ أنَّهْ علىْ الرهابْ يكّيفْ المجلسْ ْ أنَّ التعبيرْصريحْعلىْ وجاءْ ذلك،ْ

علىْدولْْْالتزاماْتبإجراءاتْدوليةْغيرْمألوفةْمنْخاللْترتيبهْثالثة1373ْْْْالدوليين،ْكماْجاءْفيْالقرارْْ
ْ:(5ْ)وهيْعضاءاأل

فيرْجميعْاألموالْالتيْتستخدمْْتْولْْكافةْْالرهابيةْوتجريمْاألعمالْالمتبعةوقفْمنعْتمويلْاألعمالْْ .1
ْفيْتمويلْهذهْاألعمالْالرهابيةْ.

 
ْالحاديْعشرْمنْسبتمبرْْْْْ(1) ْأحداث ْالّدوليةْبعد ْللشرعية ْاألمنْكمصدر ْإشكالياتْقراراتْمجلس ْأبوْمحسن، ،ْرسالة2001ْْحمزةْمحمد

 ْ.201صْ،2009ومْالسياسية،ْجامعةْدمشق،ْلنيلْدرجةْالماجستيرْفيْالعالقاتْالّدولية،ْقسمْالعالقاتْالّدولية،ْكليةْالعلأعّدتْ
 .347أبوْالعال،ْالمرجعْالسابق،ْصْْعبدْهللاأحمدْْْ(2)
بعةْاألولى،ْْالّدولي،ْدارْالنهضةْالعربية،ْالطعادلْعبدْهللاْالمسدى،ْالحربْعلىْالرهابْوالدفاعْالشرعيْفيْضوءْأحكامْالقانونْْْ(3)

 ْ.111ْ،110ْصْ،2006القاهرة،ْ
 وماْبعدهاْ.153ْدان،ْالمرجعْالسابق،ْصأحمدْحسينْسوْيْْ(4)
عبدْالرحمانْبنْعطيةْهللاْالظاهري،ْالحربْعلىْالرهابْفيْضوءْالقانونْالدوليْالمعاصر،ْأطروحةْدكتوراه،ْكليةْاالقتصادْْْْْ(5)

 ْ.535،ْص2007ة،ْجامعةْالقاهرة،ْوالعلومْالسياسْي
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شخاصْالمتورطينْْأوْاألتْْايانالكْْإلىالدعمْالصريحْأوْالضمنيْْْْأشكالْْلعنْتقديمْكْْاالمتناع .2
ْفيْاألعمالْالرهابيةْ.

العالمْْااللتزام .3 فيْ الرهابيةْ والشبكاتْ الرهابيينْ وتحركاتْ بأعمالْ الخاصةْ المعلوماتْ ْ،بتبادلْ
ْْواالتفاقياْتوخاصةْمنْخاللْوضعْالترتيباتْْْْ،والتعاونْفيْمجالْمنعْوقمعْاألعمالْالرهابية

هاب،ْْوالبروتوكوالتْالدوليةْذاتْالصلةْبالْرْْاالتفاقياْتْْإلىْْواالنضمامالثنائيةْوالمتعددةْاألطراف،ْْ
ْفيْْْْاالتفاقياْتوالسيماْْ ْالرهابْ)المؤرخة ْلمنع الدوليةْْْاالتفاقياْتْْ(ْوتنفيْذ1999ديسمبر09ْْْْالدولية

ْ(1ْ).ذاتْالصلةكافةْوالبروتوكوالتْوقراراتْمجلسْاألمنْ

 المطلب الثاني: الطابع التشريعي لقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب: 

الدوليْْطَْ األمنْ مجلسْ ْْفيْْالبْ 2001ْْْ)1373ْْالقرار باالنضمام الدولْ مكافحةْْْْإلى(ْ اتفاقياتْ
ْالْرْْالرهابْوتطبيقها، ْلجنةْمكافحة ْالغرض ْلهذا ْالدولية،ْْْْ(C.C.T)ْْهاْبوأنشأ ْاالتفاقيات ْتنفيذ للرقابةْعلى

ْْ )2(ْلتنظيمْالقمعْالجنائيْامصدرًْبرْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْبذلكْويعت

ْمجلسْاألمنْالدوليْفيْهذاْالقرارْلجأْْ سلطتهْليفرضْتدابيرْإلزاميةْعلىْالدول،ْوهذاْالعملْْْإلْىإنَّ
منْأنْالرهابْالدوليْكانْيعالجْْْْيعتبرْذاْطبيعةْخاصةْمنْمنظورْالنظامْالقانونيْالدولي،ْبالرغْمالقانونيْْ

العديدْمنْاالتفاقياتْالعالميةْبواسطةْْْفيْإطارْالجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدةْمنْحيثْالمبدأ،ْوالتيْتبنْت
ْْأ ْالتي ْالدول ْالخاصةْممثلةْمن ْالتقنين ْأوْهيئات ْالدولي ْالقانون ْالغرْضْْعدْتلجنة ْالقرارْْْْْ؛لهذا ْأن 1373ْْإال

الفصلْالسابعْمنْالميثاقْمماْيشكلْمرحلةْحاسمةْْإلْى(ْعندماْعالجْمسألةْالرهابْالدوليْاستند2001ْْْْْ)
ْفيْإجراءاتْاألممْالمتحدةْألنْاألمرْيتعلقْمجلسْاألمن،ْوبالتاليْيعتبرْتحوالًْلمكافحةْالرهابْبواسطةْْ

 ْْ )3( ْ.التيْصيغتْبصفةْعامةْومجردةلواردةْفيهْْواْللقراراتْْابقرارْملزم،ْوفقًْ

اْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْعندماْفرضْعلىْالتشريعاتْالوطنيةْتجريمْالرهابْيكونْقدْلعبْدورًْْإنَّْ
ومنْثمْْْْْ(Ratione temporisْ)اْأنْتنفيذْالقرارْلمْيرتبطْبفترةْزمنيةْمحددةْْفيْالمجالْالجنائي،ْخصوًصْ

اعدْومصادرْشكليةْللقانونْالدوليْوهوْبذلكْيقتربْمنْاألعمالْالقانونيةْْإنشاءْقْوساهمْفيْْْْْدفهذاْالقرارْْق
سلطةْتشريعيةْْْإلْىذاتْالطبيعةْالتنظيمية،ْوفيْهذاْالصددْاعتبرْكتشريعْدولي،ْأوْأنْمجلسْاألمنْتحولْْ

(2001ْْْ)1373ْْبلْأنْمجلسْاألمنْاعترفْصراحةْبالطبيعةْالخاصةْلقرارْْْْْ؛أوْبأنهْقرارْشبهْتشريعْي

 
 وماْبعدهاْ.153ْحمزةْمحمدْأبوْحسن،ْالمرجعْالسابق،ْصْْ(1)

(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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القولْبأنْقرارْْْإلىْْْ(Sandra Szurekْ)،ْوقدْذهبتْالبروفيسورْْْ(1ْ)ْ(2004ْ)1535ْْبقرارْآخرْالحقْرقمْْ
1373ْْواعتبرتْأنْقرارْمجلسْاألمنْْْْْ(petit code pénalْ)مجلسْاألمنْشبيهْبقانونْالعقوباتْالمصغْر

ْْْْ(2)ْ.للقمعْالجنائْيْْاجديدًْْْْاقانونيًْْْْا(ْيعتبرْإطار2001ًْْ)

ْاقدْالحظْالبعضْأنْْوَْ ْْ؛مْيتماشىْمعْفكرةْالتشريعْالدوليألمنْفيْحفظْالسْلتوسيعْمهامْمجلسْ
ْفإنَّْ ْلمسائلْمختلفةْْْوبالتالي ْالقرار ْتعرض ْالرهابْعندما ْقمع ْالقرارْعبارةْعنْمشروعْالتفاقيةْعامةْحول هذا

 لوطني.ْكتسليمْالمجرمينْوالمساعدةْالقضائيةْواتخاذْالترتيباتْالمالئمةْلممارسةْاالختصاصْالقضائيْْا

ا،ْوهيْالتزاماتْتسموْْكانيًْاْوْمقدْوردْفيْالقرارْالسابقْالذكرْالتزاماتْترهقْالدولْغيرْمحددةْزمانيًْوَْ
الميثاْق25ْْْْالمادْةْو103ْْْْالمادْةاْلنصْْعلىْغيرهاْمنْااللتزاماتْتطبيقًْ تجريمْتمويلْْْْ.ْوفيْمجاْلْ(3ْ)منْ

الدوليةْْتحديدْالخاصيةْالداخليةْأوْالصفةْْْْ(ْجميعْاألفعالْالرهابيةْدوْن2001ْ)1373ْْالرهابْشملْالقراْر
ْْ قمع اتفاقيةْ تقتصرْ فيْحينْ ْْلإلرهاب،ْ لعام الرهابْ ْ)1999ْْتمويلْ الدوليْ الرهابْ من3ْْْْْالمادةعلىْ

 ْْ )4(ْ.ْ(االتفاقيْة

ْيقودناْْفقدْكيّْ ْالرهابْكجريمةْمما ْتمويل ْالدولي ْاألمن ْلعبْْْْإنْمجلْسالقولْْْْإلْىفْمجلس ْالدولي األمن
ساسْالفصلْالسابع،ْوقدْاعتبرْأنْْدوليْالجنائي،ْفألولْمرةْعرفْجريمةْدوليةْعلىْْأالقانونْاْلاْفيْمجالْْدورًْ

الدولْتكييفْتجريمْتمويلْالرهابْفيْْ المتحدة،ْمماْيفرضْعلىْ يتنافىْمعْمقاصدْاألممْ تمويلْالرهابْ
ْْ(5ْ)ْْالوطنيةْ.تشريعاتهاْْ

 
(1)  Ibid، P 108. 
(2) 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. 
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اْبدونْالرضاْالخاصْمنْالدول،ْْاْعالميًْومنْجهةْأخرىْسوفْتشهدْالقواعدْالواردةْفيْالقرارْتطبيقًْ
عالوةْعلىْذلكْيصبْالقرارْْْْ؛نخراطْفيْاتفاقيةْاألممْالمتحدةيعالجْمسألةْرفضْبعضْالدولْاالوهوْبذلكْْ

ْ(1ْ).فيْإطارْتجنبْإيجادْالرهابيينْلوسائلْأخرىْيتسللونْمنْخاللها

اكْوالمساهمةْفيْمالْاالشتْربتجريمْأعْْأيًضا(ْقام2001ْْْ)1373ْْالحظْأنْقرارْمجلسْاألمنْْي ْوَْْ
رقمْْْخطيرةْفيْتشريعاتهاْالوطنية،ْكماْأنْقرارْمجلسْاألمنالالرهابْبصورةْصريحةْواعتبارهاْكالجرائمْْ

(ْتضمنْمعاييرْالربطْبينْالمجموعاتْأوْالوحداتْأوْاألشخاصْالتيْلهاْعالقةْبتنظيم2005ْْ)1617ْْ
ثْم(2ْ)القاعدة القْْ،ْومنْ هذاْ أتاحْ ْمفقدْ تفسيرْ الشريكرارْ الرهابيْةْْفهومْ تجريمهْْْْ؛فيْاألعمالْ منْخاللْ

 ْ(3).لألفعالْالتيْتدلْعلىْالعالقةْبتنظيمْالقاعدةْمثلْاليواءْوالتمويلْوغيرهاْمنْوسائلْالدعم

االلتزاماتْالتيْْْْظهرْالطابعْالتشريعيْمنْخاللْعموميةأ(ْفقد2004ْْ)1540ْْاْبالنسبةْلقرارأمَّْ
منهْعبارة:ْ"...تمتنعْجميعْالدول..."،ْوفيْالفقرةْالثانيةْأدرجْْلفقرةْاألولىْْحيثْجاءْفيْاْْ؛وردتْفيْالقرار

ْاالنتشاْر ْتدابيرْمنع ْباتخاذ ْالدول ْالقرارْطالبْجميع ْفإن ْثم ْالدول..."،ْومن ْ"...تقومْجميع ،ْْ(4ْ)القرارْعبارة:
ساريةْالمفعولْْْيمكنْاستخالصهاْمنْخاللْااللتزاماتْالتيْتقعْعلىْالدولْفهيفأماْعنْخاصيةْالتجريدْ

ْبظروفْمعينة، ْفيْمواجهةْْفضاًلْْْفيْكلْزمانْومكان،ْوغيرْمحددة ْااللتزامات ْتندرجْضمنْطائفة ْأنها ْعن
 ْ(5).الكافةْالتيْتخرجْعنْالنطاقْالتعاهدي

الماديْالذيْيعتبرْاألكثرْأهميةْفهوْيطبقْْْثر(ْمنْالقرارْيتضحْاأل3و2ْالبندْ)اْلماْوردْفيْوفقًْوَْ
هذاْاألخيرْعلىْالدولْاتخاذْتدابيرْداخليةْعنْطريقْإنفاذْالقوانينْالتيْْحيثْيفرضْْْْغيرْمباشرْْأثرك

ْْتحظرْعلىْالكياناتْمنْغيرْالدولْمنْصنعْأوْتطويرْأوْنقلْأوْتمويلْاستعمالْتلكْاألسلحةْألغراْض

 
ْالبندْْْْْْْ(1) ْالرهابْمنْبينها3ْْجاءْبصفةْخاصة ْلالتفاقياتْمكافحة ْأقربْوقتْممكن ْاالنضمامْفي ْالتأكيدْعلى ْالقرار ْاألممْ)ب(ْمن اتفاقية

ْ.1999المتحدةْلقمعْالتمويلْسنةْْ
(ْوالقرار2002ْْ)1390ْْ(،ْوالقرار2000ْْْ)1333ْْ(،ْوالقرار1999ْْْ)1267ْْمنْقرارْْْْابتداْءْْتمْتوسيعْالمساهمةْفيْاألفعالْالرهابيْةْْْ(2)

 ْ(ْ.2005)1617ْْمنْالقرار20ْْْ(،ْإالْأنْهذاْالتوسيعْظهرْعملياْفيْالفقرة2004ْ)1566ْْ
 Mouangué Kobila ، James ، Le processus d’intervention du conseil de sécurité dans la lutte contre le راجع: 

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 

ْبدرْالدينْلودياب،ْالطابعْالتشريعيْلقراراتْالمنظماتْالدولية،ْمنظمةْاألممْالمتحدةْأنموذجا،ْمذكرةْلنيلْدرجةْالماجستيرْفيْالقانوْنْْْ(4)
 .130،ْص2001ْالجزائر،ْْْالقانونْالدوليْالعام،ْجامعةْمولودْمعمري،ْكليةْالحقوقْوالعلومْالسياسيةْ،الدولي،ْفرعْْ

 .131نفسْالمرجع،ْصْْْ(5)
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ْتطبقْوفقْْ(1ْ)إرهابية ْتقنية ْالتدابيرْذاتْطبيعة ْفيها،ْوتلك ْالشروع ْأو ْأيةْمحاولة ْتقمع ْْ؛(2)قواعدْداخلية،ْوأن
مماْيفسرْتأكيدْالقرارْعلىْطريقةْالتجريمْالكالسيكيةْفيْالقانونْالداخليْلصعوبةْالتجريمْالمباشرْلهذهْْ

الدولي الصعيدْ علىْ تجاوزْْْْإلىWeekel Philippeْْالبروفسور،يذهبْْ(3)ْْالنشاطاتْ القرارْ بأنْ القولْ
والتيْتبلورتْفيْحظرْنشاطاتْمنعْاالنتشار،ْْ(ْبمفهومْتعميمْتجريمTNPْْصراحًةْاتفاقيةْمنعْاالنتشارْ)

 (4).جريمةْدوليةْجديدةْتظهرْفيْالرهاب..."

1904ْْبموجبْقراْرْْْ(5ْ)ْْالمظالم بأمين  ولعلْأهمْتطورْحصلْفيْهذاْالمجالْإنشاءْجهازْيعرفْْ
(ْ2009ْْ البند فيْ من20ْْْْ(ْحيثْجاءْ األسماءْ فيْطلباتْشطبْ نظرهاْ اللجنةْعندْ يساعدْ أنْ منهْ

(2011ْْْ)1989ْْشهرْ...ْوالتيْمددتْفيْقرار18ْْْْبْأمينْالمظالمْبدأْلفترةْأوليةْمدتهاْْالقائمةْمكْت
.ْواستحداثْمكتبْأمينْالمظالمْالمستقلْْْ(6ْ)شهرْمنْتاريخْاتخاذْهذاْالقراْر18ْْإلْى21ْْْْالبندْْبموجْب

ْالجراءاْت ْفي ْالنصافْوالوضوح ْلكافلة ْاألمن ْالباْحْ(7ْ)والمحايدْجاءْفيْسياقْمسعىْمجلس ْْاْنْث،ْويرى
شبيهْبقانونْالجراءاتْالجزائيةْْْْإجرائيْ(ْْ)تشريعْيأنْقراراتْمجلسْاألمنْاألخيرةْأصبحتْذاتْطابعْْ

 ْ(8ْ)ْ.فيْالتشريعاتْالداخليْة
جانبْْْْإلىاألمرْإذاْأصبحْيتعلقْبظهورْطريقةْجديدةْفيْإنشاءْأوْتكوينْالقانونْالدوليْالعامْْْْإنَّْ

منْالميثاقْظهرت103ْْْْْالمادةنصْْْْإلىْْإنهْبالنظرالقولْْْْاالتفاقياتْالدوليةْوالعرف،ْومنْثمْفإنهْيمكن
 قواعدْجديدةْتسموْعلىْغيرهاْمنْالقواعدْالدوليةْباستثناءْالقواعدْاآلمرة.ْ

 
 ْراجع:تتكفلْالدولْباتخاذْتدابيرْتشملْالوقايةْمنْالنشاطاتْغيرْالشرعيةْعلىْإقليمها،ْكماْتعملْأيضاْعلىْقمعها،ْْْْ(1)

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. 

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

destruction massive ، le terrorisme et les acteurs non étatiques ، R.G.D.I.P ، tome 108/4 édition Pedone  ، 
Paris ، 2004 .. ،p 867. 

نْمشروعيةْالتهديدْباستخدامْاألسلحةْالنوويةْأوْاستخدامهاْالصادرْفيْ،ْالرأيْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْالدوليةْبشأحنانْأحمدْالغولْيْْْ(3)
 وماْبعدها.528ْْْصْْْ،2004،ْرسالةْدكتوراهْكليةْالحقوقْعينْشمس،ْمصر،1996ْْجويلية8ْْْْ

(4) Philippe Weckel، le conseil de sécurité des Nations unies et l’arme Nucléaire، AFDI Volume LII 52 

CNRS، Paris، 2006، p 194. 
  Samar Yassine،ْop.cit. ،P 267ْْالتفصيل:لمزيدْمنْْْْْ(5)
 http: //www.moqatel.com/openshare/wtnaek/undoc51/1904.doc.cvt.htmراجعْالقرارْعلىْالموقع:ْْْْ(6)
التقريرْ(ْالذيْحددْدورْمكتبْأمينْالمظالمْوهيْجمعْالمعلوماتْ)شهران(ْالحوار)شهران(ْفي2009ْْْ)1904انيْمنْقرارْْالمرفقْالْثْْْ(7)

 واتخاذْالقرار.
 حيثْأدلتْكمبرليْلروستْأمينةْالمظالمْبأنهْأنيطْبهاْدورْإجرائيْوفنيْفيْذاتْالوقتْيتصلْبتقييمْطلباتْالرفعْمنْالقائمةْ.ْْ(8)

http://www.moqatel.com/openshare/wtnaek/undoc51/1904.doc.cvt.htm
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ألنهْالْيوجدْحكمْْْْ؛ْيعترفْبهاْميثاقْاألممْالمتحدةتشريعيةْللمجلسْالاْلشبهْْهذهْالسلطةْْْْْأنَّْالَّْإ
مارسةْتلكْالسلطة،ْفالمجلسْالْيمكنْأنْيتحولْ)ْمنْجهازْْفيْالميثاقْيمكنْاالعتمادْعليهْكأساسْلم

ْالْيسمحْبهْالميثاق،ْوفيْهذاْالصددْيذهبْومنْثمْفإنْالمجلسْمارسْعماًلْ؛ْْهيئةْتشريعيةْْْْإلىي(ْْشرط
Pelletْْ)البروفيسورْْ استثْْإلى( األمنْ أنْمجلسْ أنْالتأكيدْعلىْ القراراتْبوصفْ اتخاذْ مرْسلطتهْفيْ

سْاألمنْالدوليْالْيمكنْأنْيكونْْنْمجلالقولْإْإلىلينتهيْْ؛الدوليينْمنسلمْواألللاْالوضعيةْتشكلْتهديدًْ
مهماْكانتْهناكْاستثناءات،ْوفيْنفسْالسياقْأيضاْأكدْالفقيهْ"تيسور"ْفيْتحليلهْللفصلْْْْادوليْْامشرع

منْليسْْنْالميثاقْالْيعترفْللمجلسْبسلطةْفعلية،ْفمجلسْاأللميثاقْاألممْالمتحدةْ"ْبالقولْْإْْالخامس
 ْ(1ْ).ولوْأنيطْبحقْاستخدامْالقوةْلتطبيقْقراراتهْ"ْجهازاْتشريعياْبكلْماْتحملهْالكلمةْمنْمعنى

قواعدْعامةْبلْنْمجلسْاألمنْالْيضعْْ(ْبالقولْإSerge Surماْأكدْعليهْاألستاذْ)ْْأيًضاهذاْْْو
ْْ(2).يتخذْتدابيرْمؤقتة،ْوأنْالميثاقْلمْيسمحْلهْبهذهْالسلطة

 ْالّدول بدعوى مكافحة اإلرهاب: سيادةمدى مساس قرارات مجلس األمن ب المبحث الثاني:

قراْريَْ تجاوزْ لهاْ نتعرضْ التيْسوفْ التدابيرْ منْخاللْ األمنْْاْتتضحْ بمكافحةْْْْمجلسْ المتعلقةْ
 لمجالْالمحجوزْللدولةْوالمتمثلةْفي:صراحةْلرهابْال

 ْ:المساس باالختصاص األصيل للسلطات الوطنيةْالمطلب األول:

 :ْ: رفض تطبيق نظام اللجوء، ونظام المهجرين على اإلرهابيينأوالً 

يتطلبهاْدستورْالدولةْمنْالثابتْأنْاللجوءْالسياسيْحقْللشخصْالذيْتتوافرْفيهْالشروطْالتيْْ
 (3).وقوانينهاْالوطنية،ْومنْثمْفإنْتقديرْمنحْهذاْالحقْمتروكْللّسلطةْالتقديريةْللدولةْالمقدمْإليهاْالطلْب

 
جامعة1ْدمجلسْاألمنْالدوليْفيْمكافحةْالرهاب،ْالمجلةْالجزائريةْللعلومْالقانونيةْواالقتصاديةْوالسياسية،ْعدْْعليْمراح،ْدورْْْ(1)

 .408ص2010ْْْالمؤسسةْالوطنيةْللفنونْالمطبعية،ْالجزائرْْالحقوق،الجزائرْكليةْ
(2) Samar Yassine ، op.cit. ، P 109.  

48ْْ،ْصْْص2003للتجارةْوالطباعةْوالنشر،ْبدونْطبعة،ْالقاهرة،ْْْْةْالرهاب،ْمؤسسةْطوبجْيعبدْهللاْألشعل،ْالقانونْالدوليْلمكافْحْْْ(3)
،ْ49.ْ 
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اْْنْ)و(ْو)ز(ْأحكاماْألزمْمنْخاللْهفيْالبندْالثالثْفقرتْيْْ(1373ضمنْالقرارْ)المجالْتوفيْهذاْْ
،ْبهدفْعدمْقيامْطالبْاللجوءْبعملياتْإرهابيةْْ(1ْ)صفةْالالجئالمناسبةْقبلْمنحْْْْالدولْباتخاذْالتدابير

ْ(2ْ)ْالرهابية.وذلكْتجنباْلساءةْاستعمالْصفةْالالجئينْمنْقبلْمرتكبيْاألعمالْ
ذاْكانْااللتزامْبمنحْحقْاللجوءْْْْْْْْ طالبْاللجوءْيشكلْاستثناءْمنْالقاعدةْالمقررةْفيْالقانونْْْإلىوا 

،ْبأنْتسمحْبالدخولْأوْالبقاءْفيْإقليمهاْأليْشخصْدونْْ(3)الدولي،ْوالنابعةْمنْالحقْالسياديْلكلْدولة
وءْلشخصْثبتْارتكابهْْالدولةْمعْذلكْيمكنْلهاْرفضْمنحْحقْاللجْْفإنتدخلْمنْجانبْدولةْأخرى،ْْ

ْا ْالنظام ْالمتحدة،ْجريمةْضد ْاألمم ْلمقاصد ْأيْفعلْمخالف ْأو ْأوْجريمةْحرب ْالنسانية ْأوْجريمةْضد لعام
ْْ(4ْ)ْ(.1951جويليةْ)28ْحتىْولوْكانْالفعلْذاْطبيعةْسياسيةْطبقاْلماْنصتْعليهْاتفاقيةْجنيفْلـْ

،ْلذلكْفإنْالمفوضيةْْ(5ْ)كْفراًغاْتشريعًيافاقيةْتتْرهذهْاالتْْإلىالجديرْبالذكرْأنْالدولْالتيْلمْتنضمْْوَْ
ْتفاهمْمعْحكوماتْْ ْأوْمذكرات ْتعاون ْاتفاقيات ْالالجئينْوفق ْفيْطلبات ْالبت ْتتولى ْالالجئين ْلشؤون السامية

 (6ْ)ْالدول.هذهْ
ذاْكانْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْ)وَْ (ْفيْهذاْالطارْيتفقْمعْمبادئْميثاقْاألممْالمتحدة1373ْْا 
،ْبحيثْأصبحتْتتشددْفيْمنحْصفةْالالجئْْ(7ْ)لىْتصرفاتْالدولنْالدوليْالعام،ْفإنهْانعكسْعوالقانْو

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

droit et de science politique ، discipline droit  international et relations internationales université de 

remise champagne ardenne ، 2008.p p 242-243 . 

(2)ْْْ(ْْ ْالنمائي ْالمتحدة ْاألمم ْبرنامج ْالدوليْوالممارسة، ْالقانون ْفي ْالنسان ْإسكندر،ْحقوق ْالدوليUNDPْغطاس ْللقانون ْالمصرية ْالجمعية )
 .60،ْْص2000ة،ْْجمهوريةْمصرْالعربية،ْوزارةْالخارجْيْْبالقاهرةْ،

فيْقرارهاْالصادرْفيْْْاعتبرْمجلسْالدولةْالمصريْفيْقضيةْمنحْاللجوءْالسياسيْللرئيسْالسودانيْاألسبقْمحمدْجعفرْالنوميرْيْْْ(3)
أنهْعندماْتقومْالحكومةْالمصريةْبمنحْاللجوءْللشخصْماْفإنْقرارهاْهذاْيعدْنهائياْوالْيجوزْالطعنْفيهْباعتبارهْعمال28/05/1991ْْْ
ْ.60أعمالْالسيادة،ْراجعْد.ْغطاسْإسكندرْمرجعْسابق،ْصْْْْمْن

ْاألحمر،ْمقرراتْْْفيلْرْْْ(4) ْللصليب ْالدولية ْالمجلة ْالماضيْوالحاضر، ْالحمايةْفي ْلالجئينْخمسونْعاًماْحولْتحديات ْالدولية ْالحماية اريكا،
 وماْبعدها.134ْص2001ْْْْمنْأعدادْ

 .1963جويلية25ْْْْاقيةْمصرْواليمنْوالمغربْوقدْانضمتْالجزائرْفيْهذهْاالتْفْْإلْىمنْالدولْالعربيةْالتيْانضمتْْْْ(5)
أيمنْأديبْالهلسة،ْالمركزْالقانونيْلالجئْغيرْالفلسطينيْفيْاألردن،ْمجلةْمؤتةْللبحوثْوالدراساتْ)مجلةْعلميةْمحكمةْمفهرسة(ْْْْ(6)

 .222،ْْص2006ألردن،ْ،ْتصدرْعنْجامعةْمؤتة،ْْا2،ْالعدد21مجلةْالعلومْالنسانيةْواالجتماعيةْالمجلْد
(7)  Adriano Mendy ، op.cit. ، PP 245-246 . 
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،ْخصوًصاْبعدْأنْاعتبرْمجلسْاألمنْالدوليْأنْمنظميْومرتكبيْْ(1ْ)لمنْيشتبهْتورطهْفيْأعمالْإرهابية
 (2)ْالمهجرين.إدماجهمْضمنْْإلىتْتؤديْالعملياتْالرهابيةْالْيستفيدونْمنْأيةْتسهيال

ْالفيدراليةْْوَْ ْ)المحكمة ْالهجرةْوالمواطنة ْ)محمدْحنيف(ْضدْوزير ْقضية ْمثال: ْالتشدد ْتطبيقاتْهذا من
ْارتكبْعمال2007ًْْْْ(بأستراليا ْبمن ْقرابة ْبعالقة ْيرتبط ْأنه ْأساس ْتأشيرتهْعن ْاألسترالية ْالسلطات ْألغت ْحيث
يستلزمْضرورةْاالرتباطْْْْانوْنلقإنْااْفيْ)مطارْغالسكو(ْوقدْعلقْأحدْالمحامينْعلىْذلكْبالقولْْإجراميًْ

 (3)ْ.الجراميْوليسْاالرتباطْاألسرْي
وأحداثْْْْإلىْْاواستنادًْ ومدريدْ لندنْ فيْ وقعتْ التيْ 11ْْْْالتفجيراتْ سبتمبر اعتبرت2001ْْمنْ ْ،

حكومةْبوتسواناْأنْالسيدْ)اغور(ْمهاجرْمحظورْوأنهْيشكلْتهديًداْلألمنْالقومي،ْفيْحينْأنْالمعنيْْ
 الخالفةْالرئاسيةْفيْبوتسوانا،ْوأنْالقضيةْبعيدةْكلْالبعدْعنْسياقْالرهاب.أستاذْجامعيْانتقدْ

الجبهةْالسالميةْْْْأفراْدرفضْمجلسْاللورداتْالبريطانيْالطعنْالمقدمْمنْأحدْْْْأيًضاالمقابلْْْْفيوَْ
لإلنقاذْالجزائريةْالمحظورة،ْحولْحقْاللجوءْالسياسيْعلىْأساسْاتهامهْبوضعْقنبلةْفيْمطارْالجزائرْْ

 ْ(4ْ).حصولْعلىْصفةْالالجئْالسياسيةْأشخاص،ْبعدْماْسعىْهذاْالشخصْللعشْرْْعنْمقتلأسفرْ
عْوقمعْتجنيدْأوْتنظيمْأوْْألزمْالدولْباتخاذْمزيدْمنْالتدابيرْلمن2014ْْْ–2128ْبصدورْقرارْوَْ

ارتكابْْْْدولةْغيرْالتيْيقيمونْفيهاْأوْيحملونْجنسيتهاْلغرْضْْإلْىالذينْيسافرونْْْْفراْدنقلْأوْتجهيزْاأل
ْاالرهابْأوْتلقيْذلكْأعمالْارهابيةْأوْتدبيرهاْأوْاالعدادْلهاْأ ْأوْتوفيرْتدريبْعلىْأعمال وْالمشاركةْفيها

 (5ْ).أوْأنشطتهمْفراْدالتدريبْوتمويلْسفرْهؤالءْاأل

 
 .60غطاسْإسكندر،ْمرجعْسابق،ْصْْ(1)
،ْوقدْشرعْفيْهذاْالجراءْحتىْقبلْصدورْقرار1992ْفيْسويسراْمثالْلمْيتمْقبولْأيْطلبْلجوءْسياسيْمقدمْمنْالجزائريينْمنذْْْْْ(2)

 (،ْراجعْ:2001ْ)1373ْالمجلسْالدوليْ
Zisyadis Josef ، droit d'asile et présentions en Algérie ، http: //parlement ،ch/f/souch/pages/greschafte.us.pr 

تْفيْاألزمةْفيْالجزائرْومنْومعْذلكْقدمتْبعضْالدولْالكبرىْتسهيالتْبمنحهاْاللجوءْالسياسيْلبعضْالعناصرْالتيْشاركتْوتسبْب
ْالدولْ: ْأراضيها،ْْْأمثالْهذه ْالسياسيْعلى ْبالنشاط ْبالقيام ْلهؤالء ْالدول ْألمانيا،ْحيثْسمحتْهذه ْالمتحدة، ْالواليات ْبريطانيا،ْفرنسا، بلجيكا،

ْْد ْدكتوراه ْأطروحة ْالجزائري، ْالدوليةْوالتشريع ْالمعاهدات ْنطاق ْفي ْالمجرمين ْتسليم ْأرزقيْعبالوي، ْالعام،ْجامعةْأمحند ْالقسم ْالقانون، ْفي ولة
 .115ْْ-114،ْصْص2010ْْْ-2009،ْكليةْالحقوق،ْالجزائر،1ْْالجزائرْْ

ْالمجلدْْْْْ(3) ْاألحمر، ْلصليب ْالدولية ْالنسان،ْمختاراتْمنْالمجلة ْالقضائيةْحولْحقوق ْالدعاوى ْالرهابْأو ْالحربْعلى ،90ْدوفيْهيلين،
 .163،ْْص2008سبتمبر871ْْْالعددْْ

 .61-60كندر،ْمرجعْسابق،ْصغطاسْإْسْْ(4)
 ْ.2(ْصAْْْ- 1609197)رهابْالمديريةْالتنفيذيةْلجنةْمكافحةْاالْْ(5)

http://parlement,ch/f/souch/pages/greschafte.us.pr
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 االلتزام بمراقبة الحدود لمنع تسلل اإلرهابيين:  ثانًيا:

إقليمهاْْْباستعماْلْْتسمْحيقعْعلىْعاتقْالدولْبأنْالْْْْ(ْالتزاًماْعاًمْا1373ضمنْقرارْمجلسْاألمنْْ)تَْ
فقرةْ)ز(ْأحكاماْتلزمْالدولْبفرضْضوابطْفعالةْعلى2ْْ،ْولهذاْالغرضْتضمنْالبندْْ(1ْ)منْطرفْالرهابييْن

منْخاللْالتأكدْمنْوثائقْالهويةْووثائقْالسفر،ْواتخاذْالتدابيرْالمناسبةْلمنعْالغشْوالتحايلْلهذهْْْالحدودْ،
 ْ(2)ْ.الوثائْق

توسعْفيْمضمونْهذهْااللتزامات،ْمثلْماْوردْفيْْْقْدْْْ(2009ْ)1904ْْأنْقرارْْْإلىجدرْاالشارةَْْتْْْ
اأْل40ْْالبندْْ الدولْ الخاصْْْْعضاْءمنه،ْوالذيْتضمنْتشجيعْ القطاعْ تتبادلْمعْ لقوانينهاْْْْوفًقْاْ-علىْأنْ

ويةْوالسفرْالمزورةْوالمزيفةْْالموجودةْفيْقواعدْبياناتهاْالمتعلقةْبوثائقْالْهْْالمعلوماْتْ-ْْوممارستهاْالداخلية
منْقرار48ْْْْقودةْالتيْتدخلْفيْنطاقْواليتهاْالقضائية،ْوقدْوردْنفسْهذاْالحكمْفيْالبندْْوالمسروقةْوالمْف

1989(ْ2011ْْ.) 
ْللسلطاتْالوطنية،ْومنْثمْتعتبرْتلكْالجراءاتْاْأصياًلْاْتعتبرْاختصاًصْالتدابيرْالمذكورةْسابقًْْإنَّْ

مكافحةْالرهابْالعالميةْلمْتتضمنْمثلْهذاْلمحجوزْللدولة،ْخصوصاْأنْاتفاقياتْتجاوزاْصريحاْللمجالْْا
علىْالعكسْمنْذلكْوردْفيْبعضْاالتفاقياتْالقليميةْكاتفاقيةْجامعةْالدولْالعربيةْواالتفاقيةْْبلْْْْْ؛االلتزاْم

 ْْْ(3ْ)ْالحدودْ.مثلْأنْتتعهدْالدولْبتطويرْوتحديثْأجهزةْالمراقبةْعبرْْْْالفريقيةْأحكامْمرنْة
 تدابير مكافحة تمويل االرهاب: ثالًثا:

فقرةْب(،ْفالقرارْألزمْالدولْبقمعْالعملياتْالرهابيةْدونْتعريفْلإلرهابْالدولي1ْْْردتْفيْالبندْ)وَْ
(ْ ْالرهاب ْتمويل ْقمع ْاتفاقية ْبين ْالفروق ْبعضاْمن ْأيضا ْيالحظ ْبالتمويل،ْكما ْالمقصود ْتبيين (1999ْْودون

منْاالتفاقية..."...يحقْللشخصْبأنْيستفيد17ْْْْْْالمادة(،ْحيثْنصت2001ْْ)1373ْْْْوقرارْمجلسْاألمن
منْمعاملةْمنصفةْومنْجميعْالحقوقْوالضماناتْطبقاْلتشريعاتْالدولةْالتيْيوجدْفيهاْهذاْالشخص..."ْ
الدوليْ األمنْ مجلسْ قرارْ فيْ الحكمْ هذاْ مثلْ نجدْ الْ حينْ فيْ النسان،ْ حقوقْ للقواعدْ تطبيقاْ

د(،ْوفيْهذاْالصددْعلقْرئيسْمكتبْْ–3باستثناءْماْوردْبشأنْطلبْاللجوءْفيْالبندْ)ْْ،(4ْ)(2001)1373
 

(1) Adriano Mendy ، op.cit. ، P 247.  

برزتْبشدةْمسألةْتزييفْجوازاتْالسفرْفيْقضيةْاغتيالْالمبحوح،ْعندماْقامتْسلطاتْالماراتيةْبالتحقيق،ْحيثْأكتشفْأنْالعديدْْْْ(2)
 سفرْمزورةْوتنتميْلعدةْجنسيات.منْجوازاتْاْل

ْالقاهرة،أسامةْبدرْمحمد،ْالتعاونْاألمنيْالعربيْلمكافحةْالرهاب،ْمجلةْكليةْالدراساتْالعليا،ْالعددْالسادس،ْأكاديميةْمباركْلألمن،ْْْ(3)
 .96،ْص2002ْْمصرْجانفيْ

(4) Nicolas Angelet ، op.cit. ، p227. 
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جديةْتجعلناْنعتقدْبأنْالدولْسوفْتلجأْْْْأسباْبالمفوضيةْالساميةْلحقوقْالنسانْبنيويورك..."ْبأنْهناكْْ
ْلهْْْْإلى ْلمْيتفطن ْلإلنسانْوهذاْما ْاألساسية ْالحقوق ْإضعاف ْتنطويْعلى ْاألمنْْجلمْْأعضاءاتخاذْتدابير س

 (.2001ْْ)1373ْالدوليْعندْتبنيْقرارْْ
ْقرارْْْو ْبين ْالتعارض ْبعضاْمن ْيظهر ْأخرى ْاعتبرت1999ْ)(ْواتفاقية2001ْْ)1373ْْمنْجهة ْالتي )

حينْصدورْقرارْبالمصادرة،ْفيْحينْأنْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْفرضْاتخاذْْْْإلىالحجزْتدبيرْمؤقتْْ
ْْ(1).نْالسلطةْالمختصةْ)السلطةْالقضائية(تدابيرْالحجزْدونْانتظارْقرارْالمصادرةْم

 في مجال التحريض على االرهاب: رابًعا: 

يعاتْمستقرْفيْالتشْرتجاوزْمبدأْالشرعيةْكمبدأْْْْقْد2005ْْْ-1624ْْالحظْأنْقرارْمجلسْاألمنْْيْ 
أنْتعتمدْمنْالتدابيرْماْيكونْمالزماْومتماشياْمعْالتزاماتهاْبموجبْْْْإلىالوطنيةْحيثْدعاْجميعْالدولْْ

 ْ(2).القانونْالدولي
نهْعلىْذلكْبالقولْإ2010ْْالصادرْعامْْقدْعلقْالمقررْالخاصْالسابقْلحقوقْالنسانْفيْتقريرهْْوَْ

ينبغيْعلىْالدولْْ استخدامْمصطلحْالدعوةْبشكلْصريحْبدالْمنْالدعوةْالمباشرة،ْذلكْأنْتجريمْْكانْ
أدانْت فيهْمبالغة،ْوفيْهذاْالطارْ يكونْ المباشرةْقدْ محكمةْحقوقْالنسانْاألوروبيةْفيْْْْالدعوةْغيرْ

ْْ(3).تمجيدْالرهابْواختالقْاألعذارْله2008ْ
ْالمحجوزْللدولةْْْْفيْاألخيروَْ ْالمجال ْاألستاذانْْ)فقدْْوفيماْيخص (ْعلىْهذهDaillier et Pelletْعلق

اتْالدولْأمامْمتطلْبْْسيادْةنْالمصلحةْالعامةْالمعربْعنهاْمنْمجلسْاألمنْتقتضيْرفضْْالفكرةْبالقولْْإ
ْالسلْم ْالبعضْْ،ْْْ(4ْ)ْْإقامة ْأن راحةْالمجالْالمحجوزْْانتقدواْتدابيرْمجلسْاألمنْعلىْأساسْأنهاْتتجاوزْصإال

(ْيتعلق2001ْْ)1373ْْالقولْبأنْالجانبْالحاسمْفيْقرارْْْْإلى(Serge sur)ْْذهبْاألستاْذللدولةْحيثْْ

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

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. 

للمديريةْالتنفيذيةْللجنةْمكافحةْالرهابْعلىْوضعْاستراتيجياتْْْ(2010ْ)ديسمبر20ْْل1963ْْشجعْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْرقمْْْْ(2)
 االستراتيجيات.تلكْْتشملْالتصديْلتحريضْعلىْارتكابْاألعمالْالرهابيةْوتقديمْمساعداتْعلىْتنفيذْ

ْبيرويْضدْفرنسا،ْْْْْ(3) ْالقرارْْْْأنظر:فيْقضية ْالعالميةْحولْتنفيذ ْاالستقصائية ْالصادرةْسنة2005ْْْ)1624ْْالدراسة ،ْمرجعْسابق،2012ْ(
 .25صْْ

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

devant les exigences du maintien de la paix » .Voir Jean Christophe martin ، op.cit. P 333.   
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ْللدول ْالداخلي ْالقانوني ْالنظام ْفي ْالدولي ْاألمن ْلمجلس ْالواسع ْبتوجيهْوبصورةْْ(1ْ)بالتدخل ْيتعلق ْاألمر ،ْألن
ملزمةْالنظامْالقانونيْللدولةْعندماْتطرقْلمسائلْخاصة،ْمثلْنظامْتحويلْاألموال،ْوالسرْالبنكي،ْونظامْْ
المهجرينْوحقْاللجوء،ْوممارسةْالرقابةْعلىْالحدود،ْومنْثمْفإنْمجلسْاألمنْلمْيأخذْفيْالحسبانْالفقرةْْ

إال7ْْْْْْالمادة2ْْفْبأنْاستثناءْاالختصاصْالوطنيْواردْبموجبْالفقرةْْضيمنْالميثاق،ْوي7ْْْْالمادةمن2ْْْْ
ومنْْ مشروطة،ْ أوْ محددةْ وغيرْ دائمةْ أنهاْ كماْ الدول،ْ جميعْ وتمسْ عامةْ جاءتْ السابقةْ التدابيرْ أنْ
المعروفْأنْسلطاتْمجلسْاألمنْبموجبْالفصلْالسابعْمحدودةْبالوضعياتْالتيْتمسْالسلمْواألمنْْ

 ْ(2).انصابهْمْإلىالسلمْواألمنْْعادْةبيرْالمفروضةْينبغيْأنْتنتهيْبْإداالدوليين،ْوأنْالت
من7ْْْْ-2ْْالمادةغيابْتعريفْنظريْلإلرهابْعلىْنصْْْْأثرْأنهْمعْذلكْيمكنْمالحظةْامتدادْْإالَّْ
ْ(3ْ)ْسيادتها.فيْممارسةْمظاهرْوسلطاتهاْالدولةْْأدواْتالتضييقْمنْ حيثْيظهرْذلكْمنْخاللْالميثاق

 ة لجان مكافحة االرهاب على التشريعات الوطنية: : رقابالثانيالمطلب 

 : 2001سبتمبر  28( الصادر في  1373قم )ر بقرار مجلس األمن لجنة مكافحة اإلرهاب تشكيل : أوالً 

ْللرقابةْْ ْآلية ْتضع ْلم ْأنها ْإال ْللوقاية ْتدابير ْتضمنتهْمن ْالرهابْوما ْاتفاقياتْمكافحة ْأهمية بالرغمْمن
علىْعكسْاالتفاقياتْالدوليةْالمعنيةْبحقوقْالنسان،ْلذلكْيأتيْإنشاءْْْْالتدابير،ْْالدولْلتلكعلىْتطبيقْْ

آليةْللرقابةْبموجبْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْعلىْتطبيقْالوثائقْالدوليةْالمناهضةْلإلرهابْكأداةْلتعزيزْ
 تطبيقهاْمنْقبلْالتشريعاتْالوطنية،ْمماْيزيدْمنْقيمتهاْالعملية.

(ْيرمزْلها2001ْْ)1373منْقرارْمجلسْاألمن6ْْْْابْبنصْالفقرةْْافحةْالرهئتْلجنةْمكدْأنشَقْوَْ
مجلسْاألمنْْْْأعضاء،ْوتتشكلْمنْجميعْْ«(comité contre le terrorisme» CCTباللغةْالفرنسيةْ)

 
 .Daillier et Pellet  األستاذان:حيثْيذكرْْْْ(1)

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

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. 
ْالرهابْعلْىْْْ(3) ْلمفهوم ْالتشريعي ْلسكون ْالقانونية ْاألبعاد ْالمطلق، ْالبغليْسعد ْالدولية،ْرسالةْالستكمالْمتطلباتْْْالرشيدي ْالقانونية األنظمة

 .129،ْص2008منحْدرجةْالماجستيرْفيْالقانونْالعام،ْجامعةْعمانْالعربيةْلدراساتْالعليا،ْاألردن،ْ
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وقدْدعمْعملْاللجنةْمنْمثيالتْلجانْفرعيةْ)باسمْلجنةْ)أ(ْو)ب(ْو)ج(ْيترأسْكلْلجنةْفرعيةْْْْالدولي
 (1ْ).اللجنةْالثالثةْلرئيسْواحدْمنْالنواْب

ْالرهابْفيْحدْذاتهاْجهازا ْلجنةْمكافحة ْالرهابيينْوبذلكْ،(2)للعقوباْتْْوالْتعتبر ْتتضمنْقوائم كماْال
ولجنةْمجلسْاألمنْالمنشأةْْ،ْْْْ(3ْ)ْْ(1999)1267ْْفهيْتختلفْعنْكلْمنْاللجنةْالمنشأةْعمالْبالقرارْْ

ثمْفهيْ)أيْلجنةْمكافحةْالرهاب(ْبحكمْتكوينهاْْمنْْ،ْْو(4ْ)ا((ْ)أنظرْالحق2004ًْ)1540ْْعمالْبالقرارْْ
للمتابعة بسيطْ ليستْمجردْجهازْ تجريْحوارًْ(5ْ)ووظائفهاْ اللجنةْ أنْ ذلكْ حقيقيًْ،ْ بناءْعلىْْاْ الدولْ معْ اْ

ْبفحصهاْوتحليلها ْبعد ْفيما ْاللجنة ْلتقوم ْالدول ْالمرسلةْمن ْتعيدهاْْ،ْْ(6ْ)القرارات ْبمالحظاتْْْإلىثم الدولْمرفقة
(ْوهذاْبغرضْملءْالفراغات2001ْ)1373ْْيةْلقرارْْةْحولْمدىْاستجابةْالتشريعاتْالوطنوأسئلةْشامل

 (7ْ).الوطنيةْفيْمجالْمكافحةْالرهاْبْالقانونيةْأوْإصالحْقصورْالتشريعاْت
1535ْْرقمْْْْاألمنْالدوليقرارْمنْمجلس2004ْْْْمارس26ْْْْلتعزيزْنشاطاتْاللجنةْصدرْبتاريخْْْو

،ْمنْأجلْتعزيزْقدرةْاللجنةْعلىْرصدْتنفيذْْ(8)لرهاْبيةْللجنةْمكافحةْْاالمديريةْالتنفيْذْْلينشئ(2004ْْ)
(2008ْْ)1805ْْبموجبْقرار2010ْْْْغايةْديسمبرْْْْإلى(ْوقدْتمْتمديدْواليةْاللجنة2001ْْ)1373ْْقرارْْ

وتعملْاللجنةْفيْإطارْعهدتهاْعلىْضمانْتقديمْمعلوماتْمنظمةْلمجلسْاألمنْمنْخاللْالتقاريرْالتيْْ
ْ منْ وفقًْتتلقاهاْ ْالدولْ ْاْ وهي:ْ رئيسيةْ مبادئْ التحيزلثالثةْ ْعدم  ْ(Impartialitéْ ْالسرية (،ْ

 
تحليلية،ْرؤيةْتحليلْالسياساتْالعامةْلمواجهةْالتطرفْوالرهابْفيْدولةْالكويت،ْدراسةْتطبيقيةْْالمتوليْ،محمدْْْْالعنزي،عبدْالرحمنْْْْ(1)

ْْ.94،ْْص2008،ْالقاهرة،1ْْسياسيةْقانونيةْأمنية،ْدارْالنهضةْالعربية،ْْط
(2)    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. 
وهيْتلعبْدورْمحوريْفيْتنفيذ2004ْْْإلى1992ْْْْالرهابْثالثةْنماذجْمنْاللجانْتمْإنشائهاْفيْهذاْالمجال،ْبينْْفيْإطارْمكافحةْْْْْ(3)

 . Samar Yassine ، Op.cit. ، P 239.  يدْمكافحةْالرهاْبكأولْمرحلةْلتجْس1267ْْقراراتْمجلسْاألمنْالدولي،ْوتعتبرْلجنةْْ
(4) Sandra Szurek ، op.cit. PP 22-23. 
(5) Samar Yassine ، op.cit. P 271. 

ْاللجنة2005ْْسبتمبر30ْْْْفيْْْْْ(6) ْالشكل622ْْْْ،ْتلقت ْالدولْيمكنْتوزيعهاْعلى ْاألولىْْْْاآلتي:تقريرْمن ْالثانية141ْْْالتقارير ْالتقارير دولة،
 Adriano Mendy ، op.cit. ، P : نظْرادولة،22ْْْولة،ْالتقاريرْالخامسةْْد101ْدولة،ْالتقاريرْالرابعة130ْْالتقاريرْالثالثةْْْ،دولْة169ْْ

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. 
ْالمديرْْْْْ(8) ْالمكتبْْوتتألفْمنْمكتب ْالذيْيضمْرئيس ْالدعْم18ْْالتنفيذي ْالمكتبْوموظفي ْالذيْيضمْرئيس ْالدارةْوالعالم  . خبيرْومكتب
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(Accessibilitiesْا)  لديمومة(Permanenteْْ،)ًْاْأينْيمكنْللدولْأنْْاْمفتوحًْوبذلكْفاللجنةْتمثلْجهاز
 (1ْ).الالزمةْلتنفيذْالتزاماتهاْدواْتتأخذْمنهاْفيْأيْوقتْالرشاداتْواأل

لقراراتْالتيْتودعهاْالدول،ْحيثْْمارسْعلىْأساسْاقراراتْمجلسْاألمنْتالرقابةْعلىْتطبيقْْْْإنَّْ
ْالدولْْإ ْاعتمدتْعلىْمبدأْمطالبة ْاللجنة ْالشأنن ْبصفةْكاملةبتقديمْقراراتهاْفيْهذا ْالقرار ْتطبيق ْلضمان ْْ؛،

 بهذاْفإنْعمليةْالرقابةْوالمتابعةْقدْتأخذْمدةْطويلةْ.
ولىْتتمثلْفيْعمليةْدراسةْالتقاريرْوالتيْتقومْمنْْلةْاألالمرحْْ:وتمرْعمليةْفحصْالتقاريرْبمرحلتين

تتولىْكتابةْالتقاريرْوالبيانات،ْويمكنْلممثليْْْْأعضاءخاللهاْثالثْلجانْكلْواحدةْمنهاْمشكلةْمنْخمسةْْ
الدولْالمعنيةْحضورْالمناقشاتْالخاصةْبفحصْالتقاريرْالمقدمةْمنْالخبراء،ْولذلكْقيلْبأنْعملْاللجنةْْ

أْس التحاورْْيقومْعلىْ النسانْْوالتعاون،ْوهواسْ اتفاقياتْحقوقْ المتبعْفيْتطبيقْ المنهجْ أماْْْْ.(2ْ)ذاتْ
لجنةْمكافحةْالرهاب،ْْْإلىتوصلْإليهاْْتيْتمْالالمرحلةْالثانيةْفتقومْفيهاْاللجانْالفرعيةْبتقديمْالنتائجْال

اْللمعلوماتْالخاصةْوالحساسةْْليتولىْبعدْذلكْرئيسْاللجنةْمراسلةْالدولةْالمعنيةْبرسالةْسرية،ْوهذاْنظرًْ
 (3ْ).التيْتلتزمْالدولْبتقديمها

ْثالثةْْوالجديرْْ ْبرنامجْعملهاْكل ْاللجنةْويستعرض ْأعمال ْيشرفْعلى ْالدولي ْاألمن ْأنْمجلس بالذكر
 أشهر.

ْقطاعْْ ْفيْمجال ْالدولة ْاتخذتها ْالتي ْالتدابير ْاللجنة ْتشملْرقابة ْالرهابية ْالعملية وفيْمجالْمنعْوقوع
،ْأمنْالطيرانْالمدني،ْرات،ْالرقابةْعلىْالحدود،ْكقطاعْالهجرة،ْقطاعْالجمارك،ْ)األمنْالبحرْياالستخبا

 (4)ْذلك.أمنْالنقل،ْاالتجارْغيرْالمشروعْباألسلحة...(ْوغيرْ
ْأكّْ ْاللجنةْعندْمتابعتهاْتطبيقْقرارْْوقد ْأنهْيتعينْعلى ْالدولي،ْعلى (2001ْْ)1373ْْدْمجلسْاألمن

منْخاللْتقديمْْمنْأجلْتطبيقْالقرارْالحالي،ْْْْ؛القواعدْوالتقنيناتْالدوليةْالنافذةْْأنْتأخذْبعينْاالعتبار
 (5ْ).تشكلْفيْحدْذاتهاْوثائقْمرجعيةْإرشاداْت

 
(1) Sandra Szurek ، P 25. 

ْلهجماتْْنجاةْْْْْ(2) ْالقانونية ْالجوانب ،ْ ْالدولية،2001ْسبتمبر11ْْْْالساسي ْالدوليْوالعالقات ْالقانون ْفرع ْالماجستير، ْلنيلْدرجة ْأعدت ،ْرسالة
 .221،ْْص2010ْ/2009الحقوق،ْجامعةْالجزائرْبنْعكنون،ْالجزائر،ْالسنةْالجامعيةْْكليةْْ

(3) Ibid. ، P 26. 

(4) Ibid. ، P 29. 

(5)  Ibid. ، P 34   
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وللوقوفْعلىْأهميةْالدورْالذيْتقومْبهْلجنةْمكافحةْالرهابْمنْالناحيةْالعملية،ْمنْالمفيدْأنْْ
حيثْطالبْاللجنةْإخطارهْبصفةْدوريةْبالتقدم1456ْْْْ(ْرقم2003ْْنذكرْبقرارْمجلسْاألمنْالصادرْسنةْْ)

ْيمكنْْالحاصلْْ ْالتي ْالمشاكل ْالتقارير،ْوكذلك ْبإرسال ْالدول ْبااللتزام ْيتعلق ْاللجنةْْفيما ْتصادفْعمل ،ْ(1ْ)أن
(ْبأنْالتقاريرْالمرسلةْمن2004ْْوفيْهذاْالطارْجاءْفيْمالحظاتْرئيسْلجنةْمكافحةْالرهابْسنةْْ)

األ أنْهذهْ بينتْ مكافحةْْالدولْ اتفاقياتْ فإنْ ثمْ ومنْ الداخلي،ْ الصعيدْ وافيةْعلىْ تدابيرْ تتخذْ لمْ خيرةْ
السطحْفكرةْْْإلىطفتْْْْ،ْولذلْك(2ْ)ْْعمليْْأثربحتْمجردةْمنْأيْْالرهابْالموقعْعليهاْمنْطرفْالدولْأص
عملهاْْْْمرحلةْجديدةْمنْْإلىاْلذلكْانتقلتْلجنةْمكافحةْالرهابْْتعزيزْدورْاللجنةْفيْمجالْالرقابة،ْوتبعًْ

ْالواقع2005ْفيْمارسْْ ْأرض ْللقيامْوعلى ْالمعنيةْوذلك ْالدول ْأصبحتْتقومْبزياراتْميدانيةْبموافقة ،ْحيث
 (ْ.2001)1373ْلقرارْمجلسْاألمنْْْعضاءوبشكلْعمليْمتابعةْتنفيذْالدولْاأل

ولْفيْاألممْالمتحدةْح192ْْ(ْأعدتْاللجنةْتقييماْأولياْشامالْلجميعْالدولْالـ2006ْْوفيْفيفريْ)
 (ْ.2001)1373ْمدىْتنفيذْالدولْلقرارْ

المديريةْالتنفيذيةْللجنةْمكافحةْالرهابْأولْدراسةْاستقصائيةْعالميةْعنْكيفيةْْْْأجرْت2008ْوفيْْ
،ْوذلكْلبرازْمكامنْالتقدمْومواطنْالضعفْوقدْْ(3)(ْفيْمختلفْمناطقْالعالم2001)1373ْْتنفيذْالقرارْْ

ومراقبةْْْبْالتيْتناولهاْالقرار،ْشملتْتشريعاتْمكافحةْالرهاْبتضمنتْتلكْالدراسةْتقييمْشاملْللجوان
نفاذْالقوانينْوغيرها...،ْوفيْ 1373ْْانتهتْاللجنةْمنْإعدادْتقريرْشاملْحولْتنفيذْقرار2011ْْالحدودْوا 

 (ْسميتْبالدراسةْاالستقصائيةْالعالمية.2001ْْ)
األممْالمتحدةْالعالميةْلمكافحةْالرهابْْمنْجهةْأخرىْواصلتْالمديريةْالتنفيذيةْفيْتنفيذْاستراتيجيةْْ

لجنةْمكافحةْالرهابْخصوًصاْمنْخاللْبرامجْالعملْالتيْتعتمدهاْهذهْاألخيرةْبالتنسيقْمعْْْْبالتنسيقْمْع
،ْوتعاونهاْمعْهيئاتْاألممْالمتحدةْمثلْفريقْالرصدْالتابعْللجنةْمجلسْاألمنْْْ(الصلْةالمنظماتْالقليميةْذاتْْ

 
،2008ْ،ْمطابعْاألهرامْالتجارية،ْقليوب،ْمصر2ْْأحمدْفتحيْسرور،ْالمواجهةْالقانونيةْلإلرهاب،ْمركزْاألهرامْللطباعةْوالنشر،ْْطْْْ(1)

 .214صْْ
ْلهجماتْْْْأنظر:ْنجاةْالساسيْ،ْْْ(2) ْالقانونية ْالدوليْوالعالقات2001ْسبتمبر11ْْْْالجوانب ْالقانون ْالماجستير،ْفرع ْلنيلْدرجة ْأعدت ،ْرسالة

 .291،ْص2009/2010ْالدولية،ْكليةْالحقوق،ْجامعةْالجزائرْبنْعكنون،ْالجزائر،ْالسنةْالجامعيةْْ
ْللجنْةْْْْْ(3) ْالتنفيذية ْالمديرية ْبرنامجْعمل ْلفتْرْْأنظر ْالرهاب ْالثانيْ)جانفي(1ْْْْةْمنْْمكافحة ْلجنةْمكافحة2001ْْيوليو30ْْْْْْإلْىكانون .ْموقع

 .6الرهاب،ْْص
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بالقرْا عمالْ ْْالمنشأةْ مجلس1999ْْْ)1267ْْر للجنةْ التابعْ الخبراءْ وفريقْ ْ،)ْْ بالقرار المنشأةْ 1540ْْاألمنْ
(ْ2004)ْ.ْ(ْ1)ْ 

ْإطارْدولْْ ْالمتواجدْفي ْالرقابة ْالمجالْيتقاربْمنْجهاز ْالرهابْفيْهذا ْلجنةْمكافحة ْأنْدور ويبدو
 ْ(2ْ)ْاألوروبي.االتحادْ

   :2004أفريل   28في  الصادر 1540بقرار رقم لجنة لقرار مجلس األمن تشكيل ا: ثانيً 

ْإنشاءْْ ْاألمن ْأعضائهْْْْلجنةْيجريْتمديدهاقررْمجلس ْاألمنْتتألفْمنْجميع ْلمجلس كلْسنتينْتابعة
تقديمْالتقاريرْاألولىْفيْْْْإلْى،ْومنْثمْفالدولْمدعوةْْ(3ْ)مجلسْاألمنْللنظرْفيهاْْإلىتتولىْتقديمْالتقاريرْْ

خبراءْلديهمْخبراتْفيْعدة8ْْْْمْْقْيْضاعدْاللجنةْفريورْالقرار،ْويسأشهرْمنْتاريخْصْد6ْْمدةْالْيتجاوزْالـ
اْْ،ْكماْتتعاونْاللجنةْمعْالمنظماتْالدوليةْالقليميةْودونْالقليمية،ْوقدْتلقتْاللجنةْعروًضْ(4ْ)مجاالْت

كالةْالدوليةْلطاقةْالذريةْومجموعةْالموردينْالنوويينْكماْيمكنْْمعينةْتشتملْعلىْمساعداتْفنيةْمنْالْو
مك لجنةْ تكونْ ْْأنْ األمن مجلسْ بقرارْ المنشأةْ الرهابْ شريك2001ًْْ)1373ْْافحةْ قرارْ(ْ لجنةْ مهماْ اْ

ْاللجنة2004)1940 ْالدولْعلىْْ،ْْ(5ْ)(،ْويتمثلْدور ْنحوْكاملْوتشجيع ْالقرارْعلى ْلتنفيذ ْالجهود فيْتكثيف
 (6ْ).تقاريرْومعلوماتْإضافيةْعنْتنفيذْالقرارْوعنْطلباتْالمساعدةتقديمْ

بْوْْإنَّْ المنشأةْ لْداللجنةْ ليسْ القرارْ التيْْاسطةْ التطبيقْ تشخيصْمشكالتْ علىْ الكافيةْ القدرةْ يهاْ
اللجنة،ْكماْأنهاْالْتملكْْْْإلىدولةْلمْتقدمْتقاريرهاْبعد62ْْْْكانت2006ْْْْأفريل19ْْتواجههاْالدول،ْفحتىْْ

 
(1) Sandra Szurek ، op.cit. ، P43 ، Note31.  

(،2001ْ)1373ْْحولْتطبيقْقرار2011ْْْْأغسطس17ْْْْأنظرْنتائجْالدراسةْاالستقصائيةْالعالميةْالتيْأعدتهاْالمديريةْالتنفيذيةْبتاريخْْْْْ(2)
مكافحةْْْْبشأن(،2001ْْ)1373األمينْالعامْمنْرئيسْلجنةْمجلسْاألمنْعمالْبالقرارْْْْإلْىاب/ْأغسطسْموجهة17ْْرسالةْمؤرخةْفيْْ

وقدْكشفتْالدراسةْمدىْالتقدمْالمحرزْفيْتنفيذْاْلقرارْعلىْالصعيدْالقليميْودونْالقليمي.ْمنْقبلْالدول،ْ،s/2011ْْْ/463الرهابْْ
 وماْبعدها.4ْْنة،ْصالموقعْالشبكيْللْج

أفريلْْْإلْى(2008ْْْ)1810كماْمددتْمرةْأخرىْبموجبْالقرار2008ْْْْأفريلْْْْإلى(2006ْْ)1673ْْمددتْواليةْاللجنةْبموجبْالقرارْْْْْ(3)
 ْ.2021أفريل25ْْْْغايةْْإلْى(2011ْْْ)1977ْمددتْبموجبْقرارْْْو2011ْْ

،2012ْديسمبر12ْْْوالتقريرْالثالثْفي2008ْْجويلية08ْْنيْفيْوالتقريرْالثا2006ْْأفريْل25ْوقدْقدمْالتقريرْاألولْمنْاللجنةْفيْْْْ(4)
 .http: //www.un.org/arabic/sc/1540/committes-reports.shrml  أنظرْالمواقع:

يونيو   01النتشار خالل برامج العمل اليت جتريها وكان آخرها، برانمج العمل العاشر للجنة الذي بدأ  وطنية يف جمال منع ا تقوم اللجنة بتقييم التشريعات ال   (5)
، برانمج العمل على 2011جويلية    27املؤرخة يف    2004/ 1540رئيس جملس األمن من رئيس جلنة    إل ، الرسالة املوجهة  2012/ ماي  31  إل   2011
 http: //www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work ، shrmlاملوقع:  

 اعدةْالذيْيعينْعلىْالدولْاستخدمهْفيْطلبْالمساعدة.نموذجْالمْس2007ْاعتمدتْاللجنةْفيْْْْْ(6)

http://www.un.org/arabic/sc/1540/committes-reports.shrml
http://www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work,shrml
http://www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work,shrml
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ةْْأنْاللجنserge surْْويرىْالبرفسورْْْْ،التيْيمكنْللدولْالمانحةْأنْتقدمهاْْمفصلةْعنْالمساعدةمعلوماتْْ
ْْ(1ْ).نْآليةْمتابعةْوليستْهيئةْرقابيةعبارةْع

فرعيةْخاصةْْإلىوبالرجوعْْ أجهزةْ إنشاءْ الدولْعارضتْ أنْبعضْ نجدْ القرارْ ،ad hocْمشروعْ
هاْمنْاألجهزةْْواقترحتْاليابانْمثالْأنْيتمْتطبيقْالقرارْتحتْإشرافْاألمينْالعامْوأنْتستمدْاللجنةْخبرات

 .لألممْالمتحدةالسالحْالتابعةْدائرةْشؤونْنزعْالفرعيةْاألخرىْك
تركْفراغاْحولْهذهْالمسألة،ْمماْيعنيْأنهْيقعْْْْ(2004)  1540  ذلكْفإنْالقرارْْإلىْْبالضافة

 (2ْ)ْالرهابية.عبءْعلىْعاتقْالتشريعاتْالوطنيةْفيْتعريفْوتحديدْالكيانات،ْوالمنظماتْوالشبكاتْ
جرىْطرحْأن1540ْْْْلجنةْْْْإلىىْالمقدمةْْمناقشةْمجلسْاألمنْللمعلوماتْاألوْلْْأثناءولهذاْفإنهْْو

فيْمجاالتْمعينةْكاألمنْالنووي،ْْْْاألمورعددْمنْْْْإلىاْْاالتفاقياتْالمشارْإليهاْفيْالقرارْالْتوفرْإرشادًْ
 ْ(3ْ)ْالكيميائية.واألمنْالماديْللموادْالقابلةْلالنشطارْوالموادْالممهدةْلألسلحةْ

 الخاتمة.
بمك المتعلقةْ والقراراتْ المواثيقْ نظامًْإنْ تشكلْ لمْ الرهابْ قانونيًْافحةْ متكاماًلْاْ ظاهرةْْاْ لمعالجةْ ْ

ْْ:الرهابْبسببْوجودْثغراتْأهمها
عدمْاالتفاقْعلىْتعريفْلإلرهاب،ْفالتعريفْالقانونيْلهْأهميةْخاصةْفيْمجالْالتجريمْوالعقابْْْ

 منْأجلْإبرازْالعناصرْالتيْتميزْهذهْالجريمةْعنْغيرهاْمنْالجرائم.ْ
اْلها،ْكماْأنْإيجادْيحْللمخاطبْبهاْضبطْتصرفاتهْوفقًْتأطيرْالقانونيْلهذهْالظاهرةْيتلاتحديدْْْْإنَّْ
ومنْثمْيعالجْهذهْالظاهرةْمعالجةْْابتةْوواضحةْيضمنْتحقيقْالعدالة؛ْاْلقواعدْثونيْصحيحْوفقًْمفهومْقان

إلرهابْتشويهْْموضوعية،ْلذلكْفقدْأثارتْمشكلةْاستمرارْعدمْاالتفاقْعلىْتعريفْمقبولْومتفقْعليهْل
وسائلْمكافحتهْعلىْالصعيدْالدوليْوالوطني،ْفقدْتبّينْأنْتعريفْالجرائمْالرهابيةْفيْبعضْالدولْمبهمْْ

راتْمجلسْاألمنْذاتْالصلةْبمكافحةْالرهاب،ْكماْأدىْذلكْوْفضفاضْمماْشكلْتحدياْأمامْتنفيذْقراأ
 المساسْبحريةْالتعبيرْوالمعتقدْوالتجمعْ.ْإلىأيضاْ

ْالرهابْالدوليْقمعْمرتْْوفيْمجال كبيْجرائمْالرهابْالدولي،ْجاءتْالقواعدْالدوليةْالمتعلقةْبتجريم
ْْ الرهابيْْعنقاصرة العملْ جميعْصورْ تركْتْْوسلوكه،ْْتحديدْ أنهاْ الوطنيةْْالتفاْصْْكماْ للتشريعاتْ يلْ

 
المساعدةْلتنفيذْْْإلْىعديدْمنْالدولْمازالتْبحاجةْْبأنْاْل2011ْْْ/1977وقدْاعترفْالمجلسْاألمنْالدوليْصراحةْبموجبْقرارْرقمْْْْْ(1)

 .1540/2004القرارْْ
(2) Ibid ، p 869. 

ْ.777نفسْالمرجع،ْصْْْ(3)
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ْْ الوطنْْْاتطبيقًْباعتبارها التشريعاتْ بينْ تباينْ الدولي،ْمماْترتبْعنهْ للقانونْ ية،ْوبهذاْظهرْْغيرْمباشرْ
 اْلقراراتْدوليةْتصدرْعنْمجلسْاألمنْ.تراجعْالدولْالراديْوالمستقلْفيْمجالْالتجريمْلخضوعه

سيطرْعلىْالقراراتْالدوليةْواالتفاقياتْالدوليةْعلىْْْالذيْْالطابعْاالستثنائيْلمنهجْالتجريمكماْتأكدْْ
غيرْدقيقةْتخرجْعنْالقواعدْالعامةْْبعضْاألفعالْالتيْتعتبرْمجردْأعمالْتحضيرية،ْفقدْوردتْعباراتْْ

فيماْيحصْتجريمْالتحريضْعلىْالرهابْالذيْْْالجنائية،ْكذلكفيْالتجريمْوالْتتماشىْمعْمبدأْالشرعيةْْ
انتهاكْالحقْفيْحريةْالتعبيرْبسببْالتطبيقْْْْإلىالسياسيْغبرْالعنيفْمماْيؤديْْالتعبيرْْْْإلىقدْيمتدْْ

ْألمرْالذيْيؤثرْعلىْعمليةْالمالحقةْالجنائيةْ.(ْا2005ْ)1624الفضفاضْلقرارْمجلسْاألمنْ
ْومنهْنوردْالتوصياتْالتالية:

1- ْْ الرهابيةْمنْخاللْْْْإلىبالتوصلْْالتعجيل للجرائمْ مقبولْعامْوشاملْ دوليةْتعريفْ اتفاقيةْ
صياغةْمشروعْاتفاقيةْمكافحةْالرهابْتجنباْللتأويالتْْْْعادةوذلكْبإْْ،مْإليهاْجميعْالدولتنْض

،ْقدْتتمسكْبهاْالدولْفيماْيتعلقْبتكيفْالتصرفاتْالتيْتندرجْتحتْحكمهاوالتفسيراتْالتيْْ
بي التفرقةْ مجالْ فيْ جهةْْوخصوصاْ منْ المشروعةْ والمقاومةْ المصيرْ تقريرْ فيْ الحقْ نْ

 واألعمالْالرهابيةْمنْجهةْأخرىْ.
دينيةْْبالتنوعْالثقافيْوالحريةْالْْاالعترافالرهابْوتعزيزْْْْأسباْبيالءْأهميةْمضاعفةْلمكافحةْْإ -2

 وقبولْالتعددية.
 الدولية.اْللشرعيةْإصالحْاألممْالمتحدةْوضبطْتدخلْمجلسْاألمنْوفقًْ -3
لضمانْالشرعيةْفيْإطارْمكافحةْالرهابْكوسيلةْْْْضرورةْتفعيلْمبدأْالمسؤوليةْعنْالحماية -4

 الدولية.
إطارْْْوسموْالقانونْفيْضوءْاعتباراتْحقوقْالنسانْوالعدالةْالجنائيةْفيْسيادةتطبيقْمبدأْ -5

ْمكافحةْالرهابْ.
 قائمة المراجع:

 باللغة العربية:أواًل: 

I. :الكتب 

حسينْسويدان،ْالرهابْالدوليْفيْظلْالمتغيراتْالدولية،ْمنشوراتْالحلبيْالحقوقية،ْالطبعةْْْْأحمْد-1ْْ
ْْ.2005األولى،ْبيروت،ْلبنان،ْْ

ْالعال،ْْْْأحمْد-2ْْ ْأبو ْالسلمْواألمنْْعبدْهللا ْاألمنْفيْحفظ ْالجديدة،ْتطورْدورْمجلس ْالجامعة الدوليين،ْدار
2008.ْ
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،ْمطابعْ،ْمركزْاألهرامْللطباعةْوالنشر،ْالطبعةْالثانيْةفتحيْسرور،ْالمواجهةْالقانونيةْلإلرهاْبْْأحمْد-3ْْ
ْْ.2008األهرامْالتجارية،ْقليوب،ْمصرْْ

اديْْإشكالياتْقراراتْمجلسْاألمنْكمصدرْللشرعيةْالّدوليةْبعدْأحداثْالحمحمدْأبوْمحسن،ْْْْحمزة-4ْْ
ةْالماجستيرْفيْالعالقاتْالّدولية،ْقسمْالعالقاتْالّدولية،ْْ،ْرسالةْأعّدتْلنيلْدرج2001عشرْمنْسبتمبرْ

ْْ.2009كليةْالعلومْالسياسية،ْجامعةْدمشق،ْ

ْْْْسمعان-5ْْ القاهرة،ْبطرسْفرجْهللا، الّدولية،ْ الشروقْ الّدولية،ْمكتبةْ العالقاتْ والقانونْفيْ القوةْ جدليةْ
2008.ْ

والدفاعْالشرعيْفيْضوءْأحكامْالقانونْالّدولي،ْدارْْالحربْعلىْالرهابْْْالمسدى،ْْدْهللْاعبْْعادلْ-6ْْ
ْ.2006النهضةْالعربية،ْالطبعةْاألولى،ْالقاهرةْ،

ْالجميلي،ْْْْعبْد-7ْْ ْالدوليين،ْالستار ْالسلمْواألمن ْفيْحفظ ْاألمن ْالباردةْعلىْسلطاتْمجلس ْالحرب تأثيرات
ْْ.2011القاهرة،ْْاألولى،مكتبةْجزيرةْالورد،ْالطبعةْ

،ْالقانونْالدوليْلمكافحةْالرهاب،ْمؤسسةْطوبجيْللتجارةْوالطباعةْوالنشر،ْبدونْطبعة،ْْهللاْألشعْلْْعبْدْ-8ْْ
ْْ.2003القاهرة،ْْ

ْالكويت،ْْْالعنزْيْ-9ْْ ْفيْدولة ْالتطرفْوالرهاب ْلمواجهة ْالعامة ْالسياسات ْتحليل ْالمتوليْمحمد، ْالرحمن، عبد
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القوةْفيْفرضْالشرعيةْالّدولية،ْالمكتبةْالمصرية،ْالسكندرية،ْْْْاستخداْموْيونس،ْْمنعمْأْبعبدْالْْماهْرْ-11ْْ
2014.ْ

II. :األطروحات والرسائل 

الطابعْالتشريعيْلقراراتْالمنظماتْالدولية،ْمنظمةْاألممْالمتحدةْنموذجا،ْمذكرةْالدينْلودياب،ْْْْبدْرْ-12ْْ
ْالقانْو ْفرع ْالدولي، ْالقانون ْفي ْالماجستير ْالحقوقْوالعلومْْلنيلْدرجة ْالعام،ْجامعةْمولودْمعمري،ْكلية ْالدولي ن

 ْ.2001السياسية،ْالجزائر،ْْ
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2009/ْ2010.ْْ

اْْعبْدْ-16ْْْ الدوليْ القانونْ الحربْعلىْالرهابْفيْضوءْ الظاهري،ْ لمعاصر،ْْالرحمانْبنْعطيةْهللاْ
ْْ.2007والعلومْالسياسية،ْجامعةْالقاهرة،ْْاالقتصاْدأطروحةْدكتوراه،ْكليةْ
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ْْ.2006مؤتة،ْاألردن،ْْ
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عدْد والسياسية،ْ لج1واالقتصاديةْ الوطنيةْ المؤسسةْ الحقوق،ْ كليةْ الجزائرْ الجزائرْْامعةْ المطبعية،ْ لفنونْ
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ْ

ْ



 
   

33 

 

 مراجع باللغة األجنبية: ثانًيا:  

22 - Jean Christophe Martin, Les règles internationales relatives à la lutte contre le 

terrorisme, travaux du ceric, Bruylant, Paris, 2006 . 

23 - Sandra Szurek, la lutte  internationale contre le terrorisme sous l'empire du 

chapitre VII : un laboratoire normatif, RGDIP, tome CIX, 2005. 

24 - 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. 

25 - 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 . 

26 - 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. 

27 - Philippe Weckel, le conseil de sécurité des Nations unies et l’arme Nucléaire, 

AFDI Volume LII 52 CNRS, Paris, 2006. 

28 - Adriano Mendy , La lutte contre le terrorisme en droit  internationale, thèse de 

doctorat faculté de droit et de science politique, discipline droit  international et 

relations internationales université de remise champagne ardenne, 2008. 

29 - Mouangué Kobila, James, Le processus d’intervention du conseil de sécurité 

dans la lutte contre le 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. 

 
 

 

 

 

 



 
   

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

35 

 

 ه على القضية الفلسطينية أثر الفيتو األمريكي في األمم المتحدة و 

The American's veto in the United Nations and its impact on the 

Palestinian cause 

 

 الوادية  دد. أحم

 غزة-جامعة اإلسراءكاديمية في نائب الرئيس للشؤون األ

DOI:10.36529/1811-000-009-002 

awadya@israa.edu.ps   

 ملخص 

ْْمْنداخلْمجلسْاألْْ(الفيتو)تسليطْالضوءْعلىْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْْْْإلىهدفتْالدراسةْْْْْْْ
ْْهيئْةْْيتعلقْبالعربْمنذْنشوءيْقرارْْأوضدْْْْ،سرائيلإمريكيةْلمصلحةْْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْاألْْالدولي

ْْالشعْبْْبحقْْالتيْالْحصرْلهاجرائمهاْْسرائيلْعلىْْإوذلكْلحباطْأيْمحاولةْلمحاسبةْْْْالمتحدة؛ممْْاأل
الخصوْصْْالفلسطيني وجهْ عامة.ْْعلىْ ْْْْوالعربْ الأوقد بعضْْديْ قبلْ منْ الفيتوْ استخدامْ فيْ سرافْ

األفيْْالدائمينْْْْعضاءاأل المتحدةمجلسْ الوالياتْ ْْإْْإلىْْ،منْوخاصةْ ْْاألْْهيئْةصابة المتحدة ْبالشللْ،ممْ
ْ.ْوالصراعْالعربيْالسرائيليْيةفلسطيْنلالقضيةْاْ:وتغيبهاْعنْالوجودْفيْقضاياْجوهريةْمثل

ممْالمتحدةْوقعتْرهينةْالهيمنةْْمجموعةْمنْالنتائجْكانْمنْأهمها:ْأنْاألْْإلىوخلصتْالدراسةْْ
وت خضعهاْلوجهةْْْسيطرتها،شكْتحتْْْْىدنأفأصبحتْدونْْْْالمستحقة،مريكيةْالتيْعطلتْكلْقراراتهاْْاأل

المريكيةْالمنحازةْانحياًزاْْتقاطعْمعْمجملْالسياسياتْاصبحتْسياسيةْهذهْالمنظمةْتأْوْْالسياسية،نظرهاْْ
ممْْاألْْوهيئاتْمنظمةساتْْبناءْوهيكلةْمؤسْْعادةسراعْفيْْإالْْسرائيل.ْوأوصتْالدراسةْبضرورةلاستراتيجًياْْ
لياتْآيجادْْا ْْوْْالعضوية،منْالدوليْعلىْالدولْالخمسةْدائمةْْمجلسْاألْْأعضاءمعْعدمْاحتكارْْْْالمتحدة،

ْوعدمْالكيلْبمكيالينْتجاهْالقضاياْالدولية.ْْْاألممية،ذْالقراراتْنفيلتْجديدةْوقوية

 دولةْمراقبْ.ْْالعامة،الجمعيةْْ،منمجلسْاألْ،حقْالنقْضْالمتحدة،ممْمنظمةْاأل الكلمات الدالة:
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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 

ْاأل ْاألصدرتْعنْمنظمة ْالمتحدةْمنْخاللْمجلس ْالمختلفةْْمم ْالمؤسسات ْأو ْالعامة ْالجمعية ْأو من
سرائيليْلألراضيْالعربيةْومنهاْْْلطالبةْبإنهاءْاالحتاللْاالعديدْمنْالقراراتْالمْْ،التابعةْلهاْمنذْتأسيسها

ْالرابعْمنْحزيران ْاألْْ،1967ْْ)يونيو(ْْفلسطينْعلىْحدود ْلمنظمة ْمواقفْْوكانت ْالمتحدة ترجمتْْْْإيجابية،مم
ْعادْةمااًلْكثيرةْباستأالذيْعقدْعليهاْْْْالفلسطينيمنظومةْمنْالقراراتْالمناصرةْلمجملْحقوقْالشعبْْْْإلى

ْ.ْهذهْالحقوْق

ْْْْورْقوظلتْحبًراْعلىْْْْالتنفيذ،حيزْْْْإلىولكنْهذهْالقراراتْلمْتخرجْْ ْإلزاميةْ،ألنهاْالْتمثلْقوة
ْالمقابلْْبشيء.سرائيلْْإخالقيةْالْتلزمْْأدبيةْْوأوتعتبرْبمثابةْتوصياتْْ ْالمتحدةْحقْْْ:وفي ْالواليات استخدمت

ْاألْْ(الفيتو)النقضْْ ْالصادرةْعنْمجلس ْالقرارات ْتكْْحتىْْ؛منعلىْمعظم ْلتنفيذها.ْْْْإلزاميةونْْال ْإسرائيل ْعلى

ْ

ْ

ْ
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ْ

 مشكلة الدراسة: 

مريكيْالمنحازْتماًماْلسرائيلْمنْخاللْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْضدْالموقفْاألفيْضوءْْ
َتعتبرْالوالياتْالمتحدةْنفسهاْراعًياْلعمليةْالسالمْْْْالذيفيْالوقتْْْْالفلسطينية،القراراتْذاتْالعالقةْبالقضيةْْ

ما تأثير استخدام الفيتو يطرحْالتساؤلْالرئيس:ْْْْ،سرائيلإوهيْتكيلْبمكيالينْلصالحْْْْوسط،ألافيْالشرقْْ
ْمم المتحدة على القضية الفلسطينية؟  مريكي في األ األ

ْويتفرعْمنهْالتساؤالتْالفرعيةْالتالية:ْْ
 لياتْاتخاذْالقراراتْفيها؟ْْآهيْْممْالمتحدةْوماماْهيْظروفْنشأةْاأل •
 ؟  مميْةسرائيليةْوتأثيرهاْعلىْالقراراتْاألمريكيةْالاألقاتْالعالْهيْمحدداْتماْ •
وسطْمريكيْعلىْمكانةْالوالياتْالمتحدةْكراعيْلعمليةْالسالمْفيْالشرقْاألهلْيؤثرْالفيتوْاأل •

 وعلىْمستقبلْالقضيةْالفلسطينية؟ْْ
 ممْالمتحدةْ؟مريكيْفيْاأْلماْهيْالبدائلْالفلسطينيةْلتجاوزْالفيتوْاأل •

 ة:فرضية الدراس
أنْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْمنْقبلْالوالياتْْْ:تنطلقْالدراسةْمنْفرضيةْرئيسيةْمفادها

فيْعمليةْالسالمْْْهاالمتحدةْضدْمشاريعْالقراراتْالخاصةْبالقضيةْالفلسطينيةْسوفْينعكسْسلًباْعلىْدوْر
ْسرائيليةْوعلىْالقضيةْالفلسطينيةْبرمتهاْ.الفلسطينيةْال

 همية الدراسة:  أ
يجادْتسويةْْإمنْالدوليْفيْْخاللْقراراتْمجلسْاألممْالمتحدةْمنْْهميةْالدراسةْمنْفشلْاألْأعْْتنب

بسببْاعتمادْحقْالنقضْفيْْْْماْيزيدْعنْستةْعقود؛ْْعادلةْوشاملةْللقضيةْالفلسطينيةْالتيْامتدتْقرابة
ْالفيتوْ،سطينيةْبسببْحقْْمنْلمْيجدْطريًقاْلتنفيذْقراراتهْتجاهْالقضيةْالفلفمجلسْاألْْقراراته،التصويتْعلىْْ

ْخرىْ.ْأزماتْوقضاياْأْقراراتهْتجاهعًضاْمنْْفيْحينْأنهْينفذْْب

ْليستْْإنْْ ْفلسطين ْالمعاناةْْقديمة؛قضية ْبتجدد ْمتجددة ْهي ْالصهيونيةْْزيادةوبْْ،بل واستمرارْْْْ،السطوة
خدامْحقْْمنْخاللْاستْْالعربي،حقيتهْفيْفلسطينْعلىْحسابْشعبهاْْالسرائيليْبأالدعمْوالتأييدْللكيانْْ

ْالذيْْالفي ْاألْْأبرزتو ْالقضيةْْالنوايا ْتجاهْهذه ْتقفْْأمنْْْْالعادلة،مريكية ْْوجودهاْ.سرائيلْوتدعمْْإنبْْاْجْْإلىنها
والتيْبناًءْعليهاْيتمْْْْالسرائيليةمريكيةْْهميةْالدراسةْللتعرفْعلىْمحدداتْالعالقاتْاألْأتأتيْْْْ:ومنْهنا
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الفيتوْلصالحْْ يجادْحلْعادلْللقضيةْْْإوعلىْْْْ،سالماْعلىْعمليةْالمماْيؤثرْسلبًْْْإسرائيل،استخدامْحقْ
ْالفلسطينيةْ.

 
 هداف الدراسة: أ

ْهدافْالتالية:ْْتحقيقْاأْلْإلىالدراسةْْتسعى
 لياتْاتخاذْالقراراتْفيها.ْْْآممْالمتحدةْْونشأةْاألْعلىْظروفالتعرفْ •
   .مميةسرائيليةْوتأثيرهاْعلىْالقراراتْاألال-مريكيةْْالعالقاتْاأْلْمعرفةْمحدداْت •
مريكيْعلىْمكانةْالوالياتْالمتحدةْكراعيْلعمليةْالسالمْفيْالشرقْْمناقشةْوتحليلْتأثيرْالفيتوْاأل •

 وسطْوعلىْمستقبلْالقضيةْالفلسطينية.ْْاأل
 ممْالمتحدة.مريكيْفيْاألاستشرافْالبدائلْالفلسطينيةْلتجاوزْالفيتوْاأل •

 منهجية الدراسة: 

ْْ التاريخي؛ْوذلكْلسردْوتتبعْالظروفْْْمنها:ْْلميالدراسةْعدًداْمنْمناهجْالبحثْالعتستخدم المنهجْ
منْْوالحقائقْالتاريخيةْوالسياسيةْالمتعلقةْبقراراتْمجلسْاألْْالمتحدة،ممْْالدوليةْالتيْهيأتْنشأةْمنظمةْاأل

منْمنطلقْحاجةْالدراسةْْْْْ،علىْالمنهجْالوصفيْالتحليليْْتعتمْدكماْْْْالفلسطينية،الدوليْالخاصةْبالقضيةْْ
مريكيْلصالحْْلفيتوْاأللوتحليلْاالستخدامْالمتكررْْْْ،سرائيليةال-مريكيةْْقاتْاألداتْالعالوصفْمحْدْْإلى

ْالفيتو.ْْهذاْْاستخدامْالمنهجْاالستشرافيْلمعرفةْالسيناريوهاتْالفلسطينيةْالمحتملةْلتجاوزْوسيتمْإسرائيل،

 حدود الدراسة:

ْتحددْهذهْالدراسةْباألبعادْالتالية:ْْت
وحتىْمشروعْالقرارْْْ،1947منْقرارْالتقسيمْلعامْْْْةلدراسةْالفترةْالزمنييْاتغط  إْذالحد الزماني:   •

 ْ.2018عامْفيْبيبْللقدسْْأمريكيةْمنْتلْالمصريْلرفضْنقلْالسفارةْاأل
لمناقشةْمشاريعْالقراراتْالخاصةْْمنْالدوليْوالجمعيةْالعامةْْاجتماعاتْمجلسْاألالحد المكاني:   •

 . بالقضيةْالفلسطينية
 علىْالقضيةْالفلسطينيةْ.ْهأثْرْومريكيْتركزْالدراسةْعلىْحقْالنقضْاأل الحد الموضوعي: •

 القرارات فيها    وكيفية اتخاذمم المتحدة نشأة منظمة األواًل: أ
 مم المتحدة   نشأة األ  .1
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لياتْْووضعتْاآلْْالمتحدةْ،ممْْالعالميةْالثانيةْعلىْتأسيسْمنظمةْاألعملتْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْْ
ْاألأفيْْ ْالمطر ْلمم ْابتداعْماْْْْالدول،فرضْهيمنتهاْعلىْْتحدة ْالذيْيمكنْوصفهْْْْهعليْْأطلقمنها ْالنقص حق
دةْْنكارهاْلجوءْالوالياتْالمتحإومنْالحقائقْالتيْالْيمكنْْْْالعالم،نهْدكتاتوريةْالدولْالكبرىْضدْبقيةْدولْْبأ

تيْارتبطتْبهاْْلحقْالنقضْعندْمناقشةْمشاريعْالقراراتْالتيْتتعارضْمعْمصالحهاْومصالحْالدولْال
ْاستراتيجيا .

حيثْلمْيكنْتأسيسهاْإالْترسيًخاْْْْالمتحدة،ممْْممْالمتحدةْبعدْانهيارْعصبةْاألتمْتأسيسْمنظمةْاأل
يجادْتنظيمْدوليْإفيْفكرةْْْْلالعتقادْالذيْيقضيْبأنْاندالعْالحربْالعالميةْالثانيةْلمْيكنْنتيجةْلعيبٍْ

واألْْ،عالمي السلمْ الدولييْنيقومْعلىْحفظْ القانونيْْْْعيبٍْلولكنْيرجعْْْْالسلمية،بالوسائلْْْْمنْ النظامْ فيْ
ْوالسلمْالدوليينْ.ْمنفيْحفظْاألْهابجانبْفشلْ،للعصبة

يقعْعلىْْْْجديد،تأسيسْكيانْدوليْْْْإلْىاتجهتْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانيةْْْْ:ومنْهنا
ْالسلمْواأل ْالدوليينْبالطرقْْعاتقهْحفظ ْالمساْووتقومْعلىْْْْ،(1ْ)ْْالسلميةمن ْالمحبةْْْْالسيادةاةْفيْْمبدأ ْالدول بين

ْ(2ْ)ْإليها.وتفتحْعضويتهاْلكلْالدولْالمستقلةْالراغبةْفيْاالنضمامْْللسالم،

مرْبشأنْالبدءْبمشاوراتْخاصةْبإنشاءْمنظمةْعالميةْجديدةْحسمْاألْْ،1944ْْوبحلولْمنتصفْعاْم
طارْهذهْوراتْوالمقترحاتْالمختلفةْلمنْخاللْمرحلةْالتفاوضْالفعليْحولْالتصْْ،ممبداًلْمنْعصبةْاأل

وليةْالتيْبلورتهاْمعْْنْيتمْتبادلْالمقترحاتْوالمشروعاتْاألأواقترحتْالوالياتْالمتحدةْْْْ،لياتهاآالمنظمةْْو
نْتلتقيْفيْمؤتمرْْقبلْأْْهْاجانبْْإلْى)الصينْوبريطانياْواالتحادْالسوفيتيْالسابق(ْْْْالدولْالكبرىْالمتحالفْة
مؤتمرْعامْلكلْالدولْالحليفةْلمناقشةْميثاقْهذهْْْْإلىوقبلْأنْيتمْتوجيهْالدعوةْْْْ،لمناقشةْتلكْالمقترحاْت

ربعةْعامْْفيْغربْواشنطنْبينْالدولْالكبرىْاألْْ"دامبرتونْأوكس"عقدْمؤتمرْْْْذلك:وبناءْعلىْْْْ.المنظمة
للمنظمْةحيثْتمْاالتفاقْعلىْاألْْ،1944 العامةْ التنظيميْْْْ،هدافْ لهيكلهاْ العريضةْ ْْْ،اتهاوآليوالخطوطْ

للمنظمة الرئيسيةْ المكوناتْ علىْ والصالحياتْ السلطاتْ األْْ:وهيْْ،وتوزيعْ العامةْْمجلسْ والجمعيةْ منْ
ْ(3ْ)ْالدولية.ومحكمةْالعدلْ

ْ

ْ
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 (1)أهداف منظمة األمم المتحدة   .2
 منْوالسلمْالدوليينْ.حفظْاأل •
 الدولْ.نماءْالعالقاتْالوديةْبينْإ •
 نسانيةْ.واالجتماعيةْوالثقافيةْواْلتحقيقْالتعاونْالدوليْلحلْالمشاكلْاالقتصاديةْ •
 عمالْالدول.ْأممْالمتحدةْمركًزاْلتنسيقْاعتبارْاأل •

 مم المتحدة مبادئ منظمة األ  .3
 بينْالدولْكبيرهاْوصغيرهاْ.ْالسيادةالمساواةْفيْ •
 تسويةْالمنازعاتْالدوليةْبالطرقْالسلمية. •
 خرىْبالعملْوفًقاْلمبادئْالمنظمةْ.الدولْاألْإلزام •
 عمالْالتيْتقومْبهاْ.يْاألألممْالمتحدةْفمعاونةْالدولْل •
 تنفيذْااللتزاماتْالدوليةْبحسنْنيةْ. •
 مبدأْحقْتقريرْالمصير.ْ •
 حظرْاستخدامْالقوةْفيْالعالقاتْالدوليةْ. •
 ْ.عضاءعدمْالتدخلْفيْالشؤونْالداخليةْللدولْاأل •

 مم المتحدة الرئيسية لمنظمة األجهزة هم األأ .4
 الجمعية العامة   •

ْالع ْالجمعية ْالمتحدة،ْوالوفق1945ًْْْامةْعامْْأ سست ْاألمم ْلميثاق ْتتا ْبجميعْْي ْاألأختص ْْالمتحدةْ،ممْْنشطة
ْْ،(2)المتحدةْْممْْنسانْوجميعْعملياتْتنظيمْاألبماْفيْذلكْتنميةْالتعاونْاالقتصاديْواالجتماعيْوحقوقْال

ْْالحياتْالْتساوْيإالْأنْهذهْالصْْواألمن،رغمْأنْالجمعيةْالعامةْتتمتعْبصالحياتْواسعةْبالنسبةْللسلمْْ
صدارْالقراراتْوللجمعيةْالعامةْحقْْإوبذلكْيحقْلمجلسْاألمنْْْْالهدف،منْفيْتحقيقْهذاْْسلطةْمجلسْاأل

ولكلْدولةْصوتْْْفيها،ممثلْْممْالمتحدةْْالجمعيةْالعامةْفكلْعضوْفيْاألْْإلىوبالنظرْْْْالتوصيات،اتخاذْْ
ْ(3ْ)التاسعةْمنْالميثاق.ْالمادةوهذاْحسبْْواحد،
 من مجلس األ •

منْالمسؤوليةْالرئيسيةْعنْصونْالسلمْْيقعْعلىْعاتقْمجلسْاألْْالمتحدةممْْطبًقاْلميثاقْمنظمةْاأل
ْأْْالدوليين،منْْواأل ْاألمن ْالمجتمعْْويعتبرْمجلس ْالعظمىْفي ْالدول ْاألرض،ْحيثْيضم قوىْتجمعْعلىْوجه

 

 .  www.un.org؛،ْموقعْاألممْالمتحدةميثاق األمم المتحدةاألممْالمتحدة،ْْ(1)

 (2( Ministry of Foreign Affairs، New Zeeland (2018)، The United States Handbook، 55edition، 

Privaye Bag، Wellington، New Zeeland، P 12.    

ْْ.51صْعمان،ْللنشر،دارْوائلْْ،1طالدوليين،ْمنْتحقيقْالسلمْواألْمنْفيدورْمجلسْاألْ(،2013)ْجمالْمحيْالدينْ(3)
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وبموجبْْْْواحدْ،صوتْْولكلْعضوْْْْدائمين،دائمينْوالباقيْغير5ْْْْعضًواْمنهم15ْْْْويتكونْمنْْ،ْْ(1ْ)الدوليْْ
ويأخذْالمجلسْزمامْالمبادرةْفيْتحديدْوجودْْالمجلس،االمتثالْلقراراتْْعضاءالميثاقْعلىْجميعْالدولْاأل

ْْالسلميةْ،طرافْفيْالنزاعْتسويتهْبالطرقْْالدولْاألْْإلىويطلبْْْْ،(2)العدوانعمالْْْأوْعملْمنْْأتهديدْللسلمْْ
ْلمْد ْبالتناوب ْأعضائه ْالمجلسْكلْمن ْالمجلسْبدعوةْمنْرئيْسْوْْةْشهرْواحد.ويتولىْرئاسة ْاجتماعات ْهت عقد

وللرئيسْأنْيطلبْْْْأسبوعين،تزيدْالفترةْالواقعةْبينْكلْاجتماعيينْعنْْْْأالعلىْْْْمناسًبا،يْوقتْيراهْْأفيْْ
ْْ(3)ْالمتحدة.ممْدولةْعضوْفيْاألْهليإتقدمتْْإذاأوْْعضاءاألْأحْدطلبْذلكْْإذاعقدْالمجلسْ

 من س األليات اتخاذ القرار في مجل آ .5
كونهْالجهازْالتنفيذيْْْالدوليين،منْوالسلمْْالمتحدةْبحفظْاألممْْمنْمنْقبلْمنظمةْاأْلجلسْاألمولْْخْ 

عطتهْالسلطةْفيْاتخاذْالقراراتْْأدامتْالمنظمةْْْْالمتحدة،ْويتومافقوةْهذاْالمجلسْتعتبرْقوةْلألممْْْْللمنظمة،
وتكونْملزمةْللدولْْْ،عْبصفةْااللزاملقراراتْتتمتبدْوأنْتلكْاْْفالْْالدوليين،منْْالتيْتحافظْعلىْالسلمْواأل

ْ(4ْ)ْالدوليين.منْوالسلمْحينماْيكونْهناكْتهديدْلحفظْاألْ،عضاءاأْلأوْالدولْغيرْْعضاءاأل

طرافْلمحاولةْْاألْْإلْىالمجلسْتتعلقْبخطرْتهديدْالسلم،ْيبادرْبتقديمْتوصياتْْْْإلىعندماْترفعْشكوىْْ
ْْْْإلىالتوصلْْ السلمية، بالوسائلْ المجاتفاقْ يقومْ الحاالتْ والوساطة،ْومنْحقْوفيْبعضْ بالتحقيقْ لسْ
للقيامْبمساعْحميدةْْْْ؛مينْالعامْأنْيفعلواْذلكمنْأنْيعيينْممثلينْخاصينْيقومواْبالطلبْمنْاألمجلسْاأل

ْ(5ْ)ْسلمية.جلْتسويةْْألحلْالنزاعْمنْ
ْْْْ:وبذلك وتطورها المنازعاتْ انتظارْحدوثْ عدمْ يجبْْْْ؛صراعاتْمسلحةْْإلىيجبْ ْببلْ اتخاذْْالقيامْ

ممْالمتحدةْأنْتحاولْْفيتوجبْعلىْاألْْالمنازعات،أماْفيْحالْاندالعْتلكْْْْ.جراءاتْوقائيةْتمنعْحدوثهاإ
وبعيًداْعنْمقتضياتْموازينْالقوةْالتيْْْْالدولي،يجادْالحلولْالسلميةْلهاْاعتماًداْعلىْمبادئْالعدلْوالقانونْْإ
ْْالمادْةوليْمنْْطبًقاْللفقرةْاألْْ،(6)ْْالدوليأوْقواعدْالقانونْْْْ،تسوياتْالْتتفقْمعْموازينْالعدالةْْإلىضيْْفت

 
(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 

ْ.66(،ْالوسيطْفيْالقانونْالدوليْالعام،ْدارْالثقافةْللنشرْوالتوزيع،ْعمان،ْص1997)(ْعبدْالكريمْخضير3ْ)
Misantoni، Martina (2016) The Veto power in Comparative perspective: a comparison between 

Venezuela and United States، general conference university in Prague، September 2016 

البرنامجْْْْمنشورة،رسالةْماجستيرْغيرْْْْالفلسطينية،ممْالمتحدةْالخاصةْبالقضيةْْواقعْتطبيقْقراراتْمنظمةْاألْْ(،2016)ْْيادْهناإْْ(4)
 .47صْغزة،ْياسةْللدراساتْالعليا،والسدارةْكاديميةْالأالمشتركْبينْجامعةْاألقصىْْو

ْْ.منمهام وسلطات مجلس األْ،المتحدةممْموقعْاألْ(5)
(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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ممْالمتحدةْاتخاذْالتدابيرْالمشتركةْالفعالةْلمنعْوضحتْأنْعلىْاألأممْالمتحدةْالتيْْولىْمنْميثاقْاألاأل
ْ(1ْ)ْلزالتها.التيْتهددْالسلمْوتسعيْْسباْباأل

ْاأل ْالتصويتْفيْمجلس ْالتيْْأمنْمنْْتعتبرْمشكلة ْالمشاكل ْاألدق ْالمتحدةْمنذْْواجهتها ولعلْْْقيامها،مم
لىتشكيلْالمجلسْأواًلْْوْْإلىالسببْفيْذلكْيعودْْ لىْوْْثانًيا،حقْالفيتوْْْْا  الصالحياتْالواسعةْالتيْيتمتعْْْْا 

ْ(2ْ)ْثالًثا.ممْالمتحدةْجهزةْاألأبهاْهذاْالجهازْمنْبينْ
ْ

غلبيةْفيْالمجلسْليستْاألفْْ،منْالدوليْعنْالجمعيةْالعامةكماْيختلفْنظامْالتصويتْفيْمجلسْاأل
ْالنصفْزائدْواحْد ْأصواتْمنْْْْ؛هي ْأصلْخمسةْعشرْْ،حدْعشرْأصلْْأبلْهيْسبعة ْأصواتْمن ْتسعة ْْْ.ثم

ممْالمتحدةْمواضيعْالتصويتْبالنسبةْلمجلسْْوقدْقسمْميثاقْاألْْاألممولمْتكنْكذلكْفيْمجلسْعصبةْْ
ولعلْهذاْْْالموضوعية،ْاألموْرفهوْْْْسمْالثانْيوأماْالقْْالجرائيةْ،ْْاألمورولْفهوْْالقسمْاأْلْْقسمين،ْْإلىمنْْاأل

أنْهذاْالنظامْإنماْيأخذْمنًحاْجديًداْيتناقضْمعْمبدأْْْْللشك،ْْمجاالًْْْالتقسيمْوالتصنيفْيثبتْبماْالْيدع
وْحقْْهْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانيةْوْهتوجْدأهذاْالنظامْالذيْْْْالميثاق،المساواةْالذيْدعاْإليهْْ

ْ(3ْ)ْالفيتو.
أماْالمسائلْْْْعضًوا،جرائيةْموافقةْتسعةْمنْالخمسةْعشرْْبْاتخاذْالقراراتْالمتعلقةْبالمسائلْالطليت

تأييدْتسعةْأصواتْتضمْالخمسةْْ وتمتنعْعنْْْْالدائمين،ْْأعضاءالموضوعيةْفتتخذْالقراراتْبشأنهاْعقبْ
فيْْْعضاءللدولْاألحقْْوْيْْ،وتتمتعْالدولْالكبرىْبحقْالنقْضْْالصراع،التصويتْالدولْالتيْتكونْطرًفاْفيْْ

ْ(4ْ)ْالتصويت.ممْالمتحدةْالمشاركةْفيْمناقشاتْالمجلسْدونْحقْْاأل
وبهذاْشكلتْهذهْْْوالموضوعية،ْْاالجرائيةممْالمتحدةْلمْيضعْمعياًراْللتمييزْبينْالمسائلْْولكنْميثاقْاأل

نْالميثاقْلمْيوكلْهذهْْأكماْْْْ،(5ْ)ْالتصويْتحكامْالمتعلقةْبنظامْْأهمْالعوائقْالتيْتعترضْتفسيرْاألالمسألةْْ
ْلسلطةْمعينةْتتولىْتصنيفْْ ْالحالةْْْاألمن،مماْجعلهاْمنْمهامْمجلسْْْْاألمر،المهمة ْالتصنيفْفيْهذه ألن

حدىْالدولْالخمسةْالدائمةْالعضويةْفيْإبدتْْأماْْْإذاْْفيها،يعدْمسألةْموضوعيةْالْيستساغْصدورْالقرارْْ
ْ(6ْ)ْالفيتو.ْمنْاعتراًضاْعليهاْوالذيْسميْبحقْالنقْضمجلسْاأل

ْ
ْ
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 ممية سرائيلية وتأثيرها على القرارات األاإل-مريكية ثانًيا: محددات العالقات األ

ْوإنْْ الفلسطينيةْ بالقضيةْ المتعلقةْ الدوليةْ القراراتْ المتحدةْتجاهْ الوالياتْ ْْأموقفْ ْْواضحة،بعادها
وتعدْْْْللطرفين،تحالفْالملزمْْسرائيليةْالتيْاتسمتْباْلهذهْالمواقفْانبثقتْعنْطبيعةْالعالقاتْاألمريكيةْالف

،ْفبلغْإجماليْ(1ْ)ْْالثانيْةكبرْالدولْالمتلقيةْللمساعداتْاألمريكيةْوذلكْمنذْالحربْالعالميةْْأإسرائيلْمنْْ
.ْْ(2ْ)ْْأمريكيمليارْدوالر125ْْْْحوالي2016ْْْْعامْْْْإلى1949ْْحجمْالمساعداتْاألمريكيةْلسرائيلْمنذْعامْْ

بالدولتينْْ الخاصةْ العالقةْ ْْواعْْإلىوتعودْ ْْأهملْعدة ْْْأمها: المتحدةإهمية للوالياتْ بالنسبةْ ودورْْْ،سرائيلْ
ونشاطْجماعاتْْْْاألوسط،مريكيةْالسياسيةْواالستراتيجيةْفيْالشرقْْتحقيقْالمصالحْاألْْإطارسرائيلْفيْْإ

ْ(3ْ)ْإسرائيل.مماْيحولْدونْتخليْالوالياتْالمتحدةْعنْدعمْوتأييدْْالصهيوني(ْ،ْاللوبي)الضغطْ

مْْ:وبالتالي افإنْ ْْواقفْ من المتحدةْ الداراتْْألوالياتْ لمواقفْ تخضعْ الفلسطينيةْ القضيةْ بعادْ
سرائيليْمعْالوالياتْالمتحدةْتراجعْْوتحالفهاْمعها؛ْفكلماْتعمقْالتحالفْالْْإسرائيلمريكيةْالمتعاقبةْمنْْاأل

ْْمريكيينْ،األاءْْوعلىْامتدادْالحقبْالتاريخيةْللرؤسْْسياسية.مريكيْبالقضيةْالفلسطينيةْكقضيةْْاالهتمامْاأل
ال الدورْ تزايدْ المشروعةْتحتْرحمةْ الفلسطينيْوحقوقهْ الشعبْ ابقيْ االستراتيجيةْ مريكيةْْألسرائيليْفيْ

ْْ(4)ْأوسطية.الشرقْ

ْْالدوليْ،منْلمْيكنْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْحقْالنقضْضدْمشروعْقرارْكويتيْقدمْلمجلسْاألْو
ْاأل ْللفلسطينيين ْلتوفيرْحمايةْدولية ْتعدْرقمْْْْالفلسطينية،القضيةْْضدْْولْْيدعو ْالمرة ْتستخدمْْْْ(44)فهذه الذي

ْفيْْ ْالفيتو ْاألإفيهْواشنطن ْمجلس ْقرارات ْبالحقوقْْحباط ْتتعلق ْالتي ْفيْسياسيةْواضحةْْْْالفلسطينية؛من وذلك
ْجرائمهْ.ْةسرائيليْوشرعنودعمْصريحْلالحتاللْالْالفلسطينية،ضدْالقضيةْ

كةْْدانةْحْرإْْإلىمشروعْقرارْمضادْيدعوْْْببلْتقدمتْْْْ؛بذلكلمْتكتفْواشنطنْْْْذلك:عالوةْعلىْْ
ْ(5ْ)وعارضتهْثالثْدول.ْعليه،دولةْعنْالتصويت11ْْْْنْامتنعتْْْأنهاْفشلتْفيْتمريرهْبعدْْأغيرْْحماس،

 
(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 

ْْماجستيرْغيرْمنشورةْ،رسالةْْْْ،انموذجً من الدولي القضية الفلسطينية  تأثير الفيتو على قرارات مجلس األْْ(،2015)ْْواشناجيْالقحْْ(3)
 ْ.100صْعمان،ْاألوسط،جامعةْالشرقْ

ْبحيرْيْْ؛باروديْْْىليلْْ)4) ْاألْْ(،1984)ْْمروان ْاألالسياسة ْالشرق ْفي مؤسسةْْْْدراسات،سلسلةْْْْريغان،ْْكارتر،ْْفوردْ،ْْنيكسون،وسط:ْْمريكية
ْْ.161صالفلسطينية،ْالدراساتْ
Zanotti، Jim (2018)، Israel: Background and U.S. Relations، congressional research service،  July 31، 

2018 

 ْْ"فيتوْأمريكيْضدْمشروعْقرارْيدعوْلتوفيرْحمايةْدوليةْللفلسطينيين"،ْموقعْفرنسا24ْ،ْ)2018(؛ْ)5)
 https://www.france24.com/ar/20180601   
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إنْالرؤيةْاألمريكيةْلسرائيل،ْكانتْومازالتْعلىْأنهاْقاعدةْاستراتيجيةْالْيمكنْمقارنةْالعالقةْ
ْأخرْى ْدولة ْبأية ْالسرائيلية؛ْْْْفإنهْالولذلكْْْْ؛بها ْاالستراتيجية ْاألمريكيةْعن ْاالستراتيجية ْفصل ْبأيْحال يمكن

ْ(1ْ)ْالْأمنْوسالمةْإسرائيلْفيْالمنطقةْيضمنْاستقرارْالمصالحْاألمريكيةْفيها.

ْْالفلسطينيْ،سرائيلْفيْعداءْالشعبْْإتقدًماْعلىْْْْأكثرمريكيةْمواقفْْتخذْالوالياتْالمتحدةْاألتْْلذلك
ْْ ليالمواقفْْوهذه بلْفيْتحميلْالفلسطينيينْمسؤوليةْماْْْْالفيتو؛سْفقطْفيْاستخدامْحقْالنقضْْتمثلتْ

ْسرائيليةْعلىْالشعبْالفلسطيني.إيحصلْمنْاعتداءاتْ

إنْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْلحقْالنقضْضدْمشروعْالقرارْالمقدمْمنْالكويتْلتوفيرْالحمايةْْ
نهاْعادتْكلْشعوبْْأجلْالتاريخْْسوسْيْْياساتها،ْسبأنْهناكْعزلةْتلحقْْْْعلىْْيؤشْرْْالفلسطينيْ،للشعبْْ

ْ(2ْ)ْالقرار.العالمْوليسْالشعبْالفلسطينيْفقطْبتفردهاْباستخدامْالفيتوْضدْ

يةْْْأمريكيْفيْْنهْالْيمكنْالتعويلْعلىْالموقفْاألإ"ْْ:بوْالعنينأويقولْالمحللْالسياسيْسامرْْ
ْالْْتسوية،عمليةْْ ْالموقف ْتتبني ْاأْلْْإلْىمشيًراْْْْ"،سرائيليْكاماًلْباعتبارها ْالسفيرة ْاألكلمة ْفيْمجلس منْْمريكية

فإنْالمجتمعْالدوليْباتْيدركْْْ:وبالتاليْْلواشنطن،نيكيْهيليْوالتيْتحدثتْوكأنهاْسفيرةْلسرائيلْوليسْْ
ْالسالمْفيْْ ْلعملية ْلمْتعدْوسيًطا ْالدولتين.ْْالمنطقة،أنْواشنطن ْ(3ْ)وفقدتْمصداقيتهاْعندماْتتحدثْعنْحل

سرافْاالتحادْالسوفياتيْفيْْإنظارْأنْالحديثْالذيْكانْيترددْعنْْلتيْتلفتْاألمنْالمفارقاتْاْو
ْالمتحدةْ،يصدقْعلىْالوالياتْْْْأصبحْْالدولية،نشاءْالمنظمةْْإولىْمنْْبانْالسنواتْاألأاستخدامْحقْالنقضْْ

مرة43ْْْْمنهاْْْْمرة،82ْْاستخدمتْالوالياتْالمتحدةْحقْالنقضْْْْْ،1945المتحدةْعامْْْْتأسيسْاألمْمفمنذْْ
ْسرائيلْ.إلحمايةْ

ْالقضيةْْ ْالفيتوْضد ْباستخدام ْتدينْْْْالفلسطينية،فتاريخْواشنطنْحافل ْقرارات ولطالماْرفضتْمشاريع
لكنْالجديدْفيْالفيتوْضدْْْْالمشروعة،بشأنْالجرائمْالتيْترتكبهاْضدْالشعبْالفلسطينيْوحقوقهْْْْسرائيْلإ

نهْجاءْفيْخضمْْأْالقدس،مدينةْْإلىبيبْأْْمشروعْالقرارْالمصريْلمنعْنقلْسفارةْالوالياتْالمتحدةْمنْتل
ْرفضْدوليْوعربيْشاملْلقرارْترامبْوعدمْاعترافْبهْوبأثارهْ.

 
(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 

ْْ؛ونْالينأموقعْفلسطينْْالفلسطينية"،الفيتوْاألمريكي..ْدعمْلسرائيلْوعداءْللقضيةْ"ْ(،2018)ْربحيْحلمومْ)2)
http://felesteen.ps/article/alfytw-alamryky-dm-lasrayyl-wda-llqdyt-alflstynyt 

  

ْالمرجعْالسابق.ْ)3)
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ْاْلألقدْْ ْمواقف ْاأْلظهرت ْاألْْعضاءدول ْمجلس ْوالجمعيةْْفي ْبوقفْْْْالعامةمن ْالتهديد ْْالمساعدات،رغم
وعْالقرارْالذيْْورغمْأنْمصيرْمشْرْْالقدس؛حجمْالعزلةْالتيْتواجههاْواشنطنْبسببْموقفهاْمنْقضيةْْ

ْْمتوقًعاْ،مريكيْلجهاضهْكانْْكماْأنْالفيتوْاألْْمعروًفا،منْبشأنْالقدسْكانْْدمتْبهْمصرْلمجلسْاألتق
ْاأْل ْالدول ْالعظميْمن ْالغالبية ْالمصريْوالمدعومْمن ْالدبلوماسي ْالتحرك ْأنْهذا ْاألْْعضاءإال منْْفيْمجلس

ترامبْمعزولةْدولًياْفيْْالرئيسْْدارةْْإفيْظلْْْْالمتحدةيْحدْتبدوْالوالياتْْأْْإلْىكشفْْْْالعامة،والجمعيةْْ
ْ(1ْ)ْالقدس.موقفهاْمنْ

وضدْْْْإسرائيل،منْلمصلحةْْالمتحدةْتستخدمْحقْالنقضْداخلْمجلسْاألْْالدراسةْأنْالوالياْتترىْْْو
الكثيرةْْْْاهمسرائيلْعلىْجرائإيْمحاولةْلمحاسبةْْألتحبطْْْْالمتحدة،ممْْاألْْوءيْقرارْيتعلقْبالعربْمنذْنشأ

ْالمسلوبةْ.وْلحرمانْالعربْوالفلسطينيينْمنْنيلْبعضْحقوقهمْأْنيين،الفلسطْيبحقْ

ْالمتحدةالدائمينْوخاصةْالوالياتْْْْعضاءسرافْفيْاستخدامْالفيتوْمنْقبلْبعضْاأْلديْالأوقدْْ
راضيْْفلسطينْواألْْ:وتغيبهاْعنْالوجودْفيْقضاياْجوهريةْمثلْْبالشلل،ممْالمتحدةْْصابةْمنظمةْاألإْْإلى

مرْمتعلًقاْْيكونْاألسرافْفيْاستخدامْالفيتوْعندماْنْيتحملْالأنْالعالمْالْيستطيعْأكماْْ،المحتلةالعربيةْ
ْبقضاياْحيويةْلشعبْمنْالشعوبْكالشعبْالفلسطينيْ.

همْمبادئْْأمعْْْْاتناقًضْْْالفيتوتذةْالقانونْأنْفيْمنحْعددْمنْالدولْامتيازْاستعمالْْاسألقدْوجدْْ
ْوأضعفْْ،ممْالمتحدةفشلْاألْْإلىديْْأمماْْْْالشعوب،ْْقْالمساواةْبينوهوْمبدأْتحقيْْالمتحدة،ممْْهدافْاألأْْو

ْ(2ْ)ْالفلسطينية.يجادْتسويةْعادلةْوشاملةْللقضيةْْإقدرتهاْعلىْتحقيقْمهامهاْوفقْميثاقهاْفيْ

ْاأل ْالديمقراطيْفيْمجلس ْالتوجهْغير ْأثار ْالتيْْوقد ْالعالم ْانتقاداتْكثيرةْمنْقبلْشعوب عربتْْْأمن
وهذاْمنطقيْجًداْفيْظلْْْغربية،تشكيلْهذاْالمجلسْليضمْفيْعضويتهْبلدانْغيرْْْْعادةْإعنْرغبتهاْفيْْ

ْ(3ْ)ْالمراكز.ماْيشهدهْالعالمْمنْتغيراتْجعلتهْمتعددْ

 

 اليوم؛يْأموقعْْرْالعالم"،دكتاتوريةْدولةْضدْبقيةْْاألمريكي.الفيتوْْ"ْ(ْ،2019)ْعبدْهللاْالنمليْ(1)
https://www.raialyoum.com/index.php   

 ْ.625السكندرية،ْصْالمعارف،منشأةْْ،1طالسالم،ْالوسيطْفيْقانونْْْ(،1982)ْمحمدْطلعتْالغنيميْ(2)
رسالةْْْْالمتحدة،ممْْبدائلْدبلوماسيةْفلسطينيةْلمواجهةْالتحدياتْالسياسيةْلالعترافْبدولةْفلسطينْفيْاألْْ(،2013)ْْثابتْْأمجدْْ(3)

 .66صْغزة،-األزهرْجامعةْْة،منشوْرماجستيرْغيرْ

https://www.raialyoum.com/index.php
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مماْْْْوالحضاري،عدالةْالتوزيعْالجغرافيْْْْإلىنْمنحْامتيازْحقْالنقضْلدولْمعينةْقدْافتقرْْأكماْْ
ترتيبْالمجلسْبجديةْْْْعادةْإبدْمنْدراسةْْْْالْْأخرى:ْْومنْجهة(1)ْْالحق.يحرمْدولْكثيرةْمنْالتمتعْبهذاْْ

ْ(2ْ)وفًقاْللقانون.ْعضاءيتمْاالتفاقْعليهاْبينْاأْلْ،فيْحاالتْمحصورةْالفيتوعبرْتوسيعْوتقيدْاستعمالْ

وسط والقضية  مريكي على مكانة الواليات المتحدة في عملية السالم في الشرق األ الفيتو األ   أثرثالًثا:  
 الفلسطينية 

حيثْلمْتحظْْْْالمتحدة،ممْْمساحةْمنْفعالياتْمنظمةْاألْْأكبرالقضيةْالفلسطينيةْتحتلْْنْْأْْكالْش
ْالقضيةْْ ْالمتحدةْمنذْقيامهاْمثلْماْحظيتْبه ْاالمم ْباهتمام ْالعالم ْاألْْالفلسطينية،منطقةْمنْمناطق ممْْولكن

مْعلىْالمصلحةْماْْائلْقوكانْللتواطؤْاْْالقائمة،المتحدةْخضعتْدائًماْللحساباتْالسياسيةْوموازينْالقوىْْ
ْْإلْىبينْالصهيونيةْالعالميةْوالقويْاالستعماريةْعاماًلْرئيًساْوفعااًلْفيْتحقيقْالبرنامجْالصهيونيْالراميْْ

ْ(3)ْوالدولة.الفلسطينيينْحقهمْباالستقاللْْمنحوعدمْْفلسطين،نشاءْدولةْلليهودْفيْإ

بعدماْتعرضتْمركزيةْاألوزادْاأل المتحدةْحيالْامرْسوًءاْ لتغييرْْممْ عقبْسقوطْْْْجذرْيلصراعْ
فهيْالساحةْالتيْْْ؛ممْالمتحدةْوكأنهاْمنظمةْتابعةْللوالياتْالمتحدةحيثْبدأتْاألْْالقطبية،النظامْثنائيْْ
ْ(4ْ)ْدولية.بلْوشرعيةْْشاماًل؛كسابْالسياسياتْالدوليةْالتيْترسمهاْواشنطنْقبواًلْدولًياْإيجريْفيهاْ

ْاألوترىْْ ْأنْ ْْواجالدراسة ْالمتحدة ْاالمم ْالعديدْمن ْالصادرةْْهت ْالقرارات ْتنفيذ ْفي نتقاداتْحولْدورها
مامْْأممْالمتحدةْعاجزةْْوالغريبْأنْاألْْ،منْالدوليجهزتهاْوخاصةْقراراتْالجمعيةْالعامةْومجلسْاألأعنْْ

سرائيلْوتنكرهاْلجميعْْإوذلكْبسببْتعنتْْْْ؛عاجًزاْْأيًضامنْْكماْوقفْمجلسْاألْْ،عمالهاْأسرائيلْْوإجبروتْْ
ْالجمعيةالقرارا ْالصادرةْعن ْالدولية ْاألْأالعامةْْْْت ْمجلس ْاألْْ،منوْعن ْبالمظلةْوالحماية ْتمتعها ْْْ؛مريكيْةبسبب

يْمنهاْاستناًداْللفصلْأنهْلمْيصدرْْإ؛ْفالسرائيليفمنْخاللْمراجعةْجميعْالقراراتْالصادرةْبحقْالكيانْْ
ْالعربيةْ.ْصبحْالفصلْالمخصصْحصرًياْللدولأمْالمتحدةْالذيْْمالسابعْمنْميثاقْاأل

ْْعدة،ْْسباْبوذلكْألْْبآخروْْأوالبعدْالقانونيْمغيبْبشكلْْْْالسرائيلي،منذْبدايةْالصراعْالفلسطينيْْْو
ْالدوليْ،ورفضْاالحتكامْللقانونْْْْالدولية،فإسرائيلْلديهاْموقفْثابتْومستمرْبرفضْتنفيذْقراراتْالهيئاتْْ

ْْإسرائيلْ،رضْالتيْتحتلهاْْبعةْعلىْاألطباقْمعاهدةْجنيفْالراعليهْالمجتمعْالدوليْبانْْجمعأوترفضْماْْ
ْالمحكمةْالجنائيةْ.ْإلىوترفضْاالنضمامْ

 

 ْ.109صالحقوقية،ْبيروت،ْالحلبيْْت،ْمنشورا1طالدولي،ْمنْودورهْفيْحمايةْالسالمْاألْس(،ْمجْل2012)ْمحمدْالمجذوبْ(1)
ْْالرؤيةْاألْْ(،2006)ْْباسلْمحسنْمهناْْ(2) المتحدةْبعدْعام ْْْْدولية،مجلةْدراساتْْْْ،2001مريكيةْلألممْ ،41ْْْالعدْدْْالكوفة،جامعة

ْْ.113ص
 ْ.87ص،ْلندن،1ْطفلسطين،ْمنشوراتْْقرن،القضيةْالفلسطينيةْفيْنصفْْ(،1999)ْحمدْعبدْالحيأْ(3)
ْ.88صالسابق،ْالمرجعْْ(4)
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وفقطْفيْالفترةْاالخيرةْْْْ،أماْالفلسطينيينْفلمْيولواْاالهتمامْالكافيْللصراعْفيْحلبةْالقانونْالدولي
وغيرهاْمنْْْْوفيماْيتعلقْبالوالياتْالمتحدةْْ.سرائيلإعهمْمعْْبدأواْمحاوالتْاستخدامْالقانونْالدوليْفيْصرْا

ْْالقانونْ،فإنهاْبانحيازهاْلسرائيلْتحاولْدائًماْالبحثْعنْحلولْسياسيةْوسطْبعيًداْعنْْْْاألوروبية؛الدولْْ
ْمنْْ ْالكثير ْفيه ْيحاول ْالذي ْالوقت ْالديمقراطيةْواحترامْحقوقْْْْأطرافوفيْهذا ْتعزيز ْالدولي ْْالنسانْ،المجتمع

الفيتوْفيْمجلسْْت باستخدامْ المتحدةْ الوالياتْ هذهْْْْالرابعة،منْوبكلْصراحةْضدْمعاهدةْجنيفْْاألقومْ
ْْ(1ْ)ْقانوني.المعاهدةْالتيْنصتْعلىْأنْاالستيطانْغيرْ

ْاألْو ْالموقف ْالمنحازْكلًياْْفيْضوء هلْمعنيْذلكْْْْ:نْنتساءلأيجدرْبناْْْْإسرائيل،جانبْْْْإلىمريكي
األ دورْ ْْأنْ المتحدةْهوْفقطْملء أنْوظيفتهاْهيْْْْالفراغ،ممْ قراراْتْإبمعنيْ انطباْْصدارْ بأنْْتعطيْ ًعاْ

اكتملتْْ قدْ احتدامْْْ،ركانهاأالشرعيةْ بسببْ عملًياْ الشرعيةْ لتطبيقْ وسيلةْ ايجادْ هناكْعجزْعنْ دامْ ماْ
ممْْزماتْالتيْتطرحْعلىْطاولةْاألوالواقعْأنْهذاْالتحليلْيطرحْفكرةْالكيلْبمكيالينْتجاهْاألْْ"؟الصراع

ْ(2ْ)ْإسرائيل.لوالياتْالمتحدةْلصالحْالمتحدةْبسببْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْمنْقبلْا

وترىْأنْْْيدها،ّصرْالوالياتْالمتحدةْعلىْاحتكارْالقضيةْالفلسطينيةْوابقائهاْرهينةْفيْْتْ:معْذلك
باعتبارهاْالمرجعْْْْلقراراتها،الشرعيةْالدوليةْالملحةْبإيجادْحلْلهاْوفًقاْْْْإلىيْْأْْ،ممْالمتحدةاألْْإلىإعادتهاْْ
سرائيلْلمنعْالفلسطينيينْمنْممارسةْحقْْإاْاستخدمتهاْلمصلحةْْنْورقةْطالميفقدْواشنْطْْالصالح،الوحيدْْ

ْْ(3)ْحقوقهم.تقريرْالمصيرْواستردادْ

( 4) مريكي:من الدولي وجوبهت بالفيتو األ مجلس األ  نوقشت في أهم مشاريع القرارات التي
 

 تفاصيل القرار التاريخ   رقم القرار
344ْ
ْ

منْيطالبْإسرائيلْباالنسحابْمشروعْقرارْفيْمجلسْاأل1973ْْ/26/7
األ احتلتهامنْ التيْ العربيةْ حقْْْْ،راضيْ علىْ ويؤكدْ

ْالفلسطينيين.ْْ
األ1976ْْ/11940ْ26/1 مجلسْ فيْ قرارْ الشعبْْمشروعْ حقْ علىْ وينصْ منْ

قامةْدولةْْإوفيْْْْ،الفلسطينيْفيْممارسةْحقْتقريرْالمصير
اأْل لميثاقْ وفًقاْ المتحدةمستقلةْ بانسحابْْْ،ممْ ويطالبْ

 

ْالطرفْْاآلْْ(،2011عيسىْ)شوقيْْْْ(1) ْالدوليْومسئولية ْبالقانون ْااللتزام ْلضمان ْالمتوفرة ْالقانونية ْالْْالثالث،ليات ْللديمقراطيةْْمركز نسان
 .4صلحم،ْْبيتْالنسان،حقوقْ

ْ.89عبدْالحي،ْمرجعْسابق،ْص(2ْ)
 ْ.2014شبكةْرايةْالعالمية،ْ"،ْا"الموقفْاألمريكيْللقضيةْالفلسطينيةْليسْجديدًْ(3ْ)
ْممْالمتحدة،ْ"قراراتْمجلسْاألمن؛موقعْاألْ(4)

ْhttps://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopt  ed-security-council-1973  

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopt%20%20ed-security-council-1973
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األْْسرائيلإ ْْمنْ عام المحتلةْ ْْْْ،1967راضيْ قامةْْإويدين
ْالمحتلةْ.راضيْالمستوطناتْفيْاأل

ْقرار1976ْْْْ/12022ْ25/3 ْيطالبْْاألْْفيْمجلسمشروع ْباالمتناعْعنْْإمن سرائيل
ْراضيْالمحتلةْ.يْاعمالْضدْالسكانْالعربْفيْاألأ

مشروعْقرارْيؤكدْعلىْحقوقْالشعبْالفلسطينيْفيْتقرير1976ْْْ/12119ْ29/6
ْ.السيادةوحقهْفيْاالستقاللْْوْ،وطنهْإلىمصيرْوالعودةْال

يدعو465ْ1/3/1980ْْْ قرارْ المستوطناتْْإمشروعْ بتفكيكْ للقيامْ سرائيلْ
فيْْْ،القائمة وبنائهاْ للمستوطناتْ التخطيطْ عنْ والتوقفْ

ْراضيْالعربيةْالمحتلةْبماْفيهاْالقدسْ.األ
تيالْرئيسْبلديةْْسرائيلْفيْمحاولةْاغإمشروعْقرارْيدين14943ْ2/4/1982ْْْ

ْلسْبسامْالشكعة.ناب
ْقصْىمشروعْقرارْيدينْحادثةْالهجومْعلىْالمسجدْاأل1982ْْ/14985ْ20/4
ال1985ْْ/17459ْ13/9 الممارساتْ يدينْ قرارْ ضدْمشروعْ القمعيةْ سرائيليةْ

ْالفلسطينيينْ.
وسياسية1987ْْْْ/19434ْ20/2 الحديديةْ القبضةْ سياسةْ يستنكرْ قرارْ مشروعْ

ْاأل ْاالنتفاضةْْتكسيرْعظام ْالحجارةْخالل ْيرمون ْالذين طفال
ْاالولي.ْْ

19466ْ1/2/1988ْْْ يطالب قرارْ عملياتإمشروعْ منْ بالحدْ االنتقامْْْسرائيلْ
ْراضيْالمحتلةْ.سرائيليْضدْالفلسطينيينْفيْاألال

19780ْ15/4/ْ1988ْْْ يدين قرارْ القبضةْْإمشروعْ سياسيةْ الستخدامهاْ سرائيلْ
األ االنتفاضةْ تجاهْ األلْوالحديديةْ فيْ المحتلةيْ ْْْ،راضيْ
ْوطردهاْلثمانيةْفلسطينيين.

21326ْ31/5/ْ1990ْْْ دولية لجنةْ بإرسالْ يقضيْ قرارْ راضيْْاألْْإلْىمشروعْ
الممارساتْ حولْ الحقائقْ لتقصيْ المحتلةْ الفلسطينيةْ

ْسرائيليةْضدْالشعبْالفلسطينيْ.القمعيةْال
يطالب1995ْْْْ/394ْ17/5 قرارْ بمصإمشروعْ قراراتهاْ بوقفْ ْْسرائيلْ 53ْْادرة

األ منْ فْيدونًماْ العربيةْ مدينْةْْراضيْ منْ الشرقيْ ْْالقسمْ
ْالقدسْ.

سرائيلْبوقفْنشاطهاْاالستيطانيْفيْْإمشروعْقرارْيطالب199ْ7/3/1997ْْ
ْالقدسْالمحتلة.ْالقسمْالشرقيْمنْمدينة

بناء1997ْْْْ/241ْ21/3 يدينْ قرارْ فيْإمشروعْ اليهوديةْ للمستوطناتْ سرائيلْ
ْْْةْالقدسْالمحتلة.بوْغنيمْشرقْمدنيأجبلْ

قوة2001ْْْْ/270ْ27/3 بإنشاءْ يسمحْ قرارْ لحمايةْْمشروعْ دوليينْ مراقبينْ
ْالفلسطينيينْفيْغزةْوالضفةْالغربية.
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بانسحاب1199ْ14/12/2001ْْْ يطالبْ قرارْ األإمشروعْ منْ راضيْْسرائيلْ
ْويدينْالتعرضْللمدنيين.ْ،الخاضعةْللسلطةْالفلسطينية

سرائيليةْعدًداْمنْموظفيْقواتْاليدينْقتلْالمشروعْقرار1385ْ20/12/2002ْْْ
ْالمتحدة.ممْاأل

ْالعازلْالذيْتبني2003ْْ/891ْ14/9 ْالجدار سرائيلْإْْهمشروعْقرارْيطالبْبإزالة
ْراضيْالمواطنينْالفلسطينيين.أوالذيْينتهكْ

مشروعْقرارْلحمايةْالرئيسْالفلسطينيْياسرْعرفاتْعقب980ْ14/10/2003ْْ
ْيْبالتخلصْمنه.ئيلسراقرارْالكنيستْال

حمدْْأسرائيلْعلىْقيامهاْباغتيالْالشيخْإمشروعْقرارْيدين2004ْْْْ/240ْ25/3
ْياسينْمؤسسْحركةْحماسْ.

783ْ5/10/ْ2004ْْْ يطالب قرارْ شمالْإمشروعْ علىْ عدوانهاْ بوقفْ سرائيلْ
ْقطاعْغزةْواالنسحابْمنْالمنطقةْ.

ْال2006ْْ/508ْ13/7 ْالجندي ْبإطالقْسراح ْيطالب ْقرار جلعادْْْْسرائيليمشروع
ْقبلْحماسْمقابلْْْْشاليط ْاألْْإطالقالمحتجزْمن سرىْسراح

ْالفلسطينيينْ.
في1967ْْْْمشروعْقرارْيدينْعملياتْاالستيطانْمنذْعام2011ْْْْ/24ْ18/2

غيرْْ ويعتبرهاْ والقدس،ْ الغربيةْ ويدعوْالضفةْ شرعية؛ْ
وقفْاألنشطةْاالستيطانية،ْويعتبرْاالستيطانْْإلْىإسرائيلْ

ْ.عقبةْرئيسيةْأمامْتحقيقْسالمْعادلْودائم
916ْ30/12/2014ْْْ يدعو قرارْ نهاْْإلىمشروعْ وا  الفلسطينية،ْ الدولةْ ءْْإعالنْ

 .االحتاللْخاللْعامين
مريكيْدونالدْترامبْْعالنْالرئيسْاألْإمشروعْقرارْيرفض2393ْ18/12/2017ْْْ

14ْْالقرارْالذيْحازْعلىْتأييدْْْْلسرائيل،القدسْعاصمةْْ
ْْ.15ْأصْلدولةْمنْْ

نشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين إروع قرار حول شم516ْ1/6/2018ْ

تقدمت به دولة الكويت بعد استشهاد العشرات من  

ل تظاهرات الفلسطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي خال

نقل الواليات المتحدة   أثرسرائيل إعلى الحدود بين غزة و

  .القدس إلىلسفارتها 

 

 

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
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 (1)الفلسطينية: مريكي على القضيةهم تأثيرات الفيتو األ أ
األ • الفيتوْ استخدامْ علىْ األترتبْ مجلسْ قراراتْ )مريكيْضدْ ْْْ،1199/2001ْْ،270/2001منْ

كمقدمةْلتمزيقْالوحدةْالسياسيةْوالقانونيةْْْ،(ْفصلْقطاعْغزةْألًياْعنْالضفةْالغربية783/2004
 والجغرافيةْألراضيْالدولةْالفلسطينيةْ.

سرائيلْْإاستمرارْْْْ(،891/2003ْ)منْرقمْْرْمجلسْاألمريكيْضدْقراترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاأل •
ْوضوح،يْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْالدوليةْبكلْْأدانهْالْرأوقدْْْْالعنصري.فيْبناءْجدارْالفصلْْ

ويدمرْبصورةْمنهجيةْْْْالفلسطينية،فرضْحدودْالدولةْْْْإلىمنيةْترميْْْأجراءْسياسيْبحججْْإوهوْْ
 معازلْمنفصلة.ْإلىلضفةْالغربيةْولْاويحْ،سسْالتواصلْالجغرافيْللدولةْالفلسطينيةأ
األ • الفيتوْ استخدامْ علىْ األترتبْ مجلسْ قراراتْ ضدْ ْْممريكيْ ْْ،1995ْ/394ْْْ،1980ْ/465)ن

ْالديموغرافيْْ،(241/1997ْْ،199/1997 ْالقدسْوتغييرْطابعها ْْإلْىفشالْمستقبلْتحولهاْْا ْْوْْ،عزل
ْالقدسْ،الْلحملةْهويةْْإينةْْمرْالمستمرْمنذْتمْمنعْدخولْالمْدوهوْاألْْالفلسطينية،عاصمةْللدولةْْ

قامةْمنْْوسحبْالْْ،وتهجيرْسكانهاْْ،حياءْالعربيةوكذلكْفيْتوسيعْاالستيالءْعلىْالبيوتْفيْاأْل
يْْأوالسعيْلطمسْْْْ،قصىعمالْالحفرياتْالمتواصلةْفيْمحيطْالمسجدْاألْأفضاًلْعنْْْْمواطنيها،

 مظهرْفلسطينيْلهاْ.
األ • الفيتوْ استخدامْ علىْ ْْترتبْ العديد فيْ التيْْمريكيْ المسائلْ األمنْ مجلسْ علىْ ْْْ،مْنعرضتْ

ْالك ْاالستيطانيْوتكثيفهْبتوسيع ْالتوسع ْاالستيطانيةْْواستمرار ْاستمرارْْْْالمستوطنين،عددْْْْزيادةتل مع
 جزاءْالضفةْالغربيةْ.أ%ْمنْمساحةْبقية28ْغوارْالتيْتمثلْحواليْالسعيْلعزلْمنطقةْاأْل

يةْْأسرائيليْالكاملْعنْْالتنصلْالْْاألمنْ،سْْمريكيْضدْقراراتْمجلترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاأل •
ْْالفلسطينيةْ،تعلقْبالسكانْالذينْباتواْمسؤوليةْالسلطةْْسواءْفيماْْيْْاحتالل،مسؤولياتْبوصفهاْدولةْْ

 وْسواءْماْيخصْالجوانبْاألخرىْمنْمسؤولياتْدولةْاالحتاللْ.أ
تطبيقْااللتزاماتْْلْعنْْسرائيإتخليْْْْاألمن،مريكيْضدْقراراتْمجلسْْترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاأْل •

تجاْه الدوليةْ المواثيقْ فيْ عليهاْ ْْاأْلْْالمنصوصْ الخاضعة والمناطقْ وأحالتْْْْلالحتالل،راضيْ
ْالفلسطينيةْوالمجتمعْْ ْالسلطة ْكافةْعلى ْاألْْالدولي،المسؤوليات ْالسيطرةْعلىْغالبية راضيْْفضاًلْعن

ْْ،قامةْالحواجزْالعسكريةا ْْوْ،راْدْفوالتحكمْفيْحركةْالبضائعْواألْ،والسيطرةْعلىْالمعابرْ،الفلسطينية
 فةْوالقدس.ومنعْالتداولْالتجاريْبينْغزةْوالض

ْ
ْ
 

 

ْْ.110-109سابق،ْصمرجعْْالقحواش،ناجيْْ)1)
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 مم المتحدة مريكي في األرابًعا: البدائل الفلسطينية لتجاوز الفيتو األ

مريكيْباعتبارْالقدسْْهناكْمساراتْمتعددةْيمكنْللسلطةْالفلسطينيةْأنْتسلكهاْلدانةْالقرارْاأل
الدوليْْالمسؤوليْةْْولتحميلهاْْ،عاصمةْلسرائيل القانونْ لخرقهاْ أنْْْْ.القانونيةْ الدوليْ القانونْ خبراءْ ويرىْ

القرارْالمصريْفيْمجلسْاأل الفيتوْضدْمشروعْ مامْمرحلةْْأمنْيفتحْالطريقْْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْ
خبيرْْيثْيقولْالحْْ؛جلْالسالم"أنهاْ"االتحادْمنْْاعنْوْْ،مريكيسرائيليْاألجديدةْفيْالصراعْالفلسطينيْال

منْيمكنْللسلطةْالفلسطينيةْاللجوءْإليهاْْنْهناكْخياراتْفيْمجلسْاألإْْ:قانونْالدوليْمعتزْقفيشةفيْال
الرئيسْاأل القدسلدانةْقرارْ ترامبْحولْ النقْضْْ،مريكيْ تمكينْواشنطنْمنْاستخدامْحقْ وذلكْْْ،دونْ

طيْاستثناءْبعدمْاستخدامْْيْتعالتْْ(27)ْْةالماْدممْالمتحدةْفيْْالفصلْالسادسْمنْميثاقْاألْْإلىباالستنادْْ
وفيْهذهْالحالةْيجبْْْ،خرْىأوبناءْعلىْطلبْدولةْْْْ،منْضدهاذاْكانْالقرارْالمقدمْفيْمجلسْاألإالفيتوْْ

ْأنْتمتنعْالدولةْالمقدمْضدهاْالمشروعْعنْالتصويتْ.

وتقديمْْْالمتحدة،الجمعيةْالعامةْلألممْْإلىمريكيْالتوجهْْوتستطيعْالسلطةْالفلسطينيةْبعدْالفيتوْاأل
ْاألمنْ،وفيْهذهْالحالةْيكونْالقرارْموازًياْلقوةْقرارْمجلسْْْْ"،جلْالسالمأمشروعْقرارْوفقْبندْ"االتحادْمنْْ

يْالعامْْألحشدْالْرْْترامب،لزامي؛ْوفيْهذهْالحالةْفقطْتحتاجْالسلطةْالفلسطينيةْلدانةْقرارْالرئيسْْإأيْأنهْْ
ْالتصرف ْالسالمأ"االتحادْمنْْْْاميْوفقْبنْدزْلإوفيْحالْصدورْقرارْْْْاألمريكي،ْْالدوليْضد فإنْتنفيذهْْْ"،جل

ْ(1ْ)ْْفيتو.قرارْدونْْإلىمنْيحتاجْومجلسْاألْاألمن،قرارْمنْمجلسْْإلىيحتاجْ

يمكنْللفلسطينيينْاالنضمامْللبروتوكولْاالختياريْالتفاقيةْفييناْللعالقاتْالدبلوماسيةْلسنةْْْْكذلك
يْدولةْأمكانيةْلمقاضاةْْحيثْيتيحْهذاْالبروتوكولْالْْ،ْتلزاميْلحلْالمنازعاالمتعلقْباللجوءْالْْ،1961
شرطْأنْتكونْالدولتانْالمدعيةْْبْْ،خلتْباتفاقيةْالعالقاتْالدبلوماسيةأذاْْإْْ،مامْمحكمةْالعدلْالدوليةأطرفْْ

ْفييناْوالبروتوكولْمًعا ْاتفاقية ْفي ْبالبروتوكولْْ،والمدعىْعليها ْليستْطرًفا ْباالتفاقيةْولكنها ْ.وفلسطينْطرف
وفيْهذهْالحالةْفإنْفلسطينْْْْوالبروتوكول،سرائيلْهماْطرفْباالتفاقيةْْاْ فإنْالوالياتْالمتحدةْْوْْ:وفيْالمقابل

ذا وربماْضدْْْالمتحدة،ماْانضمتْللبروتوكولْفإنهاْتستطيعْالذهابْلمحمةْالعدلْالدوليةْضدْالوالياتْْْْوا 
ْ(2ْ)ْمثاًل.فيْموضوعْنقلْالسفارةْْأيًضاسرائيلْإ

ْال ْتستطيع ْالفلسطينيكذلك ْاللجوءْْسلطة ْالدوليةْْإلىة ْالعدل ْاالحتاللْْْْ،محكمة ْوضع ْفتوىْحول لطلب
ْ(3ْ)ْاألمد.سرائيليْلألراضيْالفلسطينيةْطويلْال

 

ارةْوالسياسةْدكاديميةْالأْْواالستراتيجياتْ،مركزْغزةْللسياسياتْْْْ"،منالفلسطينيينْبعدْالفيتوْاألمريكيْفيْمجلسْاألهيْخياراتْْْْما"ْْ)1)
ْْ.12ص(،2017ْ)ْالعليا،للدراساتْ

ْ.المرجعْالسابقْ(2)
 ْ.3-2صهللا،ْرامْْالنسان،تقريرْالهيئةْالمستقلةْلحقوقْْفلسطين،مامْعضويةْْأخمسةْخياراتْ(،2011ْ)ْمرفتْصادقْ(3)
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 الخاتمة:

ْفيْْلقدَْسلْب ْالفلسطينيْحقه ْالشعب ْالنقضْمن ْتمتعتْْْالمصير،العودةْوتقريرْْْْحق ْالذي ْالحق هذا
ْقدْجعلهاْتبْد ْالمتحدة ْالواليات ْالقضيةْْوانفردتْبه ْالمشكلةْوالحلْعلىْحدْسواءْفيْهذه ْالدوامْوكأنها وْعلى

بلْكانْْْْفقط؛مريكًياْْأولمْيكنْْْْالسرائيليكيْدوًراْمهًماْفيْالصراعْالعربيْْيمْرفلقدْلعبْالفيتوْاألْْالمصيرية.
للوالياتْْكيْيعدْبمثابةْأداةْلخضاعْالعربْْيفحقْالفيتوْاألمْرْْتغير،كْدونْْوماْزالْكذلْْإسرائيليا،كًياْْيمْرأ

ْيْشكوىْخوًفاْمنْسطوةْالفيتوْاألمريكي.ْأبامتناعهمْعنْتقديمْْ،المتحدة

بلْهيْتأكيدْعلىْْْْمفاجئة؛منْليستْْمريكيةْضدْالشعبْالفلسطينيْفيْمجلسْاألالمواقفْاألإنْْ
ْاالستراتيجيْبينهاْوبينْْ ْالتحالف ْالمراتْْْوأكبرْْإسرائيل،مدي ْاستخدامهاْحقْالنقضْعشرات دليلْعلىْذلك

ْاألأيْْف ْلصالحْْروقة ْالمتحدة ْلوْْْْإسرائيل،مم ْالقرتْوطْ أْ وكمْمنْمشاريع ْالعربي ْالصراع ْسرائيلي.ْْبقتْألنهت

ْمجموعةْمنْالنتائجْوالتوصياتْكالتاليْ:ْإلىخلصتْالدراسةْْو

  : النتائجأوالً 
المنظمةْْْالعضويةْفيْاألممْالمتحدةْوعلىْرأسهاْالوالياتْالمتحدةْاالمريكيةْتعتبرْأنالدولْالدائمةْْ .1

 ماْهيْإالْأداةْلتنفيذْسياستهاْوخدمةْمصالحهاْ.
توضحْبأنْالمنظمةْلمْْْاليوم،ْحتىالقراراتْالصادرةْمنْأجهزةْمنظمةْاألممْالمتحدةْوالتيْلمْتنفذْ .2

وهذاْيزيدْمنْحالةْالتشاؤمْمنْإمكانيةْْْْالدوليين،مْْدورهاْالطبيعيْفيْحفظْاألمنْوالسلْْإلىتصلْْ
 ْ.إصالحهاْوتعديلْميثاقها

ممْالمتحدةْمنْمبادئْالمساواةْوالتكافؤْبينْالدولْقرهْميثاقْاأْلأحقْالنقضْيتعارضْمعْماْْإنْْ .3
 .عضاءاأل

 الدولْاستخداًماْله.ْأكثروهيْمنْْْ،الوالياتْالمتحدةْتستخدمْحقْالفيتوْطبًقاْلمصالحهاإنْ .4
ْتدعمْْإنْْ .5 ْالمتحدة ْالفيْتْْجانبهاْْإلىسرائيلْوتقفْْإالواليات ْاستخدامْحق ْاألمنْخالل ْفي ْالمتحدْةو ْْْ،مم

 منْعرضْالحائطْ.قراراتْمجلسْاألْبذلكْتضرْبوهيْ
 سلًباْبالقضاياْالعربيةْعامةْوالقضيةْالفلسطينيةْخاصة.ْأضرمريكيْقدْالفيتوْاألإنْ .6
7. ْْ كثيرةإن دوافعْ الفلسطينيْةْْهناكْ القضيةْ المتحدةْلسرائيلْضدْ الوالياتْ دعمْ معظمهاْفيْْْوراءْ

 الجانبْالسياسيْ.

 وصيات ثانًيا: الت
 .عضاءالمساواةْبينْالدولْاألْلمبدأممْالمتحدةْطبًقاْصالحْميثاقْاألاْ تعديلْْو .1
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2. ْْ عربي موقفْ ْوْْأكثروجودْ المتحدةْ الوالياتْ تعاملْ طريقةْ تجاهْ وقوةْ القضيةْْاْ وحدةْ تجاهْ سرائيلْ
ْالفلسطينيةْ.

3. ْْ الْرضرورة الفلسطينيةأحشدْ بالدولةْ الرسميْ العالميْنحوْاالعترافْ العالمْ للتأْْ،يْ ثيرْعلىْْوذلكْ
 قفْالوالياتْالمتحدةْتجاهْالقضيةْالفلسطينيةْ.مْو

مريكيْضدْمشاريعْْلمحاولةْتجاوزْالفيتوْاألْْ،لممكنةعلىْالسلطةْالفلسطينيةْاستخدامْكافةْالبدائلْا .4
 القراراتْذاتْالعالقةْبالقضيةْالفلسطينيةْ.

ممْْفيْاأليلْالفلسطينيْْدعمْقوةْالتمثلوتوحيدْالجهودْالسياسيةْْْْ،نهاءْاالنقسامْالفلسطينيضرورةْإ .5
 .ْْهاالمتحدةْومؤسسات
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ملخص: ال  
ْْْ-2002التركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعودية"ْخاللْالفترةْمنْْْْْت"التوجهاْْالدراسة:لت هذه  او تن
،ْوالتيْاالنقالبية.ْوتكمنْمشكلةْهذهْالدراسةْطبيعةْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْماْقبلْالمحاولة2015ْْ

دْهذاْالدورْخاصةْإبانْْكانتْتتحركْوفقْطبيعةْالمصالحْاالقتصاديةْوالبعدْالتاريخيْوالجغرافي،ْويزدا
ْاليرانيةْْْْثوراْت ْالعربيْوالتهديدات ْاليرانية،ْْْْعلىالربيع ْاألطماع ْمن ْالتيْهيْجزء ْالسعودية المنطقة،ْالسيما

كماْوفهمْأهميةْالتقاربْمعْالقويْالقليميةْالكبرىْلحمايةْحدودهاْوسيادتها،ْالْسيماْالتقاربْمعْالمملكةْْ
ْ-جذورْالتاريخيةْفيْتطورْالعالقاتْالتركيْةالوقوفْعلىْالْْ: الدراسة إلي  وقد هدفت هذهالعربيةْالسعودية.ْْ

السعودية.ْكماْوفهمْطبيعةْتوجهاتْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْإبانْثوراتْ
العالقاتْْ طبيعةْ علىْ والتعرفْ الحكم.ْ مقاليدْ سليمانْ الملكْ توليْ وحتىْ العربيْ نْْبْيْْاالقتصاديةالربيعْ

أنْالعالقاتْالتركيةْاليرانيةْفيْهذهْالفترةْغلبْعليهاْْْْعدة نتائج أهمها:  ىلوتوصلت الدراسة إلبلدين.ْْا
ْالعالقاتْْْاالقتصاديالطابعْْ ْإيجابيْعلىْطبيعة ْأثرْبشكل ْللحكم ْالعدالةْوالتنمية بدرجةْكبيرة،ْومنذْوصول

الع الربيعْ ثوراتْ أثرتْ الشرق،ْ التقدمْنحوْ ْْإذْعملتْعلىْتحقيقْ نتيجة العالقاتْ تلكْ الموقفْربيْعلىْ
ْالمختلفْلكالْالدولتينْمنْالملفاتْالقليميةْالمختلفةْوطبيعتهاْ.

ْالعالقاتْالتركية،ْالسياسةْالخارجية،ْالعالقاتْالسعوديةْالقوىْالقليميةْالكبرىْ.ْالكلمات المفتاحية:
ْ
ْ
ْ
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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 Turkish-

Saudi 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 . 

  

 المقدمة 
تعدْتركياْدولةْإقليميةْفاعلةْفيْالشرقْاألوسط،ْويتحددْذلكْمنْخاللْموقعهاْالتاريخيْوالجغرافيْْ

استمرْحكمهاْألكثرْمنْأربعْْلوجيْوالثقافي،ْنظراْللتاريخْالعثمانيْفيْالمنطقة،ْفقدْْيْووالديمغرافيْواأليْد
(،1924ْحتىْانهيارْالخالفةْالعثمانية،)ْْقرون،ْحيثْكانتْتركياْتعطيْأهميةْكبيرةْلدائرةْالشرقْاألوسط،

وتعزيزْالدولةْالقومية،ْوالتيْاتبعتْسياسةْإدارةْالظهرْْْْإلىْأنْجاءتْفترةْالجهوريةْواتباعْسياسةْالتتريك
ثمانينياْت حتىْ للغرب،ْ والتوجهْ العربيْْْْللشرقْ لعمقهاْ بالتوجهْ تركياْ فيهْ بدأتْ والذيْ الماضي،ْ القرنْ

(،ْفكانْبمثابة2002ْْضور،ْفوزْحزبْالعدالةْوالتنميةْفيْاالنتخاباتْعامْ)والسالمي،ْوقدْعززْهذاْالح
يْالتوجهْللعمقْالعربيْوالسالمي،ْحيثْشكلْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْعلىْأساسْنقطةْتحولْكبيرةْف
تيْْقليمْبتحقيقْالدولةْالمركزْمنْخالل،ْإعالنْالمباديْالستةْللسياسةْالخارجيةْالتركية،ْوالالحضورْفيْال

ْكانتْسياسةْتصفيرْالمشكالتْ.
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وعليه:ْفإنْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْلهاْخصوصيتهاْفيْالتاريخْالعثمانيْوالذيْيربطْحضورهاْْ
اْبفاتحْالقسطنطينية،ْحتىْْرةْبينْالبلدين،ْمرورًْالقويْفيْالعقلْالسياسيْالتركي،ْفالعالقاتْالتاريخيةْمتجْذ

هذه عززْ والذيْ العثمانية،ْ الدولةْ األيْدْْالعالقةْ،ْْسالطينْ المملكة،ْ والجغرافيْيْوموقعْ والتاريخيْ لوجيْ
واالقتصادي،ْفوجودْالحرمينْالشريفينْفيهاْيحققْالمكانةْالدينية،ْوامتالكهاْثلثيْاحتياطيْالنفطْفيْالعالم،ْ

التكاملْاالقتصاديْوالسياسيْْاْاالقتصادية،ْوالتيْتعملْتركيا،ْمنْخاللهاْعلىْتحقيقْْيعززْمنْمكانته
ْليمي.والق
فالمنطقةْالعربيةْتعانيْحالةْمنْالفراغْالسياسي،ْهذاْبدورهْيدفعْالقويْالقليميةْوالدوليةْلشغلْهذاْْْْ

ْْ فصولهاْفيْالقرنْالحاديْوالعشرين،ْْالفراغْمنْخاللْالسيطرةْعليْالمنطقةْومقدراتها،ْوالتيْبدأتْأهم
ْالعام)11أحداثْ) ْاألمري2000(ْسبتمبرْمن ْالغزو ْتالها ْالذي ْللعراق،ْعام)(،و ْبالصراع2003ْْكي (،ْمرورا

جاذباتْالسياسيةْوالعسكرية،ْسيماْالملفْالسوريْالعربيْالسرائيلي،ْوثوراتْالربيعْالعربي،ْالتيْأفرزتْالْت
وسعيْاليرانيْفيْالمنطقة،ْبدورهْأديْإليْمتغيراتْجديدةْوفرضْمعادالتْواليمني،ْبالضافةْللمشروعْالت
اْعلىْتحيقْالتوازنْفيْالمنطقة،ْوسدْالفراغْالسياسيْالموجود،ْوالتيْتقاطعتْْجديدة،ْعلىْذلكْعملتْتركْي

لسياسيْفيْظلْالقيادةْالجديدة،ْلمحاولةْإعادةْصياغةْجديدةْللمنطقةْلسدْهذاْالفراغْاْْمعْالرؤيةْالسعودية،
تحال المحاور،ْوتشكيلْ بناءْ بينهماْمنْخالل،ْإعادةْ التعاونْ تعزيزْ التقاربْ أفرزْهذاْ فقدْ فْعسكريْ،ْ

ْسعوديْيضمْتركيا،ْوالعالنْعنْتشكيلْمجلسْتعاونْاستراتيجيْ.
ْالتركيْْ ْالحضور ْأهمية ْالمنطقة،ْومدي ْفي ْالجديدة ْالمتغيرات ْالضوءْعلي ْالدراسةْستسلط ْفإن لذلك

ةْالتركيةْعليْإعادةْصياغةْرؤيةْجديدةْللمنطقةْالعربيةْمنْخاللْالتعاونْالتركيْالسعودي،ْفيها،ْوالقدْر
ليْْعدْاألخيرة،ْجزءْمحوريْفيْالمنطقةْالعربية،ْوتحقيقْالتكاملْوالتوازن،ْفيْالعالقةْبينْالبلدينْعالتيْت

والجيواقت الجيوسياسيةْ المصالحْ ويقاربْ ويجمعْ والحدود،ْ القومياتْ يتعدىْ عليْْأساسْ والتركيزْ صادية،ْ
ْالمختلفةْوكذلكْدراسةْْ ْالحكم ْالبلدينْفيْفترات ْالتقاربْوالتباعدْبين ْالمنطقة،ْْعوامل ْلتركياْفي ْالجديد الدور

ْوالتقاطعْالتركيْالسعودي.ْْْ
ْا: مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثانيً 

الشرقْاألوسط التركيةْجزءْمهم،ْفيْمنطقةْ الخارجيةْ السياسةْ العدالةْْْْ،ْوقدْعززهْْتشكلْ صعودْحزبْ
بية،ْالسيماْالسعوديةْْوالتنميةْإليْسدةْالحكم،ْْوالذيْشكلْتحولْواضحْفيْسياستهاْتجاهْالمنطقةْالعْر
الدْو الساحةْ فيْ إقليميْ لدورْ تؤهلهاْ أكبرْ مكاسبْ للبحثْعنْ دفعهاْ الذيْ المكاسبْْاألمرْ وتحقيقْ لية،ْ

دْهذاْالدورْخاصةْإبانْثوراتْالربيعْالعربيْْاالقتصاديةْوالسياسيةْوالعسكريةْوالحضورْالقليمي،ْويزدا
التيْهيْجزءْمنْاألطماعْاليرانية،ْكماْوفهمْأهميةْْْْوالتهديداتْاليرانيةْعليْالمنطقة،ْالسيماْالسعودية

حدودهاْوسيادتها،ْسيماْالتقاربْمعْالمملكةْالعربيةْالسعودية.ْْالتقاربْمعْالقويْالقليميةْالكبرىْلحمايةْْ
التوجهاتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْماْبعدْالعدالةْوالتنميةْأثرتْعليهاْعواملْْلذلكْفإنْطبيعةْْ

ْإقليميْومنهاْماْهوْذاتي.ْوماْهمنهاْماْهوْدوليْومنهاْْعدة
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 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ْمْ؟2015ْ-2002مْنماهيْطبيعةْالتوجهاتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ

ْ
 النحو التالي: علىويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية، وهي 

 السعودية؟ْْ-طورْالعالقاتْالتركيةتاريخيةْفيْتماْالجذورْال •
ْالعربيْوحتىْْ • ْالربيع ْثورات ْإبان ْالسعودية ْالعربية ْالمملكة ْتجاه ْالتركية ْالخارجية ْالسياسة ْتوجهات ما

 الحكمْ؟قاليدْتوليْالملكْسليمانْْم
 ْ؟البلدينماْطبيعةْومستقبلْالعالقةْبينْ •
 ا: أهداف الدراسة:  ثالثً 

 السعوديةْ.-قاتْالتركيةتاريخيةْفيْتطورْالعالالوقوفْعلىْالجذورْال •
الربيعْْ • إبانْثوراتْ السعوديةْ العربيةْ المملكةْ تجاهْ التركيةْ الخارجيةْ السياسةْ فهمْطبيعةْتوجهاتْ

 توليْالملكْسليمانْمقاليدْالحكمْ.العربيْوحتىْْ
 ْ.البلدينالتعرفْعلىْطبيعةْومستقبلْالعالقةْبينْ •

 قة بين البلدينأواًل: الجذور التاريخية للعال 
حظيتْشبهْالجزيرةْالعربيةْإبانْحكمْالدولةْالعثمانيةْلها،ْباهتمامْكبيرْمنذْظهورهاْكإمبراطورية،ْْ

م،ْباعتبارهاْعمقْإسالميْحضاريْبوجودْ)الحرمينْالشريفين(ْفهوْجزءْمن1924ْْوحتىْنهايتهاْفيْعامْ
مرةْأخري،ْمعانيهاْبوجودْالدولةْالعثمانية،ْْالموروثْالدينيْوالتاريخيْلحضارةْالمسلمينْاألوليْالتيْتجلتْْ

جغرافيْْوالتيْامتدتْفترةْحكمهاْللمنطقةْالعربيةْألكثرْمنْأربعةْقرونْمتتالية،ْفهيْأيضاْتمثلْعمقْْ
ْسياسيْكمنطقةْجوارْوامتدادْحضاري.

فترةْْوسيتناولْهذاْالفصل:ْاألبعادْوالمنطلقاتْالتيْتحكمْعالقةْالدولةْالعثمانيةْبمنطقةْالحجاز،ْْو
نْتركياْْمصطفيْكمالْأتاتورك،ْوعواملْالتباعدْوالتقارب،ْوالذيْطرأتْفيهْأحداثْومتغيراتْبينْكلْم

ْالسعوديةْف ْالعربية ْإطاوالمملكة ْانقالبْعامْْْإرْمتغيراتْداخليةْواقليميةْْي ْالقبرصيةْعام1965ْْثر ،ْواألزمة
المدركاتْلديْصانعْالقرارْفيْْْْ،ْكماْسيسلطْالضوءْعلىْالفترةْالتيْشهدتْحالةْمنْالتغيرْفي1965

ودية،ْإليْأنْتعززتْالعالقةْتركياْحولْالتوجهْإلىْالمشرقْالعربي،ْالْسيماْللدولْالمركزيةْكالمملكةْالسع
العدالةْ إليْوصولْحزبْ تركيا،ْ تجاهْ السعوديةْ والجهودْ الثانيةْ الخليجْ فترةْحربْ التركيةْ المواقفْ عبرْ

ْ.2002والتنميةْللحكمْعاْم
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(م،ْانتهجْمبدأْالتوسع1300ْْالعثمانيةْعلىْيدْالسلطانْعثمانْبنْأرطغرلْعامْْ)ْْستْالسلطنةمنذْأنْتأس
جيةْالتوسعيةْعلىْمفهومْالسالمْوالجهاد،ْلتمتدْتلكْْفيْالمحيطْالجغرافيْمنْحوله،ْوالذيْبنىْاستراتي

ْ(1)ْعاصمةْالنمسا.ْ-السلطنةْحتيْوصلتْجيوشهاْإلىْأسوارْفيينْا
دهاْالسالمي،ْبوجودْالحرمينْالشريفينْفيها،ْحظيتْباهتمامْْمكانتهاْالدينيةْوبعكانتْمنطقةْالحجازْل

كذلكْجمعْالضرائبْوالرعايةْالعامة،ْفكانْْكبير،ْمنْخاللْالحمايةْالعسكرية،ْوتأمينْطرقْالحجيج،ْْو
لىْالحجازْفكانْمكانهْمكةْفيْالشتاءْوالطائفْفيْالصيف،ْك ماْْهناكْقائمقامْعثمانيْمقرهْجدة،ْأماْوا 

ْويوجدْمحافظْعثمانيْللمدينةْالمنورةْ.
فقدْكانتْرغبةْالسلطانْالعثمانيْأنْيحملْلقبْخادمْالحرمينْالشريفينْكوريثْشرعيْللسلطان،ْفيْْ

ْْ م،ْإذْنصتْالمادةْالثالثةْمنهْأنْالسلطان،ْهو1896ْْعامْْْْأكدهْدستورالسيادةْعلىْالمنطقة.ْوهذاْما
ْأماْْ ْالكبرى، ْالسالمية ْالخالفة ْالسالميْْبمنزلة ْالدين ْالسلطانْهوْحامي ْأنْحضرة ْنصت ْفقد ْالرابعة المادة

البق لحميدْنادىْبأنْسلطتهْالزمنيةْْعةْالعثمانيةْوسلطانها.ْفالسلطانْعبدْابحسبْالخالفةْوحاكمْجميعْ
تستندْإلىْسلطتهْالدينية،ْفهوْالخليفةْوخادمْالحرمينْوأميرْالمؤمنينْوظلْهللاْعلىْاألرضْوهذاْماْجعلْْ

ْ(2ْ)المسلمين.ْحترامْللخليفةْمنْماليينْاال
.ْوبعدهاْفقدْقدمتْالمملكةْالعربيةْالسعودية1972ْْالمؤتمرْاالسالميْالذيْعقدْفيْجدةْفيْعامْْ

ْ(3ْ)المنظمة.ْلمنحْوالهباتْلتركيا،ْحيثْأنْجهودْالمملكةْكانتْحاضرةْفيْتمكينْعضويةْتركياْفيْا
ْفيْعامْْ ْلتركيا ْالمملكة ْاالقتصادية1.5ْْْ)مةْْبقيهبات1979ْْْْوقدمت ْأزمتها ْمن ْللخروج ْدوالر ْمليار )
ْ(4ْ)أمريكية.ْوقدْالقيْذلكْترحيباْعربياْومباركةْ

ْ(5ْ)ْالبلدين:ْالعالقاتْبيْنهناكْثالثْعواملْساهمتْفيْتطويرْهذهْ
ْالتركيْ،إلىْالتأثيرْعلىْاالقتصاد1974ْْْْحيثْأدىْارتفاعْاسعارْالنفطْمنذْعامْْْْالنفط،تأثيرْزيادةْأسعارْْ

ْْْْمام العملة التركيْمنْ باالحتياطيْ )ْْالصعبة،أوقعْالضررْ تنتجْ %(ْفقطْمن20ْْْْوبالنظرْلكونْتركياْ
الىْتطويرْعالقاتهاْمعْْ دفعهاْ النفطْمماْ النفطيةْوهيْنسبةْالْتغطيْكاملْاحتياجاتهاْمنْ احتياجاتهاْ

 ركياْفيْوقتهاْ.األقطارْالعربيةْالمصدرةْللنفط.ْفقدْاعتبرتْفالسعوديةْمنْأهمْالدولْبالنسبةْلت

 

 )1 ( الشفراتْالجيوسياسيةْفيْآراءْداودْأوغلواْتجاهْالشرقْاألوسط،ْموقعْرؤيةْتركيةْاللكترْوني،8ْْْصباحاْْ)2015/7/20(.ْ
http://rouyaturkiyyah.com/feedْ 

 .م(2012)63ْ.ْدارْزهرانْللنشر.ْص1.ْطالنظام السياسي في تركياأحمدْالنعيمي،ْْ (  2)
 م(ْ.2003.)286ص 1.ط ائلْللنشرْوالتوزيع..ْدارْْوعالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرينسعدْتوفيق،ْْ)3ْ)
(4(  ْْ الدولية واإلقليمية  وليدْرضوان، اليهود والتحالفات  التركية: دور  التركية، العالقات    pkkالعالقات العربية  في العالقات العربية 

 م(ْ.2006)151صْشركةْالمطبوعاتْللتوزيعْوالنشر.ْالتركية نموذجًا. –السورية 
ْ.ْبيروت:ْمركزْدراساتْالوحدةْالعربية.188،ْالمستقبلْالعربي.ْالعددْالعربية الراهنة -التركيةت االقتصادية العالقا بطرسْلبكي،ْ( 5)

 م(ْ.1994أكتوبر)54-53صْ

http://rouyaturkiyyah.com/feed/
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إثرْاحتاللهاْللجزءْالشمالي1975ْْْْإنْفرضْالحظرْالعسكريْمنْقبلْالكونغرسْاألمريكيْعلىْتركياْعامْْ
 منْجزيرةْقبرص،ْأدىْإلىْإضعافْالقدرةْالقتاليةْللجيشْالتركي.

األمريكيةْْالكوبيةْالتيْجعلتْتركياْتدركْبعدمْصدقْالنواياْمعهاْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْْأزمةْالصواريخْْْ
 ْ(1)عنها.ْوأوروباْفيْالدفاعْ

لقدْكانْْْْترجمته:ومرحلةْجديدة،ْفيماْيليْْْْعبدْهللامنْجهتهْيقولْداوودْدورسونْأنْ"ْزيارةْالملكْْْ
اْمعْالشرقْاألوسط،ْإذْأنْالشرقْاألوسطْكانْْللمملكةْالعربيةْالسعوديةْفضلْكبيرْفيْتطويرْعالقاتن

ْقسم ْإلى ْالباردة ْالحرب ْاألسهلْْْمقسومًاْخالل ْالسوفييتيْوطبعًاْكانْمن ْلالتحاد ْآخرْمؤيد ْللغربْوقسم مؤيد
لتْر السعوديةْْبالنسبةْ العربيةْ المملكةْ مقدمتهاْ وفيْ للغربْ المؤيدةْ المعتدلةْ الدولْ معْ عالقاتْ إقامةْ كياْ

ْ.الجيدةْمعْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيْةْالمعروفةْبعالقاتها
الميْكماْوفيْالبيئةْْارجيةْالتركيةْفيْإقليمهاْالعربيْواالْسنقطةْتحولْفيْالسياسةْالخ2002ْْشكلْعامْْ

الدولية،ْوالذيْعززْمنْحضورهاْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعودية،ْفقدْرسمتْتركياْسياستهاْالخارجيةْعلىْْ
رسمْمالمحْمستقبلْعبرتْعنهْالقيادةْالجديدةْمنْخاللْتطبيقْمبادئْْأسسْتعززْالماضيْوالحاضر،ْوت

يةْعاملْْلخارجيةْوحددتْأدواتهاْوأهدافهاْبناءْعلىْالمعطياتْالسابقة،ْفكانْللمملكةْالعربعامةْللسياسةْا
ْرئيسْومهمْفيْهذهْالتحوالتْعلىْاعتبارها،ْأكبرْدولةْعربية،ْومركزيةْاقتصادية،ْودولةْنفطيةْ.

ْنظرية العمق االستراتيجي  -

ْتركياْدولةْطرف ْتكون ْأال ْالجديدة ْالخارجية ْالسياسة ْتجسدت ْبلْهيْدولةْمركزْْْْلقد ْأيْمحور، في
والحض الجغرافيْ موقعهاْ إطارْ دبلوماسيةْفيْ وأدواتْ مؤهالتْ بصياغةْ دفعهاْ والذيْ والتاريخي،ْ اريْ

مقدراتْفيْإطارْالقوةْالناعمة،ْالتيْعملتْْواقتصاديةْوثقافية،ْوالذيْيعتبرْأوغلواْأنْتركياْتملكْتلكْال
ْ(2)الجغرافي.ْالجوارْتبنيهاْالسيماْفيْدولْْْعلىالسياسةْالخارجيةْ

ْالقليميةْوالدولية،ْ ْالبيئة ْتلعبْدورْكبيرْفي ْأن ْيحتمْعليها ْالجغرافي ْتركيا ْأنْموقع ْأوغلوا كماْيري
الجغرافي،ْفتركياْالتيْأصبحتْالدولةْالجناحْْْْبالضافةْإلىْالعاملْالتاريخيْالذيْيحكمْالعالقةْفيْالجوار

لي،ْالْيمكنْأنْتستمرْأوْأنْتبقيْعلىْالنهجْالسابقْبلْإعادةْْأوْالطرفْالتيْمزقتهاْالحربْالعالميةْاألْو
ْ(3ْ)النهضة.ْحضورْفعالْوقويْيساعدْفيْ

 

 م(ْ.2010)392ْْْْ.1ط  .ْدارْالجزيرةْللنشرْوالتوزيع.العالقات العربية التركية تاريخها واقعها ونظرة في مستقبلهاعمرْالحضرمي،ْْ  ( 1)
 

 م(ْ.2009).144ْ:ْالدارْالعربيةْللعلومْناشرون.ْصتركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج. بيروتْكير،ْوآخروْنباْعلي )2)
"ْالدوليةْْوالشركاتْْالعربيةْْالمستقبليْةْْالرؤْى"ْْالملتقىْالعلميْْفيْْمقدمْْبحثْْ،المتاحة  اإلستراتيجية  والخيارات  ملكاوي،ْتركياْْعصام  )3)

 ْ.(2013)3الخرطوم.ْصْبمدينةْالمنعقد
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وفقْمعادلةْمغادرةْْْلذلكْتعتبرْتركياْمثااًلْبارزًاْفيْإعادةْرسمْاستراتيجيتها،ْتلبيةْلتلكْالمتغيراْت
لدورْالتركيْالمستندْإلىْنظريةْْاألطرافْواالستقرارْفيْمركزْاألحداث،ْوهذاْماْيالحظْمنْخاللْتناميْا

ْْ(1)"العمقْاالستراتيجي".ْ

فتركياْترتبطْبثالثْمناطقْبريةْوهيْالبلقانْوالشرقْالوسطْوالقوقازْتجعلهاْدولةْقويةْوفاعلةْتؤثرْْ
فالتراكمْالتاريخيْأيضاْيحتمْعليهاْأنْْْْالسابقة،معالجةْحالةْالعزلةْفيْالفترةْْفيْالمحيطْالذيْيحيطه،ْْو

ْ(2)والدولية.ْيةْمركزْتقفْعلىْمسافةْواحدةْمعْجميعْاألطرافْالقليمتكونْدولةْ

ْتفعيلهْْ ْالماضيْوتم ْالقرن ْالثمانيناتْمن ْفيْمطلع ْأطلق ْالذي ْالجديدة ْالعثمانية ْإطارْمصطلح وفي
التنميةْمنْقبلْالمنظرين،ْالْبتناولهْفيْإطارْالرؤيةْالسياسيةْهناكْتحفظْعليهْمنْقبلْْفيْعهدْالعدالةْْو

بدايتهْمنْقبلْصانعيْالقرارْفيْحزبْالعدالةْوالتنمية،ْولكنْتركتْالمساحةْالحْز ب.ْفقدْعورضْفيْ
ْْال ْالعثمانية،ْعلى ْالخلفية ْأساس ْالحزبْعلى ْالتعاملْمع ْفي عتبارْمرجعيتهْْإلعالمينْوالسياسيينْوالمحللين،

ْْ.تركياالسالميةْالمحظورةْفيْْ

 العربي الربيع ثورات ثانيًا:

ْفْيْْوالتغولْْالهيمنةْْحالةْْإلىْْاأليدلوجيةْْالفكرةْْحالةْْمْنْْإيرانْْفيهاْْتنتقلْْبدأت،ْْالتيْْالجديدةْْالمتغيراْتْْوعقْب

ْْعلْىْْالباْبْْفتحْْوالذيْْللعراق،ْْاألمريكْيْْالغزوْْأفغانستان،ْْعلْىْْالحرْبْْفيْْخطواته،ْْبدأْتْْوالتْيْْالمنطقة،

ْالخليْجْْمنطقةْْسيماْْالْْالقليمْْفيْْأكبرْْقوةْْلذاتهاْْاعتبارهْاْْعلىْْطموحهاْْلتحقيقْْاليراني،ْْللتوسعْْمصراعيه

ْ(3)ْالعراق.ْفيْلهاْالكبيرْالشيعيْالحشْدْذلكْفيْجعهاشْوالذيْالجميع،ْعلىْلتمليْالعربي

ْْزيارْةْْخاللْْمنْْيظهر:ْْذلكْْولعلْْالسعودي،ْْالتركيْْبالتقارْبْْدفعْتْْالتيْْالهامةْْالملفاْتْْأحْدْْوهو

ْْهللْاْْعبْدْْالملكْْبهاْْقامْْالتيْْالزيارةْْوالسيماْْخيرةاألْْالسنواْتْْخاللْْتركياْْإلىْْالسعوديين،ْْالمسؤولينْْمنْْالعديْد
ْالموازْنْْبوصفهاْْوالعربيْْالخليجيْْالمستوْىْْعلىْْتركياْْإلىْْنظرْْحيْث2006ْْْْعامْْفيْْأنقرةْْإلىْْيزالعْزْْعبْدْْبن

 

ْالمرجعْالسابق( 1)
 

(2(  ْْ   .م2013م وحتى  2002من  ْْالسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية في ظل حزب العدالة والتنميةياسرْالعشي،
55ْصْْ.العلياْْللدراساتْْوالسياسةْْالدارةْْاكاديمية:ْْغزةْْالدولية،ْْوالعالقاتْْدبلوماسيةْْماجستيرْْبرنامجْْ-منشورةْْغيرْْماجستيرْْرسالة

 م(ْ.2014)
. (60التركية،ْسلسلةْتراجمْمركزْالزيتونةْللدارساتْالعدد)تحليل النشاط الزائد في السياسة الخارجية ْ،ميرال،ْوباريسْجونثانْدزيا )3)

 (.2010)8ص
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ْْتعنْيْْهيْْسابقا:ْْذكرْتْْالتي2008ْْْْعاْمْْالخليجيةْْ–ْْالتركيةْْالتفاهمْْمذكرةْْبأنْْالمعنيينْْبعْضْْذكرْْوقْدْْليران.

نْْاألساسيْةْْدرجةبالْإيران ْْالقليميْةْْسياساتهاْْلتعديلْْليرانْيةخليْجْْرسالةْْتمثلْأنهاْْإالْْمنهاْْةمستمْدْْتكنْْلمْْوا 

ْْتولْيْْتركياْْ"إنْْ)(1ْ)جانْْباباْْعليْْقالْْحيْثْْالنووي.ْْبالمشروْعْْوالتمسكْْالتمدْدْْخاللْْمنْْالخليجْْفْيْْخصوصا

ْتدهورْْأيْْمنْْمباشرْْبشكلْْتتأثرْْقدْْيالتْْالدوْلْْطليعةْْفيْْستكوْنْْوهيْْواستقراره.ْْالخليجْْألمنْْكبيرةْْأهمية

ْْوالنمائيْةْْالسياسيةْْالمجاالْتْْفيْْوشاملْْمنظمْْبنيوْيْْتنسيقْْإلىْْتتطرْقْْلوثيقةاْْإنْْالواقعْْوفيْْهناك"ْْأمنى

ْْاالنفتاحْيْْبمشروعهاْْبالمساسْتركياْتسمحْفلنْْمعينْْأمرْْعليْْوقوفهاْْيصعْبْْوثيقةْْوهيْْوالدفاعية.ْْواألمنية

ْ(2)ْلسعودية(اْْسيماْالْالعربيْالخليجْعلي

   اإليراني الملف والتمدد العربي الربيع ثورات-

ْسياسياًْْْالسورْيْْالشأنْْفيْْللتدخلْْدفعتهاْْليرانْْجديدةْْفرصةْْلتكوْنْْالعربيْْالربيْعْْثوراْتْْجاءْت

ْْاليرانيْ،ْْالتغولْْهذاْْإنْْالحوثين،ْْبدعمْْالمتمثلْْاليمنيْْالملفْْثمْْاألسد،ْْبشارْْنظاْمْْلتثبيْتْْوأمنيًا،ْْوعسكرياًْ

ْْمواجهةْْخطواتهْْأوليْْكانْتْْالمنطقة،ْْفيْْجديْدْْمتغيرْْبمثابةْْكانْْالسعودية،ْْفيْْللحكمْْنسلماْْالملكْْليتْوْْوبعْد

ْْالمنطقةْ،ْْفيْْتحولْْنطقهْْاعتبرْتْْوالتيْْالحزم،ْْعاصفةْْبعمليةْْ-ْْالسعوديةْْقيامْْخاللْْمنْْاليرانيْْالتمدْد

ْْفْيْْالمباركةْْوتحقيْقْْة،الدوليْْالجهوْدْْإلْىْْبالضافةْْذاتها،ْْتثبيْتْْإلىْْدفعهاْْمماْْاألولي،ْْبالدرجةْْإيراْنْْتستهدف

ْْقاعدْةْْعلىْالقليم،ْْفيْْقوْيْْمنافسْْتركياْْاعتبارْْعلىْْالسعوديْْالتركيْْالتقارْبْْالتحوالْتْْهذهْمعْْتقاطعْْذلك.

ْ(3ْ)ْلذلك.ْوحشدْتْعليهْوعملْتْبلْتركيا،ْترجوهْوالتيْمعهاْالتحالف

 الطموح اإليراني وأهمية التقارب -

ْالجيبْوْ ْالتغييرات ْالمنطقةْالفيْخضمْهذه ْالمهمةْفي ْالعراقْوالمتأتيةْمنْتدخلْعسكريْلوتكية سيما
إيران(ْجاءْالرئيسْأحمديْنجادْإلىْالسلطةْفيْْْْ-أيْالغزوْاألميركيْْْْ-خارجيْأطاحْمعادالتْالقوةْفيهاْْ

الشمالْمنْجزيرةْالعرب.ْْْوبدأتْتتبلورْلديهْفكرةْمشروعْإقليميْإيرانيْمهيمنْيمتدْإلىْ(2005)عامْْفي
فيْبغدادْفتحتْالبابْواسًعاْأمامْإيرانْللسيطرةْليسْفقطْعلىْالعراق،ْاحةْصدامْحسينْوحكمْ"السنة"ْْفإط

 
 2007أغسطس  29علي بابا جان، وزير االقتصاد التركي السابق. قبل أن يتولى وزارة االقتصاد كان وزيراً للخارجية وذلك من  )1)

، كما إنه كان المفاوض في  2009مايو  1وذلك بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً للوزراء وظل وزيراً للخارجية حتى 

 (، أنقرة، تركيا الحزب: حزب العدالة والتنمية48)العمر  ١٩٦٧أبريل،  ٤روبي، الميالد: ملف انضمام تركيا لالتحاد األو
10ْْصْسابق.ْمرجع،2009ْْتوفيقْْ)2ْ)
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بلْلفسحْالمجالْأمامْرؤيةْطموحةْفيْطهرانْللهيمنةْالقليميةْعبرْشبكةْتحالفاتْنسجتْعلىْامتدادْ
ْ(1)عقود.ْ

ةْليران،ْفإّنْخطيئتهاْفيْْئةْأميركاْفيْإهمالْسوريةْهديفإذاْكانْالسعوديونْيعتبرونْأنْخطْيْ
ْْال عام العراقيْصدامْحسينْ الرئيسْ إزاحةْ عنْْْْ)كانْت2004عراقْ ولكنْعوًضاْ لطهران.ْ هديةْضخمةْ

التصارعْبعدوانيةْمعْالقوةْاليرانيةْكماْتفعلْفيْبالدْالشام،ْانتهجتْالسعوديةْسياسةْغيرْفاعلةْتمثلتْْ
فيْالبالد،ْأقرْالمسؤولونْْْيكي".ْفنظراْلألكثريةْالشيعيةالعراقْأوْاالحتواءْ"االستاتْْفيْاحتواءْاألضرارْفي

ْالسعوديونْسراْبأنهمْيقومونْ

ورفعْْ  بالحرياتْ مطالبةْ األوسط،ْ الشرقْ منطقةْ فيْ مركزيةْ تحولْ كنقطةْ العربيْ الربيعْ ثوراتْ جاءتْ
ْالعربية،ْوهوْماْْ ْالجماهير ْقبل ْبالحريةْمن ْالمطالبة ْالتْرالشعارات ْالتوجهْوالحضور ْالمنطقةْْتناغمْمع ْفي كي

بناءْسياسةْخارجيةْقوية،ْالذيْكانْيرجواْالتغيرْفيْجسمْالنظامْالعربي،ْاهتمتْتركياْبنقطةْْالعربيةْنتيجةْْ
جانبْالشعوبْالعربيةْ)فيْالتغير(ْْْإلىاعتبارهاْنقطةْارتكازْأيضاْللعملْعلىْوقوفهاْْْْهذه،ْعلىالتحولْْ

 (2ْ)لقرارْفيْتركيا.ْوهوْماْيؤكدهْصانعْا

الفاعلةْْمعْالقوىْْْْوالتعاوْناألمرْالذيْيدفعهاْللتشاركْْْْللسعودية،ةْتشكلْقلقْكبيرْبالنسبةْْةْالسوريإنْاألزم
أجلْحمايةْحدودهاْالتيْباتتْمهددةْمنْقبلْإيران.ْفقدْمّهدتْْْالدوليةْمنوتعزيزْالجهودْْْْالمنطقة،ْْفي

يرا نْوتركيا.ْويعدْذلكْبمثابةْالقوةْْالطريقْلعداءْاستراتيجيْجديدْبينْاألطرافْالقليميةْمثلْالسعوديةْوا 
ْ(3)ْ.السورْيالدافعةْالرئيسةْوراءْالنتائجْالكارثيةْللقتلْالجماعيْللمدنيينْونزوحْاآلالفْمنْالشعبْ

بأنْالمدخلْالرئيسْلهاْفيْسوريا،ْفمنْخاللْالرافعةْالسنيةْْْْالسعودية،العالقاتْالتركيةْْْْإلىبهذاْينظرْْْوْ
يدفعْالعالقةْنحوْالتوجهْالىْالمواجهةْااليرانيةْفيْسوريا،ْكدولةْثورةْْْْ،المياالسعلىْقيادةْالعالمْْْْوالتنافس

ْفإنه ْالجيوستراتيجي. ْببعده ْالسعودي ْالتركي ْالربط ْالمركزيةْْْْعلىْحدود ْللقوى ْاالقليمية ْالجهود ْتكاتف ْمن البد

 

 ْ(2015)18الدوحة:ْقطر.ْصْْْ-،ْسلسلةْإصدارات،ْالمركزْالعربيْلألبحاثموازين القوي اإلقليمية بعد انهيار العراقمروانْقبالن،ْْ  )1)
:ْزياتْالدوحةْْعزتْْمعتمد،ْْعاطف:ْْترجمةْْاإلقليمية.(  ظل التحوالت  في  التركية  الخارجية  السياسةْْإسماعيلْتلجي،ْْيشيلطاش،مرادْْ  )2)

 . (2013)6صْ.زْالجزيرةْللدراساتمرك
18ْمرجعْسابق.ْص:2015ْْقبالن، )3)
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ْْ المنطقةْمنْتوجيهْوتوحيدْاهدافهاْلحماية باستماتهْفيْسوريْْفإيرانْْمصالحها،فيْ اْكبعدْتوسعيْْتقاتلْ
ْلتركياْمنْخاللْوجودهاْعلىْالحدودْمعها.ْتهديدْقومييحكمهاْفيْالمقابلْْجغرافي،وجوارْ

 2015م عتبارات التقارب التركي السعودي عاا

بهْوزيرْالخارجيةْْْْماْصرحإنْماْيدفعْالعجلةْللتقاربْالتركيْالسعودي،ْالملفْالسوريْبأهميةْكبيرة،ْوهوْْ
ْاستراتيجي،ْحيثْقال:ْْ،ْعقبْلقاءْالقمةْبينهما:)وهوْالعالنْعنْمالسعوديْمعْنظيرهْالتركي جلسْتعاون

أنهْيشملْالتنسيقْبشكلْأكبرْفيْظلْالظروفْوالتحدياتْالتيْتواجهها،ْفيْسورياْوالعراقْأوْاليمنْأوْْ
ارةْْتيْالشهنا:ْتأ،  التْاليرانيةْالسلبيةْفيْالمنطقةليبيا(ْسواءْفيماْيتعلقْبالرهابْأوْالتطرف،ْأوْالتدخ

ْْ.الحدودْالسعوديةْالتركيةْعلىتنظيمْالدولةْالسالمية،ْوالذيْيعتبرْمهدداْخطيراْيقفْْإلى

وتثبيتْنظامْالعدالةْْْ–وفيْظلْهذهْمتغيراتْالقليميةْالجديدة،ْتزامنْمعْوصولْالملكْسليمانْللحكمْْ
ْا ْاألمر ْالحكم، ْاالستراتيجوالتنميةْفي ْالتعاون ْإلىْتشكيلْمجلس ْأدي ْتحالفْْلذي ْالسعوديةْبتشكيل ي،ْوقيام

ْوالذيْتكمنْأهدافهاْفيْالتالي:ْيضمْتركيا،

ْالتهديدْالروسيْلتركياْمنْخاللْوجودهْفيْسورياْفإنهْيمثلْتهديدْعلىْالحدودْمعْتركيا.ْْْ-أ

ْْإيراْنيضعْالسعوديةْبينْفكيْكماشةْفيْحصارهْللسعوديةْمنْاتجاهْْْْوالذيالوجودْااليرانيْفيْسورياْْ-ْب
ْتركياْ.معْْمدعاةْللتقارْبثمْتأتيْالحدودْالجنوبيةْاليمنْمماْيهددهاْجيبولوتوكياْوهوْْا،وسوري

وهوْالسعوديةْْْْومصالحهاالتحالفْالتركيْمعْالقوىْالمؤثرةْفيْالمنطقةْلتحقيقْتوازنْلحمايةْأهدافهاْْْْ-ْت
ْومشتركْفيْالمصالح.ْْْمقارْبْوكبعدْسنيْ

منْالصراعْالروسْْْْوكبيرالملفْالسوري،ْوالتيْهيْجزءْمهمْْالوالياتْالمتحدةْاالمريكيةْودورهاْفيْْْْ-ْث
ْوالسعودية.تركياْْوهمايدفعْبوجودْتقاربْمعْحلفاءْأمريكاْفيْاالقليمْلتحقيقْذلكْالتوازنْْمريكي،األ

تهديْْ-ج يشكلْ والذيْ أهمية،ْ ذاتْ الكرديْ ْْْْالملفْ لتركيا العمالْْْوالتيقوميْ تدعمْحزبْ باتتْروسياْ
ْعلناْلرباكْالبيئةْالداخليةْالتركية.ْْالكردستاني،ْبالسالحْْ

ْ

ْ
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 الجهود التركية السعودية في احتواء األزمة السورية -

ْالتدريبْالميدانيْللقواتْفيْمنطقةْبعشيقةْالعراقيةْ.(1)ْ:علي صعيد الموقف التركي -
 والسالح.الدعمْالماليْ -
 احتضانْالالجئينْالسوريين. -
ْالمواقفْالسياسيةْمنْبشارْاألسد. -

ْ:السعودي د الموقفعلى صعي-

الموقفْالسياسي:ْضدْبشارْاألسدْومعْإنهاءْحكمه،ْفالسعوديةْتبذلْجهدًاْكبيرًاْلنهاءْاألزمةْْ -
ْالسورية.

 الوسائلْالالزمة.الموقفْالميداني:ْفإنْالسعوديةْتدعمْالمعارضةْالسوريةْبكلْ -

رْالجوهريْفيْشكلْالمنطقةْْنْفيْساحةْالشرقْاألوسط،ْأمرْيدفعْالعجلةْلحالةْمنْالتغيإنْماْيجريْاآل
ْالواْق ْالمقبلة،ْهذا ْالمرحلة ْالسابق،ْْفي ْفي ْالواقعْعليه ْلماْكان ْالمغاير ْالوضع ْيظهرْحقيقة ْالموجود ْالحالي ع

وجودْْالكبرىْتتحولْإلىْحالةْمنْالعداءْأوْعلىْاألقلْالْْفحالةْالتناقضْفيْالتحالفاتْالسابقةْمعْالقوىْْ
اءْفيْتحالفاتْمعْاألعداء،ْوالحلفاءْالقويْالفاعلة،ْودخولْاألصدقحقيقيْواضحْبينْالتحالفاتْْوْْلتصور

ْ(2ْ)ْ.األخرالقليمينْحلفاءْفيْدائرةْالقليم،ْاألخرْالذيْيتبعْلمعسكرْغيرْ

 الواليات المتحدة األمريكية -

بانْالحربْالباردةْبينْالمعسكرينْالشرقيْوالغربي،ْعملتْالوال ياتْبعدْنهايةْالحربْالعالميةْالثانية،ْوا 
ْلم ْأيضا ْالحيويْواالستراتيجي،ْهذا ْاألوسطْلبعدها ْالشرق ْالتوغلْفيْمنطقة ْاألمريكيةْعلى نعْتدفقْالمتحدة

تركياْفيْتلكْالفترةْقدْأسستْلدولةْْالنفوذْالروسيْعليْتلكْالمنطقةْالتيْهيْجزءْمنْأطماعهم،ْفكانتْْ
فيْأوجه،ْونظراْلموقعاْاالستراتيجيْالذيْالجمهورية،ْبعدْسقوطْالدولةْالعثمانية،ْوتوجههاْنحوْالغربْكانْْ

ْالعدوْْ ْلمواجهة ْالثالث،ْوتقاطعاْمعْمصالحها ْالقارات ْأرهقْتركياْْيتوسط ْالذيْقد ْالسوفيتي ْاالتحاد المشترك
متْبدمجْتركياْفيْاالستراتيجيةْاألمريكيةْوربطهاْبأحالفهاْالعسكريةْوجعلهاْدولةْلمدةْقرنينْمنْالزمن،ْفقا

 

ْتطور  )1) ْالقدرة، ْْماجستيرْْ،ْرسالة2012  -2007السورية في ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية:    -العالقات السياسية التركية   محمود
 (ْ.2013)ْ.65ص.ْغزة:ْاألزهرْجامعةْنسانية،الْوالعلومْاآلداْبْكليةْاألوسط،ْالشرْقْفيْدراساتْماجستيرْبرنامجْ-منشورةْغير

 ْ(2014)3-1قطر.ْصْ-الدوحةْسياساتْتحليلْسلسلة التركي في سوريا، -التباين األمريكيخلفيات  لألبحاث،ْْالعربيْالمركز )2)
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جهاْكدولةْأساسْفيْحلفْبغدادْالذيْيضمْبعضْالدولْالمشرقية،ْوثمْاالنضمامْإلىْمركزية،ْفقدْتمْدم
ْ(1)حلفْالناتو.

ةْودولْالجوارْالجغرافيْفكانْأولْاختبارْحقيقيْلحزبْالعدالةْوالتنمية،ْأمامْالبيئةْالداخليةْالتركي
ياتْالمتحدةْشنْحربْعلىْْودولْحلفْالشمالْاألطلسيْسيماْالوالياتْالمتحدةْاألمريكية،ْوهوْإعالنْالوال
المحكْأمامْالرأيْالعامْْْعلىالعراق،ْنتيجةْامتالكْاألخيرةْأسلحةْالدمارْالشامل.ْاألمرْالذيْوضعْالحزبْْ

ستفتاءْشعبيْوتصويتْبرلمانيْليحددْمصيرْالمشاركةْاألمرْْالرافضْلهذهْالحرب.ْاألمرْالذيْاستدعيْلال
(ْوالرسمي)البرلمان(،ْلدخولْتركياْفيْغمارْْألحزابْالسياسية)الرأيْالعامْواالجماهيريْْالذيْقوبلْبالرفضْْ

ْْ(2)العراقْمنْخاللْاستخدامْأراضيها،ْكدولةْتعدْثانيْأكبرْجيشْفيْحلفْالناتو.ْْعلىالغزوْاألمريكيْْ

ربطْالعالقاتْاألمريكيةْمعْكلْمنْتركياْوالسعوديةْفيْهذاْالسياق،ْفإنْهناكْرؤيةْْْْوهناْيمكْنْ
ْتتبعهاْْ ْفاألوليْْاستراتيجية ْلها ْأهميةْكبيرة ْتجاهْمركزيتانْذات ْاألوسط، ْالشرق ْفي ْاألمريكية ْالمتحدة الواليات

ارجيةْاألمريكية.ْفبامتالكهاْلمختلفةْوالتيْسبقْذكرهاْوالثانية،ْتحتلْوضًعاْهاماْفيْالسياسةْالخبأبعادهاْا
ىْأنْتكونْأكبرْمنتجْنفطيْفيْْألكثرْمنْربعْاالحتياطاتْالنفطيةْالعالمية،ْستحتفظْالسعوديةْبقدرتهاْعل
منْالمنتجينْاآلخرينْقدْتضاءلتْْالعالمْفيْالقرنْالحاديْوالعشرون،ْعندماْستكونْالمواردْالبتروليةْلعددْ

أعلىْمستوىْْْْإلىتْالحالية؛ْمنْالمحتملْأنْيصلْإنتاجْالنفطْالعالمي،ْْكثيًراْعلىْاألرجح.ْفوقًعاْلالتجاها
ْ(3)ْ.والسعوديةتركياْلهْبينْكلْمنْالوالياتْالمتحدةْْو

فيْالفترةْالسابقةْكانتْاالحتياجاتْالعالميةْللنفطْمرتفعة،ْوبالتاليْفإنهْسيخفقْفيْتلبيةْالطلبْْْْ
العالميْعلىْالنفطْبأسعارْتعتبرْمقبولةْحالًيا.ْوترتكزْالسياسةْاألمريكيةْتجاهْالمملكةْعلىْتوليفةْمنْْ

اسيةْوعسكرية.ْونظًراْألهميةْالمملكةْاْتشملْأيًضاْأهداًفاْسيالمصالح،ْتشملْأهداًفاْاقتصاديةْوتجارية،ْكْم
كمنتجْللنفطْوكقوةْفيْالشرقْاألوسط،ْفإنْالوالياتْالمتحدةْتنظرْإلىْالسعوديةْكقائدْلدولْشبهْالجزيرةْ

 
ْجامعــــــةْمجلــــــة األمتتتتتن القتتتتتومي العربتتتتتي. علتتتتتى وأثرهتتتتتا النتتتتتاتو لحلتتتتتف التوستتتتتعية اإلستتتتتتراتيجية م(.2010محمــــــدْحســــــون،ْ) ( 1)
 334ْْ،33الثاني.ْصْْالعددْ-26ْْالمجلدْ–والقانونيةْاالقتصاديةْللعلومْمشقد

 م(ْ.2008ْ)237ْ،246ص .1ط  .ْرياضْالريسْللنشرتركيا الصيغة والدورْمحمدْنورْالدين، )2)
ْ(.2003)ْهْ-ص.1ْ.ْطالجزيرة العربية والنظام العالمي الجديدكاملْعبدْالجليل.،ْْ(  3)
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العربية،ْوجنحتْالسياسةْاألمريكيةْإلىْتشجيعْاالستقرارْفيماْبينْالدولْالعربيةْالموجودةْفيْهذهْالمنطقةْْ
قدْحددتْالمصالحْاألمريكيةْبهدفْاستمرارْحريةْوصولْالوالياتْالمتحدةْإلىْْتحتْالقيادةْالسعودية.ْْو

إعادةْاستثمارْالفوائضْالماليةْالسعوديةْالناجمةْعنْبيعْالنفطْالمشاركةْاألمريكيةْفيْنشاطاتْتحديثْْ
ْ(1)السعودية.ْ

كي،ْفإنهاْتعملْْإغفالهاْالسلوكْاألمريْْهناْيتجلىْللباحث:ْأنهْفيْظلْإدراكْالقيادةْالتركيةْوعدم
ْلتركيا،ْ ْاالستراتيجية ْالمصالحْوالرؤية ْالقضاياْعلىْقاعدة ْالفرص،ْفي ْالنقاطْوتفويت ْإحراز فيْعلىْسياسة
فكسبْودْالسعوديةْمنْقبلْتركياْهوْورقةْذاتْأهمية،ْالْسيماْالتوقيتْالحالي،ْوبالتاليْفإنْاستطاعتْْ

وتقديمْالمشورةْفهذاْبدورهْيجعلْالمنطقةْفيْحالةْْمملكةْسيماْالقليمية،ْْتركياْأنْتؤثرْعلىْسياساتْال
نْلزمتْالبعدْالعسكري. صالحْوا  ْاستقرارْعلىْهذاْالواقعْلوعيْمدركاتهْلدخولْفيْحالةْتحسينْوا 

الجغرافيْوموقعهاْ لجوارهاْ بالنسبةْ وأهميتهاْ بناءْعلىْموقعهاْومقوماتها،ْ وأهدافهاْ الدولْسياساتهاْ ترسمْ
االقتصادْوالسياسةْوالعسكر،ْواالعالمْومساحةْالدولة.ْْْْعدة:ْوهيمنْعواملْْليا،ْيتجلىْذلكْالموقعْْدْو

واالقتصاديةْْ السياسيةْ األبعادْ هذهْ األخرى.ْ الدولْ تجاهْ الخارجيةْ سياستهاْ الدولةْ ترسمْ ذلكْ علىْ وبناءْ
تعملْمعْالدولْاألخرى،ْلذلكْْوالعسكريةْوالدينية،ْالْيمكنْاغفالهاْمنْقبلْالدولةْفيْسياستهاْالخارجيةْْ

ْتركياْفيْسياستهاْالخارجية،ْمعْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْبموجبْهذهْاألبعاد.ْ

ْالتطور االقتصادي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية -

العزيزْْ عبدْ بنْ الملكْعبدْهللاْ زيارةْ بعدْ كبيراْ اقتصادياْ تدفقاْ السعوديةْ التركيةْ العالقةْ اكتسبتْ
وهيْبمثابةْازدهارْللنشاطاتْالمصرفيةْالسالميةْورأسْالمالْاالستثماريْالسعودي،ْوالذيْْ،2006ْْعاْم

جيةْ)الداخلية(ْتشهدْالعالقاتْحقيقيْللعلمانية.ْوعلىْالرغمْمنْهذهْالتوتراتْاليديولْوْْتعتبرْبمثابةْتحديْد
 (2ْ)االقتصاديةْبينْالبلدينْازدهاراْمنذْالسبعينات.ْ

 

ْْ.قطرْْ-الدوحةْْسياساتْْتحليلْْسلسلةْْلألبحاث،ْْالعربيْْالمركز  ْ،األمريكي في شرق أوسط متغير  - لسعودي الخالف اويريْفردريك،ْْ  )1)
 . ( 2015)9ْص

ْْللسالْمْْكارينغْيْْمؤسسةْْاألوسطْْالشرْقْْمركز  ،"الجديدة  والعثمانية  الكمالية  بين:  األوسط  الشرق   في  تركيا  سياسات"  عمرْتشيبينار،  )2)
 ْ(2007)29صْ.واشنطنْالدولي،
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ديةْصاعدةْفيْالعالمْإلىْجانبْالصينْْركيْضمنْسبعةْقوىْاقتصاحيثْأدرجْاالقتصاديْالت
ندونيسياْوالمكسيكْوروسيا.ْوأصدرْْ بالكونغرسْاألمريكيْتقريراْحولْْْمركز،ْ)الدراساْتوالبرازيلْوالهندْوا 

مستقبلْاالقتصادْالعالمي،ْوتحدثْبثناءْعنْتركياْحيثْجاءتْتركياْبعدْالصينْفيْالنموْاالقتصادي،ْ
المركزْالسادسْعشرْاقتصاديًاْفيْالعالم،ْوتوقعْالتقريرْأنْتحتلْتركياْالمركزْالثانيْعشرْْْْوتحتلْتركيا

ْ(1ْ).2050ْْدياتْفيْالعالمْبحلولْعامبينْأكبرْاالقتصا

اتفاقياتْعدةْحولْاالقتصادْتمهيداْللدخولْفيْعالقاتْاستراتيجيةْوسياسيةْْْْىعلفقدْوقعتْتركياْ
اتفاقيةْْْإلىالنصيبْاألكبرْفيْاالتفاقياتْاالقتصادية،ْحيثْتمْاالشارةْْودفاعية،ْمعْجوارها،ْفكانْللملكة،

 (2)ْومديْأهميتهاْفيْالتحولْبينْتركياْوالمملكة.ْ،2008عامْْ

(2013ْْ)عامينْْفيْهذاْالطار:ْأكدتْاللجنةْالسعوديةْالتركيةْالمشتركةْفيْدورتهاْالحاديةْعشرةْقبلْْ
العم أهميةْ علىْ أنقرة،ْ التركيةْ بمستوْىبالعاصمةْ والدفعْ القائمةْ العالقاتْ تعزيزْ أجلْ منْ العالقاتْْْلْ

ْالمنشآتْْاالقتصاديةْوالتجاريةْْ ْدعم ْمجال ْفي ْالتعاون ْإلى ْاللجنة ْالتجاري.ْوأشارت ْالتبادل ْمستوى ْرفع بهدف
ْالمواصفاتْ ْمجاالت ْفي ْالتعاون ْأهمية ْالتأكيدْعلى ْمع ْالمجال، ْفيْهذا ْالخبرات الصغيرةْوالمتوسطة،ْوتبادل

نْوالتعاونْفيْكافةْْقاييسْوالخدماتْالماليةْوالمصرفية،ْوزيادةْحجمْاالستثماراتْبينْالبلدينْالصديقْيوالم
ْ(3ْ)المجاالتْاالقتصاديةْوالعسكريةْوالتنمويةْوالسياحية.ْ

 األهمية االقتصادية لتركيا والسعودية -

للخ مهمْ جزءْ تكونْ بأنْ المملكة،ْ عنْ تغنيهاْ الْ لالقتصادْ التركيةْ الحاجةْ كبوتهاْْإنْ منْ روجْ
يةْاالقتصاديةْبصفةْأساسية،ْحيثْأنْدولْاالقتصادية،ْفالدولْالعربيةْتحويْتناقضاتْمتعددةْمنْالناح

غيرْأنهاْتفتقرْإلىْْتريليونْدوالر،ْْْ(1,5)الخليجْتمتلكْثرواتْماليةْفيْإطارْصناديقهاْالسياديةْتتجاوز.ْ
الضخمة،ْاألمرْالذيْدفعْتركياْبالتوجهْنحوْْْْالتنوعْاالقتصاديْالذيْيضمنْاستدامةْهذهْاالحتياطياْت

 
 10ْمرجعْسابقْْ:2013كاوي،ملْ)1)
 44:مرجعْسابق2009ْْمعوض،ْ)2ْ)
 (2016العربية،ْموقعْالكتروني:)ْْ)3ْ)
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تنمية.ْ)وهذاْماْتمْإيضاحهْسابقا(.ْفيْالوقتْالذيْتتسمْباعتمادهاْالكبيرْعلىْْالمملكةْلتعزيزْاالقتصادْوال
ْ(1ْ)ْت.وخدماالخارجْفيْاستيرادْماْتحتاجْإليهْمنْسلعْ

تقومْْْْاالستفادةْمنْماْْتحتاجْإلْىالسعوديةْْفيْاتجاهْالبناءْوالتنميةْالعمرانيةْالتيْتشهدهْالمملكةْالعربيةْْ
بهْتركياْبإنتاجهْبمختلفْاألنواعْالتيْتخدمْموادْالبناء،ْواألدواتْالعمرانية،ْذلكْأنْتركياْتعدْثانيْأكبرْْ
ْالثالثةْضمنْْ ْالمرتبة ْتحتل ْلإلسمنت،ْعالوةْعلىْكونها ْأكبرْمنتج ْالعالم،ْوسادس ْالزجاجْفي ْلصفائح منتج

ْ(2ْ)المتحدةْوالصين.ْْينْلإلنشاءاتْعالمًيا،ْبعدْالوالياْتأفضلْالئحةْالمتعهْد

 التنمية واالستثمار والتبادل التجاري -

ْالعربيةْالسعودية،ْبإعالنْالعديدْمنْالمبادراتْاالقتصادية،ْلتعزيزْالتعاونْْْْقامتْكالْمنْتركيا المملكة
لديها،ْخطة الطموحْلديْكليهما،ْحيثْأنْتركياْ بماْينسجمْمعْ القوميْْْْاالقتصادي،ْ الناتجْ 2ْْليصالْ

،ْبينماْتطمحْالسعوديةْإلىْتقليلْاعتمادهاْاالقتصاديْعلىْعائداتْالنفطْبتنويع2023ْْتريليونْدوالر،ْفيْْ
الحرمينْْ خادمْ وصولْ شهدهْ الذيْ السياسيْ التقاربْ أجواءْ معْ خاصةْ أخرى،ْ مجاالتْ فيْ الصادراتْ

دةْالحكمْفيْبلديهما،ْكم متاحةْومؤهلةْللتعاونْْاْأنْالفرصةْبينْالبلدينْْالشريفين،ْوالرئيسْأردوغانْلس 
ْْ(3ْ)ْْحيث سيتم رصد حجم التبادل التجاري واالستثمار كالتالي:ْْاالقتصاديْفيْمجاالتْالطاقةْواالستثمار.

مستويْدولْالخليج،ْحيثْبلغْحجمْْْْعلىتمثلْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْأكبرْشريكْتجاريْلتركيا،ْْ
ْا ْالتجاريْبينهماْفي ْالمشتركة129ْْْ)،2002ْْلعامْْالتبادل ْالمشاريع (36ْْْ)بينهماْْ(ْمليونْدوالرْوقدْبلغْحجم

(1,2ْْ)بلغتْْ،2003ْْمشروعًاْوفقْمؤشراتْالعامْنفسه.ْكماْازداد،ْحجمْالتبادلْالتجاريْبينهماْفيْالعامْ
ملْاْعلىْمعاهدةْإنشاءْمجلسْاألعمالْالسعوديْالتركي،ْالذيْظلْيعفيْنفسْالعام،ْوقعتمليارْدوالر.ْْو

ْمايو2004ْْمنذْعامْْ ْأج2005.ْوفي ْمن ْإنشاءْصندوق ْإقرار ْتم ْالخاصةْوالحكوميةْْ، ْاالستثمارات ْتشجيع ل

 
 12ص 2013مرجع سابق  ملكاوي، (1)

ْْالدراساتْقسمْمنشورة،ْغيرْدكتوراهْرسالةْاإلستراتيجية التركية شرق أوسطيا في ظل عالقتها مع )إسرائيل(،وْداير،ْأْبْرائدْْ(2)
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القادمةْمنْدولْالخليجْإلىْتركيا،ْوالذيْأقرْأنْتنظمهْهيئةْدوليةْبالتنسيقْمعْغرفةْاسطنبولْالتجاريةْْ
ْ(1)جدةْللتبادلْالتجاري.ْوغرفةْ

ْالتجاريْْ ْالتبادل ْبنهايةْعامْْم4.65ْْوازدادْحجم ْالثقافةْوالسياحةْْْْ.ْووفقا2010ليارْدوالر ْالتركيةْ،لوزارة
بنسبةْْ السعوديينْ للسياحْ الحجزْ المئةْخاللْعامْواحد.75ْْفقدْازدادتْمعدالتْ التبادلْْْْفيْ وزادْحجمْ

خمسْملياراتْْْإلى،2014ْْالتجاريْبينْالدولتينْعدةْمراتْخاللْالسنواتْالعشرْاألخيرةْوالذيْارتفعْْ
ْ(2)دوالر.ْ

مشروعاْصناعيا،41ْْْْمنهاْْمشروعا،159ْْْْكماْوبلغْعددْالمشاريعْالمشتركةْبينْالبلدينْحواليْْ
ويرصدْالتقرير،ْتناميْحجمْالتبادلْْْْنشاطاتها،مشروعاْفيْمجاالتْغيرْصناعيةْتختلفْباختالف118ْْْْ

ْالماضية،ْحيثْْ ْالقليلة ْالسنوات ْالبلدينْفي ْبين ْالمنصرم2011عامْ)ْْبلغْحجمهالتجاري ْْْ(21747،ْنحوْْ)(
ْْ(9192مليونْريال،ْووارداتهاْمنْتركياْنحوْ)(12555ْْ)لتركياْْالمملكةْْْْبلغتْصادراْتمليونْريال،ْحيثْْ

ْْْ.ريالمليونْ

التبادلْالتجاريْفيْنهايةْعامْْ ملياراتْدوالرْأميركي،ْوفي10ْْْْم،ْإلى2013ْْوكذلكْبلغْحجمْ
لكةْالعربيةْالسعوديةْخاللْالمدةْالواقعةْماْْمجالْقطاعْالبناءْوصلتْخدماتْالمقاوالتْالتركيةْفيْالمم

ركياْحتىْنهايةْْمليارْدوالرْأمريكي،ْوبلغتْاالستثماراتْالسعوديةْفيْت12.7ْْم،ْإلى2012ْْْ-م2002بينْْ
ْ(3ْ)ْأمريكي.مليارْدوالر2ْْم،ْإلى2013ْعامْْ

شيًراْْشركة،ْلمئاتْمنْالمستثمرينْالسعوديين،ْم800ْْإنْعددْالشركاتْالسعوديةْفيْتركياْيبلغْْ
ْْ(4).اْمجالْالعقارملياراتْدوالر،ْبماْفيْه6ْإلىْأنْحجمْاالستثمارْبينْالرياضْوأنقرةْتجاوزْحاجزْْ
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ْال ْأنْحجم ْالسعودي ْالتجارةْوالصناعة ْالربيعةْوزير ْفوزان ْبن ْتوفيق ْبه: ْالتجاريْْوهوْماْصرح تبادل
مليارْريالْإلىْماْيزيدْعن12ْْْْمن2014ْْْإلى2009ْْْْبينْالمملكةْالسعوديةْوتركياْقفزْخاللْالفترةْمنْْ

ْْ.ملياراتْدوالر6ْمليارْريالْ)ماْيعادلْنحو24ْ

 مما سبق يتضح للباحث التالي:

 إنْاالقتصادْيمثلْأهميةْكبيرةْفيْالتقاربْالتركيْالسعوديْ. -
 عجزْفيْمجالْالطاقةْمنْخاللْالتعاونْمعْالمملكةْ.سدْالْعلىتعملْتركياْْْ -
ينبعْمنْأهميةْتركياْلديْْْ،ْوهوْماتركياْفيْعدةْمراحلسدْالعجزْالماليْلْْعلىعملتْالمملكةْْ -

 المملكة.
ْترابطْالعالقات،ْبينهماْ.ْْعلىإنْحجمْالتبادلْالتجاري،ْواالستثمارْالتركيْفيْالسعودية،ْيؤكدْْ -

 التعاون العسكري التركي السعودي-

لتركيْالسعودي،ْمنْعامالْمهماْمنْشانهْتعزيزْالدورْا-يعتبرْالتعاونْالعسكريْبينْتركياْوالسعوديةْْ
اْمهماْالْيمكنْتجاوزهْمنْخاللْذلك.ْفإنناْسيحاولْهذاْخاللْقوةْالردعْوالتيْتجعلْمنْحضورهماْموازن

االتفاقياتْالموقعةْبينْتركياْوالسعودية،ْمنْأجلْتعزيزْالصناعاتْالعسكريةْواألخذْْْعلىالمبحثْالوقوفْ
ْقاعدةْالقدرات.ْعلىةْالتشاركْبينهماْبالمقارنةْالقدراتْالعسكريةْلكلْمنهماْلتغطيةْأهمْي

( عامْ فيْ تعاونْعسكريْ اتفاقْ وتركياْ السعوديةْ وقعتْ فقدْ يغطيْمجاالت2010ْْوعليه:ْ م،ْ ْ)
فيْقيامْالشركةْْْالسعوديْالتركيالتدريبْواألبحاثْالعلميةْوالتكنولوجيةْكماْيتمثلْالمجالْاآلخرْللتعاونْْ

1ْالصنع".(ْ"ْاألمريكية113ْلجنودْالمدرعةْ"إم.)التركيةْ"إفْإنْإسْإس"ْبتحديثْمئاتْناقالتْا

الخليجْ التسليحْفيْدولْ بتكنولوجياْ الدولية،ْالخاصةْ وقدْشاركتْتركياْتقريبًاْفيْكلْالمعارضْ
وذلكْللترويجْلمنتجاتهاْالعسكرية.ْوقدْأفضتْهذهْالتطوراتْفيْمجملهاْإلىْتوقيعْالعديدْمنْاتفاقياتْْ

ضحتْالسعوديةْتحتلْالمركزْأ2012ْْالجماعيْأوْالثنائي.ْففيْعامْْْْالتعاونْاألمنيْسواءْعلىْالصعيْد

 

 24ْمرجعْسابقْص2010ْْملكاوي،ْ( 1)
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99ْْ)الثالثْمنْحيثْحجمْوارداتهاْمنْالصناعاتْوالمنتجاتْالعسكريةْالتركية،ْوالتيْبلغتْقيمتهاْحواليْْ
1ْْ.%(ْمنْإجماليْالصادراتْالعسكريةْالتركية7.8ْمليونْدوالر(ْوهوْماْيمثلْحواليْ)

،ْتوصلتْتركيا2015ْْيةْفيْنهايةْعامْْرتْبينْالطرفينْفيْالسعوْدوفيْخاللْاللقاءاتْالتيْج
والسعوديةْإلىْاتفاقْللتعاونْالعسكري،ْمنْخاللْتعزيزْالتعاونْالعسكري،ْوزيادةْحجمْاالنتاجْمنه،ْوعلىْْ

مليار10ْْْْتصلْالىْْْْمدرعاتْعسكريةْمنْتركيا،ْبقيمْةْْوالسعوديةْبشراءأثره:ْتمْتوقيعْاتفاق،ْبينْتركياْْ
وقدْأكد:ْْْْوفيْ)مناقصةْأولية(ْتقومْالمملكةْمنْخاللهاْبشراءْمدرعات،ْبقيمةْملياريْونصفْدوالر.ْْدوالر،

اردوغانْقوله،ْفيْأعقابْالزيارة،ْأنْالجانبْاألهمْمنْأعمالْمجلسْالتعاونْاالستراتيجيْالمعزمْعقدهْبينْْ
ْالبلدين،ْيتمثلْفيْتجارةْالصناعاتْالدفاعيةْ.

حول القوي المركزية في اإلقليم من حيث القدرات العسكرية   لكاوي()علي م أجراها  وفي مقارنة  
واإلنفاق العسكري، تبين أن القدرات العسكرية السعودية تمثل أكبر موازنة من بين خمس دول وهي:  

 (2)  مصر.  -إسرائيل–تركيا  - السعودية -إيران

ْأكثر ْبين ْالتاسعة ْالمرتبة ْفي ْالسعودي، ْالعسكري ْالنفاق ْالشؤونْْدولة30ْْْْيأتي ْإنفاقًاْعلى ْالعالم في
بالنظرْإلىْالميزانيةْالدفاعيةْلكلْمنْالدولْآنفةْالذكر،ْوهنا:ْنالحظْْْ(26)العسكرية،ْكماْواحتلتْالمرتبةْْ

مليار46,100ْْْ)م2012ْْْْثْبلغتْعامْْأنْميزانيةْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْهيْاألعلىْمنْبينْالدولْحي
الشرقْاأل العسكريْفيْعامْْدوالر(ْوهيْاألعلىْمنْدولْ فيماْازدادْاالنفاقْ نتيجة2015ْْْْوسط،ْ وذلكْ

ْمليارْدوالر(.10مليارْدوالر(ْبمعدلْزيادةْ)56ْْ)إلىْالتحدياتْالتيْتواجهْالمملكة.ْوالتيْبلغتْقيمتهاْ

مليارْدوالر(ْواحتلتْالمرتبةْالثانية،18,697ْْْْ)سْالعامْْوقدْبلغتْميزانيةْتركياْالدفاعية،ْفيْنف
لشرقْاألوسط،ْشكلتْبالنسبةْلتركياْْالضخمةْلميزانياتْالدفاعْفيْالدولْالكبرىْفيْمنطقةْاهذهْاألرقامْْ

ْالسعودية،ْْ ْالرغبة ْيتقاطعْمع ْما ْالسعودية.ْوهو ْالعربية ْالمملكة ْمعظمهاْوخاصة، ْإلى ْالتوجه ْفي عاملْجذب
يرانْيظهرْأنْالجيشْالسعوديْلديهْطائراتْأكثركذلكْفيْالم بينماْالجيشْاليرانيْْْقارنةْبينْالسعوديةْوا 

ْْلديهْأعدادْأكثرْومدافعْوغواصاتْأكثر.

 

 165صْ.الخليجي ومستقبل أمن منطقة الخليج -الحوار االستراتيجي التركيساميةْبيبرس،ْ  (1)
 27- 26  مرجع سابق ص 1020ملكاوي،)2)
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منْهنا:ْيظهرْأنْالتقاربْبالقوةْبينْالسعوديةْوتركياْيمكنْأنْيشكلْعاملْحسمْوتوازنْعسكريْْْ
فْعسكريْبينْتركياْوالسعوديةْوانضمتْإليهْبعضْالدولْْإنْلمْيكنْتفوقْفيْالقليمْإذاْماْتمْعقدْتحال

ْْ ْْوالعْراالسالمية منْْْْوكذلكبية، ودعمْضمنيْ موافقةْرسمية،ْ لوالْ ممكنةْ تكنْ لمْ السعوديةْ معْ االتفاقيةْ
ْالوالياتْالمتحدة،ْوتحرصْأنقرةْعلىْإبقاءْنشاطاتهاْمحصورةْضمنْحدودْمعينةْتفاديًا.

 من هنا: يظهر للبحث التالي:

ازنْموثرْتستطيعْكلْمنْتركياْوالسعودية،ْتشكيلْجبهةْمشتركةْموحدةْتحققْعاملْردعْوتْو -أ
 وفاعل.

تعزيزْالتوافقْبينهما،ْْْإلىإنْحجمْاالنفاقْعلىْالميزانيةْالعسكريةْكبير،ْاألمرْالذيْيحتاجْْْ -ْب
 لالستفادةْمنْاالمكاناتْالمتاحةْوالتيْمنْشأنهاْترشيدْالنفقاتْ.

ركيْالسعوديْلهاْأهميةْبمكان:ْفيْتحقيقْالحضورْالفاعلْفيْالمنطقة،ْْإنْحالةْالتشاركْالتْ -ْت
 راغْالسياسيْ.لسدْالف

 : االنقالبيةالموقف من المحاولة 

لتكونْتحواًلْكبيرًاْفيْسياسةْتركياْالخارجية،ْوالتيْحصلْفيهاْانعكاسْاستدارةْْْْاالنقالبيةجاءتْالمحاولةْْ
وجيهْأصابعْاالتهامْلدورْسعوديْفيْهذاْاالنقالبْمنْقبلْْوالعالقاتْالمختلفة،ْحيثْأنْتْْْاالقضايتجاهْْ

يْجعلتْْولة،ْجعلْالموقفْالتركيْأكثرْحدةْتجاهْالعالقةْوالملفاتْالمشتركة،ْوهيْالتأجهزةْمحددةْفيْالْد
تركياْتتحولْباتجاهْإيرانْوتطورْالعالقةْمعهاْعلىْقاعدةْرفضْالتدخلْفيْشؤنهاْالداخلية،ْومنذْذلكْ

معْروسياْ،ْاتجهتْتركياْإليْخلقْتوازنْفيْمربعْالعالقة2015ْْاطْالطائرةْالروسيةْعامْْالحين،ْوعقْاسق
يران،ْحيثْالحليفْاالستراتيجيْاألمريكي،ْالذيْشكلْضغطْعلىْتركْي اْوآوىْفتحْهللاْقولن،ْوالتحركْوا 

ْالخليجيْأيضًاْتجاهْذلك،ْأحدثْتحواًلْكبيرًاْفيْالسياسةْالتركيةْ.

 قجي: قضية الصحفي جمال خاش-

قنصل مبنىْ داخلْ خاشقجي،ْ اغتيالْ لجريمةْ األولىْ اللحظاتْ منذْ تركياْ مطلعْتبنتْ بإسطنبولْ بالدهْ يةْ
تْالسعوديةْإلىْالتعاونْلكشفْالحقيقة.ْحتىْأنْالرئيسْْ،ْموقفاْإيجابياْعبرْدعوةْالسلطا2018أكتوبر/ْْ

قةْفيْالقضية،ْمستثنياْأردوغان،ْوجهْشخصياْدعوةْإلىْالعاهلْالسعودي،ْللتعاونْمنْأجلْكشفْالحقي
نقرةْتبنيْلغةْحذرةْومعتدلةْتجاهْالرياضْبهذاْْتورطْالملكْسلمانْبهذهْالحادثةْبشكلْكامل.ْوواصلتْأ
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ْالحفاظ ْالهدف ْفيْخطوة ْتتسببْجريمةْخاشقجيْْْْالصدد، ْبأن ْالسماح ْالسعوديةْوالمنطقة،ْوعدم ْاستقرار على
ْفيْزعزعتهْ.

برْمنهْاتخاذْإجراءاتْمباشرةْتجاهْمساحاتْمحددةْفيْْلكنْالواقعْالذيْشكلْضغطًاْإعالميةْأك
أنْتركياْأرادتْالضغطْالمعنويْعلىْالسعودية،ْلتحيديهاْمنْأيْتحركاتْضدْْْْإلىشكلْالعالقة،ْيشيرْْ
ْتركياْفيْالمستقبلْ.

إنْتعاونْأنقرةْوالرياضْفيْالعديدْمنْالقضاياْالتيْتهمْالمنطقة،ْأمرْحتميْالْبدْمنه،ْفيماْتتمحورْْ
هْالمنطقةْوسكانها.ْْاتْاألطرافْالقادمةْمنْخارجْالمنطقة،ْحولْمصالحهاْدونْمراعاةْاستقرارْورفاسياس

والسعْو لتركياْ يمكنْ المنطقة،ْ تشهدهْ الذيْ الصراعْ السياسيةْْوفيْظلْ المجاالتْ تعاونهماْفيْ ترسيخْ ديةْ
يجابياْفيْوالعسكريةْواالقتصاديةْوالتجاريةْواالجتماعية.ْوالْشكْأنْعلىْالعالمْأنْيتبن ىْدوراْفاعالْوا 

ْهذاْالطار.

 خاتمة: 

علىْالدولةْالتركية،ْاتبعتْتركياْسياسةْإدارةْْ،ْوسيطرةْالفكرْالعلماني1924ْعقبْسقوطْالدولةْالعثمانيةْْ
الظهرْللشرقْوالموالةْللغرب،ْاألمرْالذيْجعلْاألتراكْيعيشونْأزمةْهوية،ْبتاريخهمْوحضارتهمْودينهم،ْْ

عامْْمرحلةْجديدةْفيْتاريخْتركياْالمعاصرةْ،وهيْفوزْحزبْالعدالةْوالتنميةْفيْانتخاباتْْإليْأنْجاءتْْ
بالتوجهْللشرق2002ْْ التركيةْفيْسياستهاْالخارجية،ْ التوازنْفيْ،ْوالتيْأعادتْصياغةْالرؤيةْ وتحقيقْ

المركزْمنْْعالقتهاْمعْالغربْ،ْواعتمدتْبذلكْاتباعْسياسةْتصفيرْالمشكالت،ْوالعملْعلىْتحيقْالدولة
فيْالتاريخْوالجغرافياْوالحضارة،ْْْْخاللْالتفاعلْوالتوازنْوْالتقارب،ْمعْعمقهاْالجغرافيْوالذيْتترابطْمعه

(،ْفكانت2003ْْتزامنْمعْالغزوْاألمريكيْللعراقْعامْ)مماْعززْمنْحضورهاْوموقعهاْاالستراتيجي،ْوالذيْْ
عقلْالسياسيْالتركي،ْنظراْألهميتهاْالدينيةْوموقعهاْْالمملكةْالعربيةْالسعودية،ْدولةْذاتْأهميةْكبيرةْفيْال

لثلثيْاحتياطيْالنفطْفيْالعالم،ْوموقعهاْاالقتصادي.ْعززْتلكْاألهميةْلديْْالقليميْوالدولي،ْفبامتالكها
(،ْدفعتهاْلتحقيقْالتكامل2002ْحيثْكانتْتركياْتمرْبأزمةْاقتصاديةْفيْتلكْالفترةْمنْتوليْعامْ)تركيا،ْ

ْتشكيلْمجلاالقتصادي،ْْ ْتقارباْكبيرا،ْمنْخالل ْبذلك ْالعربيْوالسالمي،ْوقدْحققت ْلعمقها ْتعاونْْبالتوجه س
يْبناءْالقدراتْالعسكريةْْم،ْبالضافةْللتعاونْالعسكريْوالسياسيْف2008استراتيجيْمعْدولْالخليجْعامْْ

ياراتْالمتبادلةْبشكلْْللطرفين،ْوتحقيقْالتوافقْفيْالجانبْالسياسيْمنْخاللْالعالقاتْالدبلوماسية،ْوالْز
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حالةْمنْالتباينْفيْالمواقفْوْالتوجهاتْمتواصل،ْإلىْأنْجاءتْفترةْثوراتْالربيعْالعربي،ْوالتيْعملتْْ
ْال ْالعربيةْ،لمْتدمْتلك ْالثورات ْالملكْعبدْهللا،ْعام)لديناميات ْليأتيْمتغيرْجديد،ْبعدْوفاة (2015ْْفترةْطويال
ْ.كبيربْمجموعةْمنْالعواملْأثرتْعلىْالعالقاتْبشكلْلكنْلمْتستمرْطوياًلْتلكْالعالقاتْبسب

مرحلةْجديدةْتدهورتْفيهاْالعالقاتْألسبابْمتعددة،ْمنهاْماْهو2015ْْْمْبعدْعاْْفيماوقدْدخلتْالعالقةْْ
ْاالوسطْْ ْللشرق ْاألمريكية ْالتوجهات ْفي ْفيْمرحلةْجديدة ْالعربي،ْومنهاْماْهوْمتعلق ْالربيع ْبارتدادات متعلق

ْركياْفْيعقبْوصولْدوالندْترامبْللحكم،ْوالتيْبدأتْمرحلةْجديدةْمبنيةْعلىْإضعافْالدورْالقياديْلت
ة،ْوالتيْكانتْالمملةْومازالتْعلىْمسارْالوالياتْالمتحددةْفيْإضعافْهذاْالدورْعلىْاعتبارهْْالمنطق

ْاألوسطْوفقْْ ْالشرق ْيسيرْعليه ْالتي ْالقليمي،ْوالسياق ْالفجوةْْْْةاالستراتيجييضعفْدورها ْازدادت األمريكية.
تركيا،ْواألمرْالذيْْْْوديةْفييةْالسعفيْالعالقةْبعدْمقتلْالصحفيْالسعوديْجمالْخاشقجيْفيْالقنصل

ْشكلْرأيْعامْعالميْضدْالسعودية.ْ

 : والتوصياتالنتائج 

 النتائج:

إنْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْعالقاتْتاريخيةْذاتْطابعْتنافسيْمصلحي،ْأوْعدائيْفيْحقبْ -
 تاريخيةْمختلفة،ْالْسيماْفترةْماْقبلْسقوطْالدولةْالعثمانيةْ.

ْللحكم،ْْالعدالةْوالْتبعدْوصولْحزبْْ - ْاقتصادي،ْنمية ْبراغماتي ْبطابعْذاتْطابع ْالعالقة اتسمتْهذه
ارتبطْبرغبةْصانعْالقرارْالتركي،ْفيْتصفيرْالمشكالتْمعْدولْالجوارْالجغرافي،ْوالثانيْيتعلقْْ

 بضرورةْمعالجةْالواقعْاالقتصاديْالصعبْفيْتركيا.
- ْْ بعد العربيْماْ الربيعْ العالقمْعلىْطبيْع2011اثرتْثوراتْ تلكْ اةْ المصريةْْاتْالْسيماْ لثورةْ

 والتفاعلْالتركيْمعهاْ.
 مْتحولْغيرْمسبوقْفيْطبيعةْالعالقةْبينْالبلدين.2015شكلتْمرحلةْماْبعدْعامْ -

ْ

ْ

ْ 
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 ( 2003) م.38٠١0

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
 



 
   

80 

 

 : والدورياتالمجالت 

 (2005)ْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدةْأبوْظبي.، 2004في عام لألبحاث:ْالخليجالخليجْ -
ْلألبحاث.ْْْإشكالي، المركزالعالقات الروسية الخليجية: البناء على ماض  مليكلمانْْْْإلينا - العربي

 (ْ.2016)قطرْْ-الدوحةْلسلةْتحليلْسياسات،س
ْالسياسية2002ْْ  2008السياسة اإلقليمية التركية تجاه الخليج العربي  ْْتوفيقْسعْد - ْالعلوم مجلة

 .(2009)ْ.24ْ-1(،39-38)المشتركْجامعةْبغداد.ْالعددْ
زْوراقْمركمبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفها السياسي اإلقليمي. أداوودْاوغلوْْْْأحمْد -

 ْ.(2012)ْ.2ْ-1(3ْ)العددْاالستراتيجية.ْْالبحوْث
سلسلةْتحليلْسياساتْْْالتركي في سوريا، -خلفيات التباين األمريكي لألبحاثْالمركزْالعربيْ -

ْْ(2014)ْقطرْ-الدوحة
المركزْْْات متطورة، وطموحات متنافسة في المنطقة العربية.روسيا وتركيا: عالقْْقدورةْْعماْد -

 (.2015)ْقطرْ-يلْسياساتْالدوحةالعربيْلألبحاث،ْسلسلةْتحْل
شؤونْسياسية،ْمركزْدراساتْالوحدةْ"الدور التركي تجاه المحيط العربي"،  ْْنورْالدينْمحمْد -

 ْ(2012)ْ.5العربية،ْبيروت.ْعددْ
 المواقع االلكترونية 

  مساءً   11مركزْالجزيرةْللدراساتْْْْاتفاقية السالح التركية السعودية خطوة لتحسين العالقات، -
(20/2/2016 ) 

http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favi
con.ico  

موقعْتركْبرسْسادسةْمساءْْأصداء تركية وعربية للمجلس االستراتيجي التركي السعودي،   -
(20/ْ1/2016)ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْhttp://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo_1.png 
 

تشتري مدرع - الى  السعودية  بقيمة تصل  الصنع  تركية محلية  ْْمليار دوالر، 10ات عسكرية 
ْ اللكتروني،ْ نيوزْ 10ْموقعْ ْصباحاًْْ ْ(20/1/ْ1016.) 

arabic/v2/i/favicon.ico-http://i.tmgrup.com.tr/dailysabahْْ 

http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favicon.ico
http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favicon.ico
http://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo_1.png
http://i.tmgrup.com.tr/dailysabah-arabic/v2/i/favicon.ico


 
   

81 

 

ْتعلنْا - ْاللكتروني،ْْالسعوديةْوتركيا ْالعربية ْموقع ْاستراتيجي"، ْتعاون ْ"مجلس ْتشكيل ْْصباحا11ًْْْن
(20/ْ2/2016.)-http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb 

precomposed.png-144x144-icon-touch-foundation/appleْْ 
http://www.enabbaladi.org/xmlrpc.phpْْْ

ْْمساء12ًْْْتطلعْلمضاعفةْالتجارةْبينْتركياْوالسعودية،ْمركزْالجزيرةْللدراساتْاللكتروني،ْْ -
(12/ْ10/ْ2015.) 

http://purl.org/dc/elements/1.1/ْْْ

ْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb-foundation/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png
http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb-foundation/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png
http://www.enabbaladi.org/xmlrpc.php
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://purl.org/dc/elements/1.1/


 
   

82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

83 

 

 
 "والمقارن  التشريع الفلسطيني  في "الرشوة واالختالس في القطاع الخاص

 "مقارنة  تحليلية تأصيلية  دراسة"
"Bribery and Embezzlement in the Private Sector in Palestinian 

and Comparative Legislation" 

"A Comparative and Analytical Study" 

 د.أحمد براك 

 مكافحة الفساد في فلسطينرئيس هيئة 

DOI:10.36529/1811-000-009-004 
barak105@hotmail.com 

 

 الملخص
ْالجريمتينْْ ْبسببْخطورةْهاتين ْالرشوةْواالختالس ْالفلسطينيْسلوكْوأفعال ْالفساد ْمكافحة ْقانون جرم

نصْعلىْالرشوةْواالختالسْالمنصوصْْعلىْاالقتصادْوالتنميةْداخلْالدولة،ْوقدْتالحظْلناْأنْالمشرعْْ
ئاتْهلْهيْتتعلقْْولمْيحددْمدىْتطبيقهماْأوْحصرهْعلىْبعضْالفعليهماْفيْقوانينْالعقوباتْالساريةْْ

بالقطاعْالعامْأمْبالمكانْشموليتهماْبالتجريمْعلىْالقطاعْالخاصْوباقيْاألشخاصْالخاضعينْألحكامْْ
ناْأثْر،ْلذاْْالقانونْوالْتنطبقْعليهمْالصفةْالعموميةْونكونْبذلكْحصرناْوضيقناْإفالتْأيْجهةْمنْالعقاْب

ْوهْاْْتساؤالًْ اْْهومْ فيْ واالختالسْ الرشوةْ جرميْ خضوعْ الجزائيْْمدىْ التشريعْ ألحكامْ الخاصْ لقطاعْ
الوصفيْالتحليلي،ْْومنْأجلْتقديمْدراسةْوافيةْحولْهذاْالموضوعْاستخدمناْالمنهجْالعلميْْْْ؛الفلسطيني

،ْْخاْصفيْالقطاعْالواالختالسْْالرشوةْْْْنصْتشريعيْلجريمتيْْأفراْدضرورةْْْْإلىوخلصناْْْْوالمنهجْالمقارنْ،
ْمنهماْبشكلْمغايرْعنْالتجريمْالواردْفيْالقطاعْالعامْ.بحيثْيتمْتحديدْوتوصيفْأركانْكلْ

 )الفساد،ْالرشوة،ْاالختالس،ْالقطاعْالعام،ْالقطاعْالخاصْ(ْ:الكلمات المفتاحية
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 
واالختالسْإحدىْالجرائمْالتيْجرىْتجريمهمْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْْالرشوةْْجريمتيْْتعتبرْْ

وتعديالتهْباعتبارهماْمنْجرائمْالفسادْلماْلهاتينْالجريمتينْمنْخطورةْعلىْالتنميةْوعلى2005ْْْْ(ْلسنة1ْْ)
الوطنيْْْْاالقتصاْدْْثيرْعلىاْلهْمنْتأالْسيماْلممنْأكثرْاألعمالْخطورةْْْْاالختالسْْاقتصادْالدولة،ْإذْيعْد

نحنْأولىْبحمايتهاْوالمحافظةْعليهاْإبانْْماْيسببهْمنْاستنزافْللكثيرْمنْالمواردْالماليةْالتيْْْْإلىبالنظرْْ
زعْْالظروفْالتيْتعصفْبدولةْفلسطين،ْوكذلكْتعدْالرشوةْإحدىْوسائلْانتشارْالفسادْالتيْتعملْعلىْن

العتقادهمْأنهْبدفعْالمالْيحصلْعلىْخدماتْأسرعْوأجود،ْوعليهْْْْالدارةثقةْالمواطنينْبجهةْالحكومةْأوْ
ضرورةْتجريمهماْووضعهماْمنْصورْالفسادْوأولىْاختصاصْْْإلْىولخطورةْهاتينْالجريمتينْتنبهْمشرعناْْ

ْتحيلْمْر ْبدورها ْالفسادْوالتي ْلهيئةْمكافحة ْتحقيقاتمالحقةْمرتكبيهماْوالمساءلة ْانتهاء ْبعد ْالفساد ْفعل هاْْتكب
،ْوعلىْهذاْ(1)درْقرارْاتهامْللمحكمةْالمختصةْبالنظرْفيْقضاياْالفساْداألوليةْللنائبْالعامْومنْثمْيص

قوباتْبحقْمرتكبيهاْوهذاْماْْاألساسْفقدْأفردهماْالمشرعْباعتبارهماْمنْصورْالفساد،ْوأولىْفرضْالع
إ فلسطينْْسعتْ دولةْ التزامًْليهْ الفسادْ أفعالْ واعتبارهماْمنْ لمكافحةْْبتجريمهماْ الدوليةْ االتفاقيةْ بأحكامْ اْ

ْ.2010،ْوكذلكْأحكامْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْلسنةْْ(2ْ)2003نةْالفسادْلس
ْالجريمتينْْ ْهاتين ْبالمطلقْعلى ْنًصا ْقدْجاء ْالفساد ْمكافحة ْفيْعملية ْالفلسطيني ْالتشريع ْأن ويالحظ

لعقوباتْالساريةْولمْيحددْمدىْتطبيقهماْأوْْىْالرشوةْواالختالسْالمنصوصْعليهماْفيْقوانينْاإذْنصْعل

 
 2005(ْلسنة1ْالمعدلْلقانونْالكسبْالغيرْمشروعْرقمْ)2010ْ(ْلسنة7ْأنشأتْهيئةْمكافحةْالفسادْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ)ْْ(1)
نفاذْالقانون"،ْوالفصلْالرابعْ"التعاونْالْْ(2)  دولي".ينظرْتقريرْاستعراضْدولةْفلسطين،ْالفصولْالمستعرضة:ْالفصلْالثالثْ"التجريمْوا 
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ْالخاْصْْحصره ْالقطاع ْبالتجريمْعلى ْبالمكانْشموليتهما ْأم ْالعام ْبالقطاع ْتتعلق ْالفئاتْهلْهي ْبعض  على
ذلكْحصرناْوضيقناْْوباقيْاألشخاصْالخاضعينْألحكامْالقانونْوالْتنطبقْعليهمْالصفةْالعموميةْونكونْب

ْإفالتْأيْجهةْمنْالعقاب.
با عمليةْْلمْعوْ فيْ حتمْ النصْ أنْ نجدْ بعمومتيهاْ جاءْ وماْ التشريعيةْ النصوصْ فحوىْ فيْ انْ

(ْمنْالقانون2ْْ)ْْالمادةالمساءلةْرغمْارتكابْلجريمةْفسادْأنْيكونْمنْضمنْالفئاتْالواردةْحصًراْفيْْ
ْْانطباقْتوصيْفْْإلىواردْتعريفهْفيْالقانونْليصارْْكجهاتْخاضعةْللقانونْوصفةْالفاعلْ)الموظف(ْال

ْالجرمي ْالفاعلْْْْالفعل ْيكون ْأن ْالعقوباتْعلى ْقانون ْاشترط ْالجرميْحتىْوان ْالفعل ْارتكبت ْالتي ْالجهة على
ْللتشريع ْتعديل ْآخر ْفي ْأنْمشرعناْالسيما ْنجد ْالقانون ْالخاضعةْألحكام ْللجهات ْبالعودة ْإذ ْْ( 1) فيهاْموظف،

مجالسْإدارةْْْأعضاءرؤساءْْوىْْ(ْمنهْقدْعدلْالفئاتْالخاضعةْللقانونْونصْعل4ْ)ْْالمادةالْسيماْفيْْ
،ْوعليهْفإنْنطاقْالتطبيقْْفيهاْْاالتيْتكونْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساتهاْمساهمًْْْ،والعاملونْفيهاْْ،الشركاْت

يكونْفقطْفيْتلكْالفئةْالتيْتكونْالدولةْاوْأيْمنْمؤسساتهاْمساهًماْفيها،ْوْبالتاليْولطبيعةْالوضعْْ
ركاتْفيْفلسطينْ)ْكشركاتْمساهمةْعامة،ْوالشركاتْمساهمةْْالفلسطينيْنجدْانْهنالكْباقيْأنواعْالش

 
حيثْحددْاالشخاصْالخاضعون2018ْْْْ/8/11لقانونْمكافحةْالفسادْالصادرْبتاريخْْْالمعدل8201ْْسنةل(37ْقمْ)قرارْبقانونْْرْْ(1)

ْ.رئيسْالدولةْومستشاروه،ْورؤساءْالمؤسساتْالتابعةْللرئاسةْ.1للقانونْوهم:ْ
ْ.ْرئيسْوأعضاءْمجلسْالوزراء،ْومنْفيْحكمهم.2ْ
ْالتشريعي..ْرئيسْوأعضاءْالمجلس3ْ
ْةْالقضائيةْوالنيابةْالعامة..ْأعضاءْالسلط4
ْ.ْرؤساءْالمؤسساتْوالهيئاتْواألجهزةْالمدنيةْوالعسكرية،ْوأعضاءْمجالسْإدارتها،ْإنْوجدتْ.5
ْ.ْالمحافظون،ْورؤساءْوأعضاءْمجالسْالهيئاتْالمحلية،ْوالعاملونْفيها.6
نظامْتشكيالتْالوظائفْالمدنيةْأوْالعسكريةْعلىْْلْوظيفةْمدرجةْفيْْ.ْالموظفونْالعامونْالمعينونْبقرارْمنْجهةْمختصةْلشْغ7

ْموازنةْإحدىْالدوائرْالحكومية،ْأًياْكانتْطبيعةْتلكْالوظيفةْأوْمسماها،ْوأعضاءْالسلكْالدبلوماسي،ْومنْفيْحكمهم.
ْاْمساهًماْفيها.ْ.ْرؤساءْوأعضاءْمجالسْإدارةْالشركات،ْوالعاملونْفيها،ْالتيْتكونْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساته8
ْ.ْالمساهمونْفيْالشركاتْغيرْالربحية،ْوالعاملونْفيهاْ.9
ْْْوالمصفون..ْالمحكمون،ْوالخبراء،ْوالحراسْالقضائيون،ْووكالءْالدائنين10ْ
باالستقاللْ.ْرؤساءْوأعضاءْمجالسْإدارةْالجمعياتْالخيريةْوالتعاونيةْوالهيئاتْاألهليةْالتيْتتمتعْبالشخصيةْاالعتباريةْالمستقلة،ْْو11

والداري،ْواألحزابْوالنقاباتْواالتحاداتْواألندية،ْومنْفيْحكمهم،ْوالعاملونْفيْأيْمنهم،ْحتىْولوْلمْتكنْتتلقىْدعًماْمنْْْْالمالي
ْالموازنةْالعامة.

ْ.ْاألشخاصْالمكلفونْبخدمةْعامةْبالنسبةْللعملْالذيْيتمْتكليفهمْبه.12
لةْالتشريعية،ْوالتنفيذيةْوالقضائية،ْوأيْشخصْيمارسْوظيفةْأيْمنْمؤسساتْالدْو.ْأيْشخصْغيرْفلسطينيْيشغلْمنصًباْفي13ْْ

ْعموميةْلصالحْأيْجهازْعموميْأوْمنشأةْعموميةْأوْمنظمةْأهليةْتابعةْلبلدْأجنبيْأوْمؤسسةْذاتْطابعْدولي.
 ،ْوالعاملونْفيهاْ.زنةْالعامةْللدولة.ْمسؤولوْوأعضاءْالجهاتْالتيْتساهمْبهاْالدولةْأوْتتلقىْموازناتهاْأوْأيْدعمْمنْالموا14
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ال المختلطةْ)وهيْ التضامن،ْوالشركاتْ يمكنْْخاصةْوشركاتْ والخاص(ْالْ العامْ القطاعْ بينْ تكونْ تيْ
فراغْْ أمامْ ونكونْ القانون،ْ ألحكامْ لعدمْخضوعهاْ االختالس(ْ أوْ )الرشوةْ عليهاْ الجرميْ الفعلْ توصيفْ

لشركاتْالمذكورةْمنْنطاقْاختصاصْالهيئةْوتجريمهاْوفًقاْلقانونْمكافحةْْتشريعيْفيْخضوعْباقيْفئاتْا
الفئاتْألحكامْالقانونْوتجريمْفعلْرشوةْواالختالسْعلىْالمساهمينْْْْالفسادْوْاألولىْأنْيتمْإخضاعْهذه

ا لمكافحةْ الدوليةْ االتفاقيةْ بأحكامْ بااللتزامْ العملْ باستكمالْ بالعملْ نرغبْ كناْ إذاْ فيهاْ ْ لفساْدوالعاملينْ
ْوالتوسعْفيْتفسيرْأحكامْبنودها.

 : الدراسة إشكالية: أوالً 
ْْالخاْصْالقطاعْفيْواالختالسْالرشوةْجرميْخضوعْمدىْحولْالسؤالْفيْالدراسةْإشكاليةْتتمثل

الفلسطينيْويحتملْهذاْالرايْْالعديدْمنْالتساؤالتْأوالهماْهلْتجريمْالفئةْالواردةْْْالجزائيْالتشريعْألحكام
ْامتثالْألحكام4/8ْْْْْْالمادةفيْْ ْأًياْمنْمؤسساتهاْ(ْهو ْأو ْالدولة ْالتيْتساهمْفيها ْالقرارْبقانونْ)الشركات من
الرابعةْمنْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْْْالمادةمنْاالتفاقيةْاالمميةْلمكافحةْالفساد،ْْو22ْْو21ْْْْلموادْْا

نصْالتشريعيْْْإلىاْهلْمازلناْبحاجةْْباعتبارْأنْهذهْالفئةْتخرجْعنْصفةْالعموميةْالمعروفة،ْوثانيهم
الرشوةْواالختالسْعلىْالمساهمينْْْْلخضاعْالفئاتْ)باقيْالقطاعاتْوالشركات(ْووضعْأركانْلتجريمْفعل

اعتبارْأنناْملزمينْبأحكامْاالتفاقيةْاالمميةْوالعربيةْونكونْبذلكْقدْجرمناْفعلْْْإلىأوْالعاملينْفيهاْليصارْْ
الخاصْوحققناْالهدفْالمرجوْمنْاالتفاقياتْالدوليةْسالفةْالذكر،ْوثالثهماْْْْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاع
ْرمْفيْالقطاعْالخاصْوالْيختلفْعنهْفيْالقطاعْالعامْ.هلْالعقابْيتناسبْمعْالج

 : : منهجية الدراسةثانًيا
ْْْيالتحليْلْالوصفيْالمنهجْخاللْفمنْالمقارن،ْوالمنهجْالتحليلي،ْالوصفيْالمنهجْالدراسةْهذهْتتبع

1ْْْ)ْْرقمْْالفلسطينيْْالفساْدْْمكافحْةْْقانوْنْْنصوْصْْوتحليلْْوصفْْيتمْْسوف ْْوتعديالتْه2005ْْْْلسنة(
ْواالختالسْْالرشوةْْمجاليْْفيْْوبخاصةْْالفلسطينيْْالمجتمعْْفيْْالفساْدْْظاهرةْْوواقعْْالعالقةْْذاْتْْوالتشريعاْت

ْالدوليةْْاالتفاقياْتْْمعْْالنصوْصْْتلكْْمقارنةْْخاللهْْمنْْيتمْْفسوفْْالمقارن،ْْالمنهجْْأما.ْْالخاْصْْالقطاعْْفي
ْْللعاْمْْالفساْدْْلمكافحةْْالعربيةْْواالتفاقية2003ْْْْللعامْْالفساْدْْلمكافحةْْالمتحدةْْاالممْْاتفاقيةْْوبخاصةْْواالقليمية
ْْوبخاصْةْْالقضائيةْْوتطبيقاتهاْْالبلدانْْمنْْالعديْدْْفْيْْالقانونيةْْبالنصوْصْْمقارنتهاْْإلىْْبالضافةْْ،2010
 ْ.وغيرهاْئرْيجزاوالْاألردنيْوْواللبنانيْالمصرْيْالقانوْن
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 ثالًثا: أهمية الدراسة:
ْمنْالناحيةْالنظريْة ➢
لبحثْْْأتأتيْْْ الدراسةْ الرشوةْواالختالسْفيْدولةْإهميةْ الفسادْ لفعليْ الخاصْ القطاعْ مكانيةْتجريمْ

حكامْاالتفاقيةْاالمميةْْْأفلسطينْوهلْالتشريعْالفلسطينيْلقانونْمكافحةْالفسادْيجرمْهاذينْالفعلينْالتزاًماْْو
ْرةْ.اقتراحْتشريعْلسدْهذهْالثغْإلىمْماْزلناْبحاجةْأيةْلمكافحةْالفسادْوالعرب
ْمنْالناحيةْالعمليْة ➢

ْبينْعدةْقوانينْعالجتْجريمةْْ ْأقومْبإجراءْمقارنةْما ْالخاصْْحيثْسوف ْالقطاع ْفي الرشوةْواالختالس
وباقيْالجرائمْالتيْْْْ،والتفريقْفيماْبينْاركانْهذينْالجرمينْمعْجريمتيْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالعام

وانينْْالقْْأحكامْاالتفاقيةْالدوليةْاألمميةْوالعربيةْْلمكافحةْالفسادْوْْتحليلْنصوْصْْإلىإضافةْْْْتتشابهْمعها،
جرميْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْْتحديدْوتوصيفْأركانْْْْإلىللوصولْْالمجرمةْلهذينْالفعلينْْْْالمقارنة
ولبحثْأهميةْإقرارْهاتينْالجريمتينْْْْالجانيْمنْالعقاْبْْلتالفيْالثغراتْالتيْتحولْدونْإفالْتْْالخاْص

ضمنْالتشريعْالفلسطينيْلتحقيقْالمبادئْالتشريعيةْالتيْرسختهاْأحكامْاالتفاقياتْالدوليةْاألمميةْوالعربيةْ
ْ.لمكافحةْالفسادْفيْمحاربةْالفسادْفيْكافةْالقطاعاْت

 : الدراسة خطة: رابًعا
ا منْخاللْ السابقةْ الشكاليةْ وتسليطْْوتحلْ األسئلةْ علىْ علىْهلجابةْ ْْتيْنالجريمْْاتينالضوءْ

ومدىْانطباقهماْوسنتعرضْلتجاربْالدولْكالجزائرْواألردنْولبنانْْْْ،امثمْالتطرقْألركانهْْوتحديدْمفهومهما
ْْ للوصول التجريمْ عمليةْ فيْ والعْرْْإلىومصرْ االمميةْ االتفاقيةْ وأحكامْ تنسجمْ الفسادْنتائجْ لمكافحةْ بيةْ

ْالفرصْْ ْارتكوتضييق ْللتقليلْمن ْالقطاعات ْبعض ْالعقوباتْعلىْمرتكبيهماْْعلى ْالجريمتينْوفرض ابْهاتين
ْوسدْأيْفراغْتشريعيْجراءْعدمْالتجريمْ.

ْمبحثينْوذلكْعلىْالنحوْاالتيْ:ْإلىولذاْسنقسمْدراستناْ

 الخاص  القطاع في  الرشوة: األول المبحث

 الرشوةْتعريف:ْاألولْالفرع

 ةالرشْوْأركان:ْالثانيْالفرع

 الخاْصْالقطاعْفيْالرشوةْجريمةْعلىْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع

 الخاصة الممتلكات في االختالس: الثاني المبحث

 الخاْصْالقطاعْفيْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْتعريف:ْاألولْالفرع
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 الخاصْةْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْأركان:ْالثانيْالفرع

ْالخاْصْالقطاعْفيْاالختالسْلجريمةْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع

 المبحث األول 

 الخاص  القطاع في الرشوة 

ْتمهيدْوتقسيْم

الرشوةْفيْالقطاعْالخاصْتختلفْعنْالقطاعْالعامْمنْحيثْالفاعلْألنهاْتتطلبْوجودْمقوماتْْ
الدولْفيْسنْتشريعاتهاْعندْعمليةْتجريمْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْْمعينةْكالعاملْأوْالمستخدمْواختلفتْْ

األولْواألساسيْعمليةْالتجريمْلهذهْْْثلْالقانونْاللبنانيْوالجزائريْولكنْبحسبْاختالفْالتسمياتْفالهدفم
ْالفئةْبغضْالنظرْعنْتسميةْالفاعلْفيهاْمستخدمْأمْعامل.

تتوافرْصفةْخاصةْفيْمرتكبهاْهيْأنْيكونْْْْويتعينْلقيامْجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْأْن
تحققْالربحْْديرْكيانا ْخاًصاْأوْمشروعْخاصْبغضْالنظرْعنْماهيةْأهدافهْسواًءْْمستخدًماْأوْعاماًلْأوْي

ْْالعنصرْْهذاْْنأْْْ،ْونرْى(1) أمْال،ْوهذاْالعنصرْيمثلْالشرطْالمفترضْلقيامْالجريمة بعضْْْْعلىْْيسرْيْ
ْبأْيْْمالها"ْْرأسْْفيْْالدولةْْتساهْمْْالتْيْْالمشروعاْتْْفيْْيْ"المستخدميْنالفئاتْالخاضعةْللتشريعْالفلسطين

لغاياتْالتجريمْوفقا ْلتعريفْالموظفْفيْالقانونْْْْالموظفْْصفةْْيحملوْنْْفيهاْْالمستخدمينْْكوْنْْكانْتْْصفة
استخدامْمصطلحْالمستخدمْنجدْانهْكلْشخصْْْإلىويخضعونْلعقوبةْالتجريمْفيْالقطاعْالعامْإذْبالرجوعْْ

التبعيةْالتيْيكونْلصاحبْالعملْْ بالمشروعْبعالقةْقانونيةْجوهرهاْصلةْ بمقتضاهاْسلطةْالرقابةْْيرتبطْ
ذاْكانتْ(2)اْالتزامْمنْالمستخدمْبالخضوعْلهاوالشرافْوالتوجيهْويقابلْه ،ْوينبغيْأنْتكونْالعالقةْمأجورةْوا 

ْبشكلْتطوعيْتنتفيْعنهْصفةْالمستخدمْ.

وأثأرْالعملْالفكريْجداًلْعندْبعضْالفقهاءْالذينْاعتبرواْأنْالعقدْالذيْيردْعلىْعملْفكريْهوْ
ماْيبررهْبعدْأنْصارْمقرًراْاليوم،ْفالواقعْأنْْاولةْوليسْعقدْعمل،ْإالْأنْهذاْالجدلْلمْيعدْلهْْعقدْالمق

كاًلْمنْالعملْالفكريْواليدويْيمكنْأنْيكوناْموضوًعاْأوْمحاًلْلعقدْالعملْوقدْأخذْقانونْالعملْاللبنانيْْ
يقومونْبأعمالْمكتبيةْأوْغيرْيدويةْْْْبهذاْالرايْعندماْميزْبينْالعمالْالعاديينْوالعمالْالمستخدمينْالذين

ْعلىْأعمالهمْالطابعْالفكري.ْوالذينْيغلْب

 
 ْ.94،ْص2013:ْالفسادْأبرزْالجرائمْاألثارْوسبلْالمعالجة،ْمنشوراتْالحلبيْْنالبيضْوفادياْْْ(1)
 . 203ْ،204،ْص2000ْالمكتبةْالقانونية،ْْ،1:ْجرائمْاالعتداءْعلىْالوظيفةْوالمالْالعام،ْالرشوةْوالربح،ْططنطاوْيإبراهيمْْ(2)
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اللبنانيْبينْالمستخدمينْوالعمالْوقدْقسمْالجراءْْ مستخدمينْوعمالْوعرفْْْإلىوفرقْالمشرعْ
أ فئةْالمستخدمْ يدخلْفيْ أجيرْالْ والعاملْهوْكلْ يدويْ بعملْغيرْ أوْ بعملْمكتبْ يقومْ أجيرْ نهْكلْ
ْالمستخدمينْ.

ويكونْالعاملْفيْاغلبْاألحوالْفيْالقطاعْالخاصْمرتبًطاْبعقدْعملْمعْصاحبْالعمل،ْوهذاْ
(ْمنْقانون24ْْ)ْْالمادةالعقدْيكونْبمعنىْقانونْالعملْالذيْيحددْشروطْعقدْالعمل،ْفعقدْالعملْعرفتهْْ

ْْلمدةْْاملْعْوْْعملْْصاحْبْْبينْْيبرمْضمنيْْأْوْْصريحْْشفهْيْْأْوْْكتابْيْْنهْاتفاْقعلىْأْ(1)ْالفلسطينيالعملْْ
ْوتحْتْْالعملْْصاحْبْْلمصلحةْْعملْْأداءبْْالعاملْْبموجبهْْيلتزمْْمعينْْعملْْلنجازْْأوْْمحددةْْغيرْْأوْْمحددة
شرافه،ْإدارته ْللعاملْ.ْعليهْالمتفقْاألجرْبدفعْالعملْصاحْبْْفيهْويلتزمْوا 

نْمارسْعماًلْخارجْنطاقْوظيفتهْيعتبرْعاماًلْمرت عملْبعقدْْبًطاْْوالموظفْالعموميْخارجْأوقاتْدوامهْوا 
ْمقابلْأجرْوذلكْحالْتوفرتْالشروطْالمتعلقةْبعقدْالعملْالتبعيةْواألجر.

ْانطباقْْ ْأنْمعيار ْإذ ْالخاص ْالقطاع ْفي ْالرشوة ْالعامْعن ْالقطاع ْفي ْالرشوة ْأركانْجريمة ْتختلف وال
الفاعلْفيْالجريمةْاألولىْهوْالموظفْالعموميْْ الفاعلْحيثْأنْ والفاعلْفيْْالفعلْالجرميْهوْصفةْ

يةْهوْالمستخدمْأوْالعامل،ْوانْأركانْالفعلْلكليهماْهيْذاتهاْمنْحيثْالركنْالماديْالفعلْْلجريمةْالثاْنا
المكونْمنْالطلبْأوْااللتماسْللقيامْبالعملْأوْاالمتناعْعنْالقيامْبعمل،ْوالقصدْالخاصْوهوْالضرارْْ

ْحبهْ.العملْأوْصاْإذْباألولىْبالدولةْأوْمصالحهاْوالثانيةْالضرارْبصاحْب

 ثالثةْفروعْ:ْإلىوعلىْذلكْنقسمْهذاْالمبحثْ

 الرشوةْتعريف:ْاألولْالفرع

 الرشوةْأركان:ْالثانيْالفرع

ْالخاْصْالقطاعْفيْالرشوةْجريمةْعلىْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع

ْ

ْ

ْ

ْ

 
 ْ.2000ْ/4ْ/30الصادرْبتاريخ2000ْْ(ْلسنة7ْفلسطينيْرقمْ)قانونْالعملْالْْ(1)
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 الفرع األول 

 تعريف الرشوة 

 تعريفها لغوًيا واصطالًحا أواًل:

شيءْْْبواسطةْْالشيءْْإلىْْالتوصلْْطلْبْْحوْلْْيدورْْمعنىْْاللغةْْفيْْالرشوْةْْا:ْفإنْأصلأماْلغويًْ ➢
:ْْوقالْسيبويهْْلترزقه،ْْأمهْْإلىْْرأسهْْمْدْْإْذْْالفرخْْرشىْْمنْْمأخوذةْْالرشوةْْالعباسْْأبوْْقالْْآخر،
ْأبوْْوقالْْ،...إذْظاهرْهْْورشاهْْالينه،:ْْوترشاهْْحاباهْْورشاهْْبها،ْْأخْذْْإذاْْمنه،ْْوارتشىْْرشوة،ْْرشاه
ْْبيْنْْيسديْْالذيْْوالرائشْْالدلو،ْْوالرشاءْرسنْْوتمشى،ْْتحركْْقْدْْالذْيْْالظباءْْأوالْدْْمنْْالرشى:ْْعبيْد

ْْبالفتح،ْْالرشوةْْمنْْاسمْْالشينْْوسكوْنْْوالضمْْبالكسرْْالرشوة:ْْالتهانوْيْْوقالْْ(1)والمرتشي.ْْالراشي
ْ(2)آخرْْشيئاْليصنعْشيئاْلهْتصنعْبأْنْْبالمصانعةْالحاجةْإلىْبْهْيتوصلْماْاللغةْفيْوهي

 تعريفها اصطالًحا ➢
منْْْالمسطر،ْْالهدفْْعنْْعملهْْأداءْْفيْْالمستخدمْْانحرافْْبعضْالفقهاءْأنهااْفقدْعرفهاْْأماْاصطالحيًْ

ْْأنهاْْعلىْْآخروْنْْ،ْبينماْعرفها(3ْ)ْْالوظيفْةْْمْنْْمشروعْْغيرْْكسْبْْوهيْْله،ْْشخصيةْْمصلحةْْتحقيقْْأجل
ْْكسْبْْوهْيْْله،ْْشخصيْةْْمصلحْةْْتحقيْقْْأجلْْمنْْالمرجو،ْْالهدفْْعْنْْعملهْْأداءْْفْيْْالمستخدمْْانحراف
استغاللهاْْْأوْْالخدمةْْأوْْالوظيفةْْبأعمالْْالتجارْْأنهْْعلىْْاآلخرْْالبعْضْْعرفهاْْكمْا  الوظيفْةْْمنْْعمشرْوْْغير
ْْاالمتناْعْْأوْْعملْْداءألْْأخرْىْْمنفعةْْأيةْْأوْْبهاْْوعْدْْأوْْعطيةْْعلىْْيحصلْْأوْْيقبلْْأوْْالجانيْْيطلْبْْبأن
ْ(4ْ)ْعنه.

ْْالقطاْعْْفيْْالرشوةْْأْوْْوميينالموظفينْالعمْْاألمرْبرشوةْْتعلقْْسواءْْعامْْبشكلْْالرشوةْْجريمةْْولذاْفإن
ْْبهْاْْوعْدْْأوْْمزيةْْمنْْلهْْيقدمْْمْاْْيقبلْْأوْْيطلْبْْموظفْْأوْْمستخدمْ"عامل"ْْطرفينْْالخاصْتقتضيْوجوْد

ْاألولْْالطرفْْلقاءْدفعْْهديةْأوْمزيةْْيعرْضْْأوْْيمنحْْأوْْيعْدْْآخرْْوطرفْْمباشر،ْْغيرْْأوْْمباشرْْبأيْشكل
ْأداؤهْ.ْعْنْْاالمتناعْأوْالعملْداءأل

ْ

 

)1ْ(ْعبدْالوهابْالشيشاني:ْدورْالقيمْْالغائبةْالتيْتحكمْبناءْالفردْفيْمكافحةْجريمةْالرشوة،ْالمركزْالعربيْللدراساتْاألمنةْوالتدريبْ
1ص.ْْْ،1992،ْالسعوديةللنشر،ْالرياض،ْ  

 9،ْص.1999ْلسابع،ْدارْلسانْالعرب،ْلبنان،ْمطابعْالوالءْالحديثة،ْ،ْالمجلدْاالمحيطابنْمنظور،ْلسانْالعربْْْ(2)
 ْ.61ص.1998ْْ:ْشرحْقانونْالعقوباتْالقسمْالخاص،ْدارْالمطبوعاتْالجامعية،ْالسكندرية،ْتوحفعبدْهللاْالشاذليْ ْْ(3)
ْْسبخي،،ْجامعةْمولودْمعمري،2ْْسة،ْالعددْْ:ْآثارْالفسادْعلىْاالستثمارْالخاص،ْالمجلةْالنقديةْللقانونْوالعلومْالسياحسانناديةْْْْْ(4)

ْالخاصْوفقاْْوعزرْيسفيانْْ ْالقطاع ْفي ْالرشوة ْالرحمانْْ:ْجريمة ْالجزائري،ْرسالةْماجستيرْمنشورة،ْجامعةْعبد ،2013ْْبجاي-ميرةللقانون
-2014.ْ 
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 تجريم فعل الرشوة ثانًيا: الغرض من 

الْيكفيْلتحقيقْجريمةْالرشوةْأنْيكونْالموظفْالخاصْأوْالمستخدمْقدْقبلْوعًداْمنْآخرْأوْْ
عملْمنْأعمالْوظيفةْالمرتشيْْْأداءأخذْهديةْأوْعطيةْبلْيشترطْفوقْذلكْأنْيكونْالغرضْمنْالرشوةْ

العملْوصاحبه،ْوهذاْْْْإلىيئْْعملْمنْاألعمالْالمذكورةْأوْكشفْأسرارْأوْمعلوماتْتسأوْاالمتناعْعنْْ
،ْوهذاْيعنيْأنْهناكْثالثةْْ(1)   اللبنانْيمنْقانونْالعقوبات354ْْْْْْالمادةالهدفْالذيْقصدهْالمشرعْفيْْ

ْمعلوماْتْْأوْْوكشفْأسرارأوجهْلألعمالْهيْالقيامْبالعمل،ْواالمتناعْعنْعملْيوجبْالقانونْالقيامْبه،ْْ
ْوصاحبهْ.ْالعملْإلىْتسيئ

 الرشوة واإلكرامية: 

علىْْتنتشرْفيْبالدْالمشرقْظاهرةْقيامْعمالءْالمحلْأوْالزبائنْإعطاءْمبلًغاْمنْالمالْمكافاةْلهمْْ
البقشيشْومنْثمْأخذتْهذهْالظاهرةْباالنتشارْطبًقاْللعالقاتْ المبلغْ بالعمل،ْويسمىْهذاْ حسنْقيامهمْ

ألصعدةْكافة؛ْإذْْأثيرْعلىْاالسلبيةْتْْعادةالمنفتحةْإالْأنهْظهرتْتياراتْمناهضةْللحدْمنهاْلماْلهذهْال
مهامْالموكلةْإليه،ْوبحسبْوجهةْنظرناْاصبحْالعاملْينتظرْالبقشيشْللقيامْبعملهْأوْيتباطآْفيْالقيامْبال

فالْوجودْأليْعالقةْتعاقديةْبينْمنْيعطيْالبقشيشْومنْيأخذهْوظهرتْعدةْأراءْتفسيريةْحولْمدىْْ
رهْأنهْأحدْأشكالْالرشوةْخاصةْإذاْارتبطتْبمنحهاْللعاملْاعتبارْالبقشيشْمنْجرائمْالرشوةْفمنهاْماْاعتب

عتبرهاْأنهاْمكافاةْخاصةْاذاْمنحتْبعدْقيامْالعاملْأوْالمستخدمْْأوْالمستخدمْللقيامْبعملْومنهمْمنْْا
ْبعملهْوهذاْماْنراهْ.

 الفرع الثاني

 أركان الرشوة

ْاْيأتيْ:ستتناولْبمشيئةْهللاْأركانْجريمةْالرشوةْفيْبندينْوذلكْوفًقاْلم

 أواًل: الركن المادي: 

االلتماسْمنْجانبْالعاملْومنْويتحققْالركنْالماديْلجريمةْالرشوةْبالقطاعْالخاصْبالقبولْأوْْ
(354ْْ)ْْالمادةفيْحكمهْلهديةْأوْوعدْأليةْمنفعةْأخرىْسواءْأكانتْلنفسهْأوْلغيره.ْوهذاْماْنصتْعليهْْ

 
 ْ.119بيضونْفاديا،ْمرجعْسابق،ْصْْ(1)
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فيْوجوبْتوافرْالركنْْْ(2ْ)ْْالعقوباتْالمصرْيمنْقانونْْ/أ(106ْْ)ْْالمادة،ْوكذلكْْ(1ْ)ْْمنْالقانونْاللبناني
الماديْفيْهذهْالجريمةْوهوْفعلْالمستخدمْإذاْطلبْلنفسهْأوْلغيرهْأوْقبلْأوْأخذْوعًداْأوْعطيةْبغيرْْ

ْعلمْمخدوميهْورضاه،ْوبذلكْالْيقبلْإذاْكانتْبعلمْصاحبْالعلمْأنْتكونْمحاًلْللجريمة.

ْْأداْءدمْقامْبالخاللْبواجباته،ْْوفيْالمقابلْكماْلوكانْالمستخْْوالْيمكنْتصورْالرشوةْبدونْمنفعة
الخدمةْنتيجةْوساطةْأوْتوصيةْأوْمداخلةْمنْأصحابْالنفوذْدونْأنْيقصدْالحصولْعلىْأيةْمنفعةْْ
بالمقابل،ْأماْبالنسبةْللوعدْبالعطاءْفليسْمنْالمشترطْأنْيأخذْالمستخدمْالهديةْبلْيكفيْأنْيقبلْوعًداْ

ْما.ْْْمنْآخرْبشيء

الرشْو ْجرمْ لقيامْ يقبلهاْيتوجبْ وآخرْ الرشوةْ يعرضْ واحدْ الخاصْوجودْشخصينْ القطعْ فيْ ةْ
ويختلفْاألمرْبينْأنْيكونْالملتمسْللرشوةْهوْالمستخدمْوبينْأنْيكونْالعرضْقدْجاءْمنْقبلْشخصْْ

مْبذلكْفإنْالركنْآخر،ْفإذاْالتمسْالمستخدمْالمنفعةْأوْالهديةْأوْالوعدْوقبلْالطرفْاآلخرْبإعطائهاْالتْز
حرةْواعيةْْْْادةإْرالرشوةْيكونْقدْتحقق،ْوفيْجميعْالحاالتْيجبْانْيكونْالقبولْصادًراْعنْْْْالماديْلجرم

تماًماْأماْإذاْصدرْمنْأجلْالدليلْالحسيْعلىْفعلْالراشي؛ْفالْقيامْلجريمةْالرشوة،ْوالْتتحققْجريمةْْ
انْعرضْالرشوةْنْذلكْتقومْهذهْالجريمةْولوْكالرشوةْإذاْوردْالقبولْفيْمعرضْالهزل،ْوعلىْالعكسْم

،ْويجبْأنْيكونْالقبولْبالرشوةْقبلْالقيامْبالعملْفإذاْوردْْ(3)علىْالمستخدمْلمنفعةْأوْقبولهْبهذهْالمنفعة
ْالحًقاْوقبلْالمستخدمْبأجرْبعدْانْقامْبالعملْالمطلوبْبه،ْفالْجرمْرشوةْفيْهذهْالحالةْ.

ا اللبنانيْوكذلكْ المشرعْ الوفرقْ الشخصْ والجزائريْفيْ المالْعلىْسبيلْْلمصريْ ذيْعرضْعليهْ
الرشوة؛ْمستخدًماْفيْالقطاعْالخاصْأوْعاماًل،ْوموظًفاْإذاْكانْمنْالقطاعْالعامْوقدْأحالْإذْارتكبْأًياْْ

منفردةْللتجريم،ْوخلتْالتشريعاتْالمذكورةْمنْالتجريمْللرشوةْالسلبيةْْْْمادةْْإلىمنْتنطبقْعليهْهذهْالصفةْْ
ْأنهْْالتي ْالعاملْولمْيقبلها؛ْحيث ْأو ْالمستخدم ْالشخصْبعرضْرشوةْعلى ْالحالةْْْتتمثلْبقيام لمْتحصرْهذه

ْْوبالتاليْفنجدْأنهاْغيرْمعاقبْعليهاْفيْهذهْالتشريعاتْوالْيجوزْالتأويلْأوْالتوسعْفيْتفسيرْالنصوْص
طينيْقدْفرضْنصْعقابيْعلىْْالجزائيةْإعمااًلْوالتفسيرْالضيقْللقضاياْالجزائية،ْونجدْانْمشرعناْالفلس

 
(1)ْْْ( بموجب354المادةْ المعدلةْ اللبنانيْ العقوباتْ قانونْ منْ االشتراعيْْ(ْ 16/9/1983ْْْْْْتاريخ112ْْْْالمرسومْ تاريخ239ْْوالقانون

حيثْنصتْ)كلْعاملْفيْالقطاعْالخاصْمستخدماْكانْأمْخبيراْأمْمستشاراْوكلْمنْارتبطْمعْصاحبْعملْبعقد27/5/1993ْْْ
العملْأوْللقيامْْْإلىوماتْتسيءْْغيرهْهديةْأوْوعًداْأوْأيْمنفعةْأخرى،ْلكشفْأسرارْأوْمعلاستخدامْلقاءْأجرْالتمسْأوْقبلْلنفسهْأوْل

بالحبسْمنْشهرينْْ يعاقبْ العمل،ْ المعنويْبصاحبْأوْبصالحْ الماديْأوْ بقصدْإلحاقْالضررْ سنتينْْْْإلْىبعملْأوْاالمتناعْعنهْ
 .بالراشي(ْوتنزلْالعقوبةْنفسها - .مائتيْألفْليرةْإلىوبالغرامةْمنْمئةْألفْ

حيثْنصتْكلْمستخدمْطلبْلنفسهْأوْْْْ؛2018وتعديالتهْلسنة1937ْْْْلسنة58ْْْْقمْْ(ْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْْر106المادةْ)ْْْ(2)
لغيرهْأوْقبلْأوْأخذْوعًداْأوْعطيةْبغيرْعلمْمخدومهْورضائهْألداءْعملْمنْاألعمالْالمكلفْبهاْأوْلالمتناعْعنهْيعتبرْمرتشًياْْ

 تزيدْعلىْخمسمائةْجنيهْأوْبإحدىْهاتينْالعقوبتين(ْ.دةْالْتزيدْعلىْسنتينْوبغرامةْالْتقلْعنْمائتيْجنيهْوالْويعاقبْبالحبسْم
 ْ.21ص،1ْ،1995ْواألموال،ْطالرشوةْواالختالسْوالخاللْبالثقةْالعامةْواالعتداءْعلىْاألشخاصْْم:ْجراْئعليجعفرْْ(3)
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وميْفيْالتجريمْالرتباطهْبحكمْعملهْفيْالشركاتْالتيْالمستخدمْأوْالعاملْالذيْينزلْمنزلةْالموظفْالعم
وْالسلبيةْللرشوةْوقدْساوىْفيْالعقوبةْْتساهمْبهاْالدولةْأوْأًياْمنْمؤسساتهاْسواءْفيْالجريمةْااليجابيةْأ

امْالعقوباتْالمفروضةْعلىْجريمةْالرشوةْالواردْفيْْضعْلذاتْأحكالعتبارهْخا(1) المفروضةْعلىْالفعلين
قانونْالعقوبات،ْوالقارئْللنصْالتشريعْسواءْالتشريعْالخاصْ"قانونْمكافحةْالفساد"ْوالقانونْالعامْ"قانونْْ

الخاصْنصْعلىْاعتبارْاالشخاصْالخاضعينْألحكامْالقانونْوالسالفْذكرهمْْالعقوبات"ْيجدْأنْالقانونْْ
نْقانونْالعقوباتْْبحثناْموظفينْلغاياتْتطبيقْالعقوبةْوبالتاليْنجدْانْأركانْالجرمْتخضعْألركابمعرضْْ

ْْالساريْالماديْوالمعنوي؛ْأماْالركنْالمفترضْيطبقْعليهْقانونْمكافحةْالفسادْبحكمْأنهمْموظفينْلغاياْت
العقوبة اال(2)فرضْ أحكامْ علىْ ينطبقْ للرشوةْ التجريميْ النصْ تطبيقْ فإنْ وعليهْ الخاضعينْْ،ْ شخاصْ

موميةْكالشركاتْالتيْتساهمْبهاْالدولة،ْوالجزءْاآلخرْمنْْألحكامْالقانونْرغمْأنْجزءْمنهمْلهْطابعْالع
ْأشخاصْالقطاعْالخاصْكالجمعياتْواالتحاداتْوالنقاباتْوغيرهمْ.

 القيام بالعمل: •
ملْوعماًلْمخالفْلقواعدْإنْعنصرْالقيامْبالعملْيتضمنْنوعينْمنْهذهْاألعمال:ْعماًلْموافقْلقواعدْالع

ْالعملْ.

ْالعملْالموافقْلقواعدْالعمْل .1
ْويتمثلْذلكْبقيامْالمرتشيْبعملْيدخلْضمنْاختصاصه؛ْوذلكْوفًقاْلقواعدْالعملْ.

ْالعملْالمخالفْلقواعدْالعمْل .2
الراشيْللمرتشيْهديةْمقابلْأنْيقومْهذاْالمرتشيْبعملْمخالفْلقواعدْالعملْاوْويتمثلْذلكْبإعطاءْْ

أوْْقواعدْقانونيةْموضوعةْلحسنْسيرْالعمل،ْوقدْقضيْبأنْفيْاألمرْرشوةْارتكبهاْالمستخدمْْْْأنْيخالف
العاملْالذيْكانْيحصلْعلىْنسبةْمنْأرباحْالبضائعْالتيْكانْيسهلْبيعهاْألشخاصْيقومونْببيعهاْْ

ْابهمْ.لحس

 
(1)ْْْ(ْ للمادةْ ينظرْ )منْعرضْعلىْشخصْم173للمزيدْ يلي:ْ ماْ فلسطينْحيثْنصتْعلىْ فيْ المطبقْ العقوباتْ قانونْ نْْ(ْمنْ

بهاْليعملْعماًلْغيرْحقْأوْليمتنعْعنْعملْكانْيجبْأنْيقومْْْْأوعدهأوْمنفعةْأخرىْْْْ(ْهدية170ْ)المادةْْاألشخاصْالواردْذكرهمْفيْْ
ْمائتْيْإلىالْأقلْمنْثالثةْأشهرْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْْبالحبس-بواًلْلمْيالِقْالعرضْأوْالوعدْقْإذا-بهْعوقبْ
 دينار.ْ(

(ْمنْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْحيثْنصتْعلىْتعريفْالموظف:ْأيْشخصْيشغلْوظيفةْعمومية2ْْ)ْْللمزيدْينظرْللمادةْْْ(2)
ْالتشريع ْأو ْالتنفيذية ْالمجاالت ْللقانونْفي ْالعموميْوفًقا ْالموظف ْي عدْفيْحكم ْأو ْاالمن ْالخدمةْفيْقوى ْبأحكامْقانون ْالمشمولين يةْْأوْمن

اْأمْمنتخًباْدائًماْأوْمؤقًتاْأوْمكلًفاْبخدمةْعامة،ْبأجرْأمْبدونْأجر،ْويعتبرْموظًفاْلغاياتْْرية،ْسواءْأكانْمعينًْأوْالقضائيةْأوْالدا
 (ْمنْهذاْالقانونْبالرغمْمماْوردْفيْقانونْالعقوباتْأوْأيْقانونْآخر.2المالحقة،ْكلْشخصْمشمولْفيْحكمْالمادةْ)
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اختصاصهْْوفيْجميعْالحاالتْيجبْأنْيكونْالعملْالذيْقامْبهْالمستخدمْالمرتشيْداخاًلْضمنْْ
ألعمالْالتيْتتصلْبخدمتهْاوْْوعندْقيامهْبعملهْاوْبمناسبةْقيامهْبعمله،ْويدخلْفيْاختصاصْالمستخدمْا

للقيامْبها؛ْألنهْليسْمنْالواجبْأنْيكونْالعملْداخاًلْف يْاختصاصْالمستخدمْْالتيْيسهلهاْلهْعملهْ
لذينْيطلبْمنهماْإعطاءْمعلوماتْمباشرة؛ْبلْيمكنْأنْيكونْبمناسبةْعملهْكالحارسْالليليْوالخادمةْال

ولكنْيمكنْالحصولْعليهاْبمناسبةْقيامهْْْْعنْصاحبْعملهماْالتاجر،ْفهذهْالمعلوماتْهيْليستْعلنية
معلومات،ْأماْبالنسبةْلألعمالْالخارجةْْبعمله،ْاذْلوالْعملهْاألصليْلماْاستطاعْأنْيحصلْعلىْهذهْال

ال إذاْكانْ الرشوةْ الوظيفة،ْفالْتطبقْأحكامْ المستخدمْيخرجْعنْنطاقْْعنْ الذيْمنْأجلهْارتشىْ عملْ
ْ(1)لىْأنْيؤديْماْطلبْمنهْفالْعقابْعليه.اختصاصه،ْوهوْليسْكذلك،ْواخذْالرشوةْع

ذاْعلمْالموظفْالخاصْأنْالعملْليسْمنْاختصاصهْْ ولكنهْأخذْالرشوةْفالْيمكنْمالحقتهْبجرمْْوا 
 الرشوةْبلْبجرمْاالحتيالْإنْتوفرتْعناصره.

 جب القانون القيام به عن عمل يو االمتناع  •
ْْ الرشوة القيامْبعملْمنْأعمالْخدمته،ْيوجبْْْْإلىيتحققْهذاْاألمرْعندماْتهدفْ المستخدمْعنْ امتناعْ

القانونْأوْنظامْعملهْالقيامْبه،ْويتطلبْالركنْالماديْلجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْشرطْالْوجودْلهْْ
الذيْتقاضىْالمستخدمْالرشوةْنظيًراْلهْيدخلْفيْاختصاصهْْفيْالرشوةْهوْأنْيكونْالعملْأوْاالمتناعْْ

ْالحقيقيْ.

دْاختصاصْالمستخدمْبالعملْإماْمنْنصوصْالعقدْالمبرمْبينهْوبينْصاحبْالعمل،ْاوْبناءْْويتحْد
العملْمشروًعاْأوْْْأداءالعامل،ْويستويْفيْذلكْأنْيكونْْْْإلىعلىْماْيصدرهْصاحبْالعملْمنْأوامرْْ

لخاللْبواجباتْخدمتهْالمفروضةْعليهْْعنهْحًقاْأمْغيرْحق،ْأوْتمثلْفيْمجردْاْْغيرْمشروع،ْواالمتناع
فالمحاسبْفيْمشروعْخاصْْْْ(2ْ)ْْسرارْالمتعلقةْبصاحبْالعملْأوْمشروعهبمقتضىْهذاْالعمل،ْكإفشاءْاأل

وعْمنافسْللمشروعْالذيْيعملْفيهْليطلعهْْيعدْمرتكًباْلهذهْالجريمةْإذاْأخذْعطيةْمنْشخصْيمتلكْمشْر
ْلىْحقيقةْالموقفْالماليْلصاحبْالعمل.ع

 تسريب أو إفشاء معلومات  •
الحصولْعلىْمعلوماتْمنْالعاملْأوْالقائمْبإدارةْالكيانْْْْإلىيتحققْهذاْاألمرْعندماْتهدفْالرشوةْْ

لحاقْالضررْبالكيانْْأوْأيْشخصْذوْصلةْبه،ْحيثْيتمثلْالراشيْبحصولهْعلىْمعلوماتْمنْشأنهاْا
 احتصلْعليهاْنتيجةْالتسريبْأوْاالفشاء.جراءْالمعلوماتْالتيْ

 
 .26،ْص1999،ْبالسكندريةالمعارفْْر،ْمنشأةالناش،ْدار1ْلخاص،ْطالعقوبات،ْالقسمْاْ:ْقانوْنرمسيسْْبهنامْ(1)
ْْ.1ْ،2001:ْدراسةْقانونية،ْالرشوةْفيْالقانونْاللبناني،ْْعالمحاميْالخازْنزيادْْ ْ(2)
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 ثانًيا: الركن المعنوي 

ْْأْنْْالقانوْنْْأوجْبْْالعامْْالقطاعْْفيْْالرشوةْْوجرمْْلْهْْالمعنوْيْْالركنْْتوافرْْمْنْْالبْدْْجرْمْْأيْْلقيام
ْوالْبْدْْعمدية،ْْجريمةْْالخاْصْْالقطاْعْْفيْْوتعدْالرشوة  ،"الرشوة"ْْخاْصْْقصْدْْوالراشْيْْالمرتشْيْْلدىْْتتوافر
ْْإمكانيْةْْعدمْْبمعنىْْالقصد،ْْصورةْْيتخْذْْالجريمةْْهذهْْالمعنويْفْيْْفالركنْْالعامْْالجنائْيْْالقصْدْْتوافرْْلقيامها
ْالعمدي،ْْالجرحْْأوْْالخطْأْْالقتلْْجريمةْْفيْْالحالْْهوْْكمْاْْخطآْْالرشوةْْجريمةْْوقوعْْتصوْر ْْمتصوْرْْوغيرْْغير
أوجبتْْْْالقصْدْْهذاْْإلىْْوْبالضافة.ْْالهمالْْأوْْالخطْأْْطريقْْعنْْالرشوةْْجريمةْْالمستخدْمْْارتكاْبْْقانونًيا

ْْأْوْْبصاحْبْْضرًراْْيلحقْْبأنْْالمرتشيْْبقصْدْْيتمثلْْخاْصْْقصْدْْتوفرْْأيًضاالمجرمةْللفعلْْْْالقوانينْالناظمة
ْوْْْْسواءْْالتشريعاْتْْكافةْْأْنْْحيْثْْالعمل،ْْبصالْح ْاللبناني ْو ْوغيرها...ْْْاألردنيالفلسطيني ْوالجزائري والمصري

بيلْالتجريمْفيْالقطاعْالعامْولكنْنجدْانْالتشريعْْتمثلتْبضرورةْتوفرْالقصدْالعامْلجرمْالرشوةْعلىْس
ْنصاْعلىْْ ْقد ْلتحقيقْْالمصريْواللبناني ْإذْالبد ْالخاص ْللقطاع ْالرشوة ْتجريم ْفي ْالعامْوالخاص ْالقصد توافر

أخذْالهديةْأوْالطلبْأوْقبولْالوعدْبهاْعلًماْمنهْبانهاْبدلْالقيامْْْإلىالمستخدمْْةْدادْأنْتنصرفْإْرالمقص
يجهلْْْعمالْالمكلفْبهاْاوْاالمتناعْعنه،ْفالقصدْالجنائيْينتفيْإذاْثبتْأنْالمستخدمْكانبعملْمنْاأل

يظ كانْ أنهْ اوْ الهديةْ قبيلْ منْ يظنهاْ كانْ أنهْ أوْ الهديةْ تقديمْ منْ المخدومْالغرضْ يسمحْ الذيْ ْ نهاْ
ْللمستخدمينْبأخذهْمنْالعمالء.

ْ
بْالعمل(ْبجانبْالقصدْالعامْالمتمثلْْويجبْتوافرْالقصدْالخاصْفيْجريمةْالرشوةْ)الضرارْبصاحْ

ْامْبعملْاوْاالمتناعْعنْعملْمنْأعمالْالخدمة.بفعلْاالرتشاءْللقي
ويمكنْأنْيكونْالضررْالذيْيلحقْالمرتشيْلصاحبْالعملْضررْماديْكماْيمكنْأنْيكونْْ

ْْ.ئةْبهْويلحقْالضررْبهْفيْحالْتمْتسريبْأوْإفشاءْمعلوماْتضررْمعنويْكانْيلحقْالسمعةْالسي
ْ

 الفرع الثالث 
 العقوبات المقررة على جريمة الرشوة في القطاع الخاص

بالنسبةْللتشريعاتْالتيْجرمتْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْنجدْانْالتشريعْالجزائريْنصْعلىْْ
ْماليةْْسنواْت(5ْْْ)ْْخمسْْإلىْْأشهر(6ْْ)ْْستْةْْمنْْالحبس"فرضْعقوبةْْ 500.000ْْْْإلى50.000ْْْْمنْْوبغرامة

ْْأْوْْمباشرْْبشكلْْيقبلْْأْوْْيطلْبْْصفةْْبأيةْْلديهْْيعملْْأْوْْالخاْصْْللقطاعْْتابعاْْاْنًْكيْاْْيديرْْشخْصْْلكلْْ.ج.ْد
ْْأْوْْعملْْأداءبْْيقومْْلكيْْكيان،ْْأوْْآخرْْشخْصْْلصالْحْْأوْْلنفسهْْسواءْْمستحقةْْغيرْْمزيةْْمباشر،ْْغير

ْْ(1ْ)"بواجباتهْْإخالالًْْيشكلْمماْْما،ْعملْأداءْعنْْاالمتناع

 
 (.ْْومتمممعدلْومكافحتهْ)منْالفسادْْبالوقايةمنْالقانونْالجزائريْالمتعلق40ْْالمادةْْْ(1)
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ْ
ْْالقطاْعْْفيْْعاملْْي:ْكْلص؛ْحيثْنصْعلىْماْيلالرشوةْبالقطاعْالخا وكذلكْالمشرعْاللبناني

ْأجرْ،ْْلقاءْْبعقدْاستخدامْْعملْْصاحْبْْمْعْْارتبطْْمنْْمستشاًراْوكلْْأْمْْخبيًراْْأمْْكانْْمستخدماْْالخاص،
ْْإلْىْْتسيءْْأوْمعلوماْتْْأسرارْْلكشفْْأخرى،ْْمنفعةْْأيْْوعداْأوْْأوْْهديةْْلغيره،ْْأوْْلنفسهْْقبلْْأوْْالتمس
ْْالعملْ،ْْبصالحْْبصاحبْأوْْالمعنوْيْْأوْْالماديْْالضررْْإلحاقْْبقصْدْْعنهْْاالمتناعْْأوْْبعملْْللقيامْْأوْْالعمل
(1ْ)ْليرةْألفْمائتيْإلىْألفْمئةْمنْوبالغرامةْسنتينْإلىْشهرينْمنْبالحبسْيعاقْب

 

ْالعقوباتْْْْأيًضاوكذلكْْ ْالمصريْفيْقانون ْالمشرع ْأشار ْالخاْصْْإلىفقد ْالقطاع ْالرشوةْفي ْ(2ْ)تجريم
ْأخذْوعدًْْْحيثْنصْعلىْماْيلي:ْ)كلْمستخدمْطلْب ْأو ْأوْقبل ْلغيره ْأو ْبغيرْعلمْمخدومهْْلنفسه ْاوْعطية ا

عملْمنْاألعمالْالمكلفْبهاْأوْلالمتناعْعنهاْيعتبرْمرتشًياْويعاقبْبالحبسْمدةْالْتزيدْْْْداءورضاؤهْأل
ْعنْسنتينْوبمبلغْالْيقلْعنْخمسمائةْجنيهْأوْبإحدىْهاتينْالعقوبتين(ْ.

ضافةْْ ْاْْإلىوا  ْأن ْالعقوباتْنالحظ يْقدْفرضْمشرعوهاْعقوباتْفرعيةْْلقوانينْكاللبنانيْوالمصْرهذه
ضافيةْتتبعْحكًماْالعقوباتْاألصليةْكالتجريدْالمدني،ْالمنعْمنْممارسةْالحقوقْالمدنية،ْفقدانْالحقْ وا 

لنصوصْللتجريمْفيْْبمعاشْالتقاعدْأوْبتعويضْالصرفْفيْحالْكانتْاالفعالْجنائية،ْوالقارئْلهذهْْا
ريعاتْقررتْللجريمةْاالخيرةْعقوبةْأخفْمنْتلكْتجريمْللقطاعْالخاصْيجدْأنْهذهْالتشالقطاعْالعامْوْال

المقررةْلجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْباعتبارهاْأقلْخطًراْعلىْالمصلحةْالعامة،ْاألمرْالذيْنتفقْمعه،ْ
ضافيةْفيْحالْْلتشريعْاللبنانيْأوقعْعقوبةْفرعيةْْووضرورةْفصلهْعنْالعقوبةْللقطاعْالعام،ْحيثْأنْا ا 

وشددْمنْالعقوبةْالفرعيةْْْْ(3) لرشوةْفيْالقطاعْالخاصْواوردْعقوبةْفرعيةْعليهْاارتكبْالفاعلْجنحةْكا
واالضافيةْفيْحالْكانْالفعلْجنايةْكالرشوةْفيْالقطاعْالعامْعلىْعكسْالمشرعْالمصريْالذيْلمْيوردْْ

وردْعقوباتْإضافيةْوفرعيةْفيْحالْفيْالجنحْكالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْواعقوبةْفرعيةْأوْإضافيةْْ
ْ.(4) كبْالفاعلْجنايْةارت

 
 23927والقانون16/9/1983ْْتاريخ112ْالمعدلةْوفقاْللمرسومْاالشتراعيْْ(ْالمعدلةْمنْقانونْالعقوباتْاللبناني354المادةْ)ْْ(1)
 1953شباط19ْْ(ْتاريخ69ْْ(ْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْرقمْ)106المادةْ)ْْ(2)
ْالفرعيةْواالضافيةْفيْحالْارتكبْالفاعلْجنحةْوالتي(ْمنْقانونْالعقوباتْاللبنانيْالتيْحددتْالعقوبة65ْللمزيدْينظرْللمادةْ)ْْ(3)

)كلْمحكومْعليهْبالحبسْأوْبالقامةْالجبريةْفيْقضاياْالجنحْيحرمْْنصت:حيثْْالخاص،تنطبقْعلىْعقوبةْالرشوةْفيْالقطاعْ
ْطوالْتنفيذْعقوبتهْمنْممارسةْحقوقهْالمدنيةْاآلتية:

ْالحقْفيْتوليْالوظائفْوالخدماتْالعامة. .1
ْنيةْأوْإدارةْالنقابةْالتيْينتميْإليهاْ.توليْالوظائفْوالخدماتْفيْإدارةْشؤونْالطائفةْالمدالحقْفيْ .2
ْالحقْفيْأنْيكونْناخباْأوْمنتخباْفيْجميعْمجالسْالدولةْ. .3
 الحقْفيْأنْيكونْناخباْأوْمنتخباْفيْجميعْمنظماتْالطوائفْوالنقابات. .4
 الحقْفيْحملْأوسمةْلبنانيةْأوْأجنبية(ْ. .5

(ْوالتيْنصتْعلىْانْكلْمنْحكمْبعقوبةْجنائيةْيستلزمْحتًما25ْْالمادةْ)ْإلىحيثْتستندْعقوبةْالحرمانْمنْالحقوقْوالمزاياْْْ(4)
وْنيشانْوالحرمانْْأخدمةْوالحرمانْمنْالتحليْبرتبةْْْيةأومنْضمنهاْالحرمانْمنْالقبولْفيْحرمانْالمحكومْعليهْمنْالحقوقْوالمزاياْ
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وعلىْذلكْفإنْنهجْالمشرعْالفلسطينيْفيْفرضْذاتْالعقوبةْعلىْجرمْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْْ
االجحافْوعدمْتناسبْمماْْفيهاْفيهْنوًعاْمنْْْْمساهًماْْمؤسساتهاْْمنْْأيْْأوْْالدولةْْتكوْنْْعلىْالشركاتْالتي

ْريةْفلكلْجريمةْعقوبةْيجبْأنْتتناسبْمعهاْ.يوصمْالنصْبعدمْالدستْو
ْ

 المبحث الثاني 
 االختالس في القطاع الخاص  

ْتمهيدْوتقسيْم
ْْعلْىْْاعتمادهاْْمنْْبْدْْالْْكاملة،ْْبوظائفهاْْالقياْمْْمنْْتتمكنْْحتىْْومؤسساتهاْْالدولةْْأنْْالمعلومْْمن

ْاألمواْلْْلهاْْتتاحْْانْْبدْْالْْإْذْْالواقع،ْْأرْضْْعلىْْمشاريعهْاْْإعمالْْمنْْتمكنهاْْالتْيْْالالزمةْْالماديةْْالوسائل
ْيعرفْْماْْوهذاْْصارمة،ْْبحمايْةْْاألموالْْهذهْْإحاطةْْيتعيْنْْنفسهْْالوقْتْْفيْْلكْنْْمرافقها،ْْلتدبيرْْالالزمة
ْْ.العامْالمالْبحماية

ْْعْنْْناهيكْْ،دارْيوالْْالماليْْبالفساْدْْالمرتبطةْْالجرائمْْأهمْْمنْْالعامْْالمالْْاختالسْْجرائمْْوتعتبر
ْْوناهيْكْْالدولة،ْْاقتصاْدْْعلىْْوخيمْةْْسلبيةْْآثاْرْْلهاْْأنْْإْذْْالدولة،ْْلخزينْةْْاقإرهْْمنْْتحدثهْاْْالتيْْاألضرار
ْْالجانْيْْالشخْصْْحيْثْْمْنْْسواءْْالتقليديةْْالجرائْمْْعْنْْتختلفْْخاصةْْطبيعةْْذاْتْْجرائمْْكونهاْْعنْْأيضا

ْْجرائمهمْ،ْْآثارْْإخفاءْْلهْمْْتتيحْْعملهمْْفيْْالخبرْةْْمْنْْبهْْيتمتعوْنْْوماْْالعمل،ْْمجالْْفْيْْالثقافيْْومستواه
ْْثقْةْْفيْْوالخللْْاالقتصادي،ْْالمستوْىْْفْيْْتحدثهْْالتيْْالجريمةْْتلكْْعنْْالناجْمْْالضررْْحجمْْإلْىْْضافةباْل

ْ(1ْ)ْالموظفين.ْأفعالْإزاءْالمواطنين
ْْهذْاْْبتخصيْصْْوذلكْْلصالحهْْالعامْْالمالْْبتخصيْصْْالعامْْالموظفْْاعتداءْْتمثلْْالجريمةْْهذهْْإن

ْالموظْفْْمصلحةْْهوْْالنهْجْْهذاْْيكوْنْْمْاْْوغالًباْْالعامة،ْْالمصلحةْْترتضيهْْالْْنهجْْعلىْْفيهْْوالتصرفْْالمال
 (2ْ)ْيديهْْبينْالموضوعةْلألمانةْخائًناْْيكوْنْوعندئْذْالشخصية،

ْْاالستيالْءْْالجزائيْْالقانوْنْْفْي وهوْْوسريةْْبسرعةْْالشيءْْسلْبْْيعنيْْعاْمْْبشكلْْإذْإنْاالختالْس
ْْأْنْإالْسرقةْكونهْنعْيخرجْالْجوهرهْاالختالسْفيْأنْورغمْعليه،ْيدهْيضعْْموظفْقبلْمنْالمالْعلى
فالسرقةْْفيْْاختالًفْاْْالسرقةْْوبينْْبينه واألركانْ ،امْاْْدوْنْْمنقولْْالغيْرْْمالْْأخْذْْهْيْْالعناصرْ ْْرضاهْ

 

العقوباتْالتبعيةْالتيْتوقعْبقوةْالقانونْْنْالمشرعْالمصريْقدْوضعْهذهْالعقوباتْضمنْأوبذلكْيتضحْْمة،المحكمامْأمنْالشهادةْ
 والمخالفات.عندْالحكمْبعقوبةْجناية،ْإذْالْمجالْلتوقيعهاْفيْالجنحْ

 
 ْ.2018بوديس،ْأ–منشورة،ْجامعةْالقدسْةْماجستيرْ:ْجريمةْالواسطةْوالمحسوبيةْفيْالتشريعْالجزائيْالفلسطيني،ْرساللحامْمازْنْْ(1)
دراسةْقانونيةْتحليليةْمقارنةْفيْضوءْاالتفاقياتْالدوليةْوالتشريعاتْالجنائيةْْْالداري:الفسادْ:ْجرائمْمطرعصامْعبدْالفتاحْْْ(2)

 ْ.2011وقوانينْمكافحةْالفسادْفيْالدولْالعربيةْواالجنبية،ْدارْالجامعةْالجديدة،ْمصر،ْ
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ْْصيانته،ْويعْدْوأْجبايتهْأوْإدارتهْْمرأْليهإْؤكلأْْمنْقبلْمنْالعامْالمالْعلىْفهوْاالستيالءْ(1ْ)االختالس
ْْاستنزاْفْْمنْْيسببْهْْماْْإلىْْبالنظْرْْالوطنيْْتصاْدْقاالْْعلْىْْخطورْةْْاألعمالْْأكثرْْمنْْالعامْْالمالْْاختالس
ْالمجاالتْ.ْمختلفْفيْالتنميةْوتحقيقْالعامةْالحاجاْتْتلبيةْْتستهدفْالتيْالماليةْالموارْدْمنْللكثير

ْْمنْْالمالْْهذاْْحمايةْْفيْْمنهمْْالمشرعونْفيْتجريمْهذاْالفعلْالجرميْرغبةقامْْْْاألساسْْهذاْْوعلى
وطبيعتهْْْْتتناسْبْْوعقوباْتْْجزاءاْتْْلهْْوأقرْتْْ،(العامْْالمالْْاختالس)ْْالفعلْْهذاْْبتجريمْْاعتداءْْأوْْانتهاكْْكل

ْوالجزائريْواللبنانيْوالمصريْوغيرهم.ْاألردنيكماْفعلْقانونْالعقوباتْفيْالدولْالمقارنةْك
ْ

لىْوْْمنها،ْْالحْدْْمحاولتهمْْخاللْْمْنْْالجريمةْْبهذهْاهتمامهمْْيظهرْهناْْومن فقدْنصتْْْذلكْْجانْبْْا 
ْالع ْالتشريعات ْكاللبنانيْوالجزائرْيبعض ْْمستحدثْةْْصورةْْفهيْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْجريمةْْعلىْْربية

ْالمشرعْْْْالفساْدْْمنْْالوقايةْْقانوْنْْفي ْفعل ْفرْضْْاألردنيومكافحته،ْوكذلك ْتتحدْثْْالتيْْاالختالسْْعقوبةْْعند
باعتبارهْْْْ،(2ْ)1993ْْلسنة(11ْْ)ْْرقمْْاالقتصاديةْْالجرائمْْفيْقانوْنْْخاصةْْشركاْتْْفيْْالمستخدمْْاختالسْْعن
نماْهوْعملْمركبْفعالْالفسادْْأحدْْأ إذْأنْاالختالسْليسْفعاًلْمادًياْمحًضاْوليسْنيةْداخليةْبحتة،ْوا 

منْفعلْماديْومعنويْاألولْيكونْباالستيالءْعلىْاألشياءْالمؤتمنْعليهاْوالثانيْيكونْبالتصرفْبهذهْْ
مثلْأنْيتصرفْبالمالْأوْيرهنهْاوْْْْ(3ْ)فعلْْاألشياءْكأنهاْملكهْمنْخاللْنيةْداخليةْتحركهْللقيامْبهذاْال

دعاءْهالكهْأوْسرقتهْأوْحتىْْإيعرضهْللبيعْأوْإقراضهْللغيرْأوْإنفاقهْفيْشؤونهْالخاصةْأوْاستهالكهْأوْْ
ْ.(4)منهْبصورةْعاديةْْستفادةتحويلْالمالْبدونْعلمْأحدْواال

الجرْاْْالبيضاءْْالياقاْتْْذوْيْْواالختالسْأوْماْيسمىْجرائم التهيْنوعْمنْ ْْمجموعْةْْيْتغطيئمْ
ْْعلْىْْاالحتياليْْاالستيالءْْ"بانهاْْالقانونيةْْالمعلوماْتْْمعهْدْْوي عّرفهاْْ.القانونيةْْغيرْْاألنشطةْْمنْْواسعة

تكونْجريمةْاالختالسْْْْفيْحالْكونْالمختلسْموظفْ،.ْْإليه"ْْع هْدْْشخْصْْقبلْْمنْْالشخصيةْْالممتلكاْت
ْالموظف:ْْنوعان ْأنْيمتلك ْْتوصيفْهْْأوْْلقبهْْبحكمْْعليهْاْْكبيرةْْسيطرةْْلديهْْناكْْأوْْاألموالْْأوْْالبضاعةْْاألول

ْْبدالًْْْبالمبيعاتْالنقديةْْاحتفاظْالموظفْْالشركة،ْوالنوعْالثاني:ْْداخلْْالممارساْتْْطريقْْعنْْأوْْالوظيفي،
ْالمصروفاْتْْدرجْْمنْْالنقوْدْْآخر،ْمنْخاللْأخْذْْمخصْصْْمستودعْْأيْْأوْْالنقديْْالسجلْْفيْْوضعهْْمن

مملوكةْللموظف،ْويمكنْأنْْْْغيرْْزبائنْأوْالعمالءْوالتيْتكوْنلخاصةْبالالماليةْاالمحافظْْْْمنْْأوْْالنثرية
ْاالختالسْمنْخاللْْ ْاألْْيكون ْأيْشيْْدواْتأخذ ْأو ْالمعداتْواآلالت ْلهْعالقةْْْْءالخاصةْبالعملْمثل مادي

 
ظفْعموميْأدخلْفيْذمتهْماْوكلْ(ْعلىْعقوبةْالمختلسْبماْيلي:)ْكلْمْو174ردنيْفيْالمادةْ)العقوباتْاألحيثْنصْقانونْْْ(1)

ْْإلىإليهْبحكمْالوظيفةْأمرْإدارتهْأوْجبايتهْأوْحفظهْمنْنقودْوأشياءْأخرىْللدولةْأوْألحدْالناسْعوقبْبالحبسْمنْستةْأشهرْ
 نار(ْ.مائةْدْيْإلىثالثْسنواتْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْ

 521ْص،1ْالثقافةْللنشرْوالتوزيع،ْطْالخاص،ْدارمْ:ْشرحْاألحكامْالعامةْفيْقانونْالعقوبات،ْالقسالسعيدكاملْْْْ(2)
،1993ْْ:ْقانونْالعقوباتْالخاصْبالجرائمْالماسةْبالمصلحةْالعامة،ْاالسكندرية،ْالجامعةْالجديدةْللنشر،ْعامْسليمانعبدْالمنعمْْ(3)

 182_181ص
 .164المرجعْالسابق،ْصْفادية،بيضونْْْْ(4)
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ْالشركةْْتزويرْْذلكْْعلىْْاألمثلةْْبالعمل،ْومن ْاالسترداْدْْتفويضاْتْْاستخدامْْإساءةْْأوْْالماليةْْالطلباْتْْ،ْْأسهم
ْ(1ْ).الحساباْتْلمعالجةْوالمديْنْاالئتمانْمذكراْتْأو

ْْالجنائيْةْالمسؤوليةْهيْْماْوتحديْدْألركانها،ْالتطرْقْثمْمفهومهاْتحديْدْْمنْالبدّْْْالجريمةْهذهْعلىْوللوقوف
ْالخاص.ْالقطاعْفيْالممتلكاْتْْاختالسْجريمةْعنْْالناتجة

ْكْعلىْالنحوْاآلتي:المبحثْفيْثالثةْفروعْوذلوعلىْذلكْسنتناولْبمشيئةْهللاْهذاْ
 الخاْصْالقطاعْفيْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْتعريف:ْاألولْالفرع
 الخاصْةْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْأركان:ْالثانيْالفرع
ْالخاْصْالقطاعْفيْاالختالسْلجريمةْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع
ْ
ْ

 األول  الفرع
 الخاص  القطاع في الممتلكات اختالس جريمة تعريف

ْتعريفهاْفيْبنديْنْْلناْوحيثْسنت
 أواًل: تعريفها لغوًيا 
ْبهْْوالهرْبْْجهًراْْالشيءْْأخْذْْهوْْأوْْغفلةْْعنْْمخادعةْْالشيءْْأخْذْْاللغْةْْفيْْوالخلسةْْاالختالس

ْْانتزاعْهْْيمكنْْوجهْْعلىْْالمالْْيأخْذْْألّنهْْقطعْْمختلسْْوالْْمنتهْبْْوالْْخائنْْعلىْْليسْْأّنهْْالشرعيْْوحكمه
(2)القطع.ْْإلْىْْردعهْْفيْْيحتجْْفلمْْوبالسلطانْْبالناسْْباالستغاثةْْمنه

ْمختِلسْ،ْْفهوْْاختالًسا،ْْيختلس،ْْختلَسْا  
ْْْْسرقهْْخداًعا،ْْاغتصبهْْخَلسه،ْْمالْْمنْْعهدتهْْفيْْمْاْْاختلَسْْْمختَلسْْوالمفعول ْْأمواْلْْاختلس-واستلبه:
ْ،هارًباْوفرّْْالشركة

ْْالقارْئْوْاختلْسْومخادعةْسرعةْفيْوأخذهْاستلبهْْالشيء:ْاختلْسْاختالًسا،ْ–ْْختلسو ا 
(3)العلة،ْْأحرفْْوبخاصةْْاألحرف،ْْبعْضْْفيْْممدودةْْيبلغهاْْلمْْة:الحرك

َتَلَسْومصدر     ْْ)ِاخ  ِْْبم َحاَوَلةَِْْْقامَْ(
ِرَقةْ  ِتالٍس:ْالسَّ وَفةْ ْْاخ  ص  ِتاَلس ْْْال َمو  ِتَياِل،ِْاخ  َظةٍِْْْباالح  َظةٍْْْااِلن ِفَرادْ :َْْلح  َيةِْْبَلح  ف  ِسهِْْْي ِبيحْ ْْوِبتحاي ٍل.ْْخ  ِتاَلَسِْْْلَنف  ْْاخ 

ْْ.الزَّه وَِْْلَحَظاتِْ
 ثانًيا: تعريفها اصطالًحا

ْوهماْ:ْمعنيينْعلىْْيّدلْاالختالسْمصطلحْإنّْ

 
 )1(COMMON TYPES OF EMBEZZLEMENT، Joe Friedberg of Joseph S. posted Monday  ،July 31، 

2017، www.joefriedberglaw.com 

 
 77و76صْ.ْ،1991بيروت،ْْوالنشر،دارْالنهضةْالعربيةْللطباعةْْالسالمي،:ْالموسوعةْالجنائيةْفيْالفقهْبهنسيأحمدْفتحيْْْ(2)
 ْ.133دارْالعلمْللماليين،ْصْْالرائد،:ْمعجمْمسعودجبرانْْ(3)



 
   

100 

 

ْْالجاني،ْْيْدْْإلىْْصاحبهْْيْدْْمنْْللشيءْْالماّديةْْالحيازْةْْانتزاعْْعلىْْيعّبرْْالذيْْلالختالسْْالعامْْالمعنى
ْْجريمةْْفيْْيالمادّْْْللركنْْمكوناْْإجرامًيْاْْسلوًكاْْبوصفهْْالمشرعْْعناهْْالذيْْهوْْالمفهوْمْْهذاْْفْيْْواالختالس
ْالسرقةْ.

ْْرضْاْْدوْنْْالشخصيةْْحيازتهْْإلىْْمالكهْْحيازةْْمنْْمعيناْْشيئاْْشخْصْْنقلْْموضوعهاْْجريمةْْفاالختالس
ْ(1)ْالمالك.

ْارتكاْبْْللحظةْْومعاصرةْْللجانيْْسابقةْْحيازْةْْوجوْدْْفيهْْيفترْضْْلالختالسْْالخاْصْْالمعنىْْأّما
ْالمعنوي،ْْدوْنْْللحيازْةْْالماّديْْالعنصْرْْللحائْزْْيكوْنْإْذْْناقصة،ْتكوْنْْالحيازةْْهذهْْأنّْْْإالْْالجرامي،ْْالنشاط
ْْوجريمْةْْإساءةْاالئتمانْْلجريمْةْْالمكوْنْْالجرامْيْْالسلوكْْإلىْْبالنظرْْالمشرعْْقصدهْْالذيْْهوْْالمفهومْْوهذا

ْإلىْْالعامْْالمالْْبهْْيضيفْْسلوكْْبأيْْالجانيْْبقيامْْالمعنىْْهذاْْفيْْاالختالسْْفيتحقْقْْالعام،ْْالمالْْاختالس
ْْإلْىْْسلمْْقْدْْالجريمةْْموضوْعْْالشيءْْكانْْإذاْْاالختالسْْ،ْوينتفي(2ْ)لهْْمالكاْْكاْنْْلوْْكماْْالكاملْةْْسيطرته
ْاالختالسْ.ْقيامْمنْيمنعْْالتسليمْأنّْْإْذْالجاني

كالتزامْْوقدْأوزعتْاالتفاقيةْالدوليةْلمكافحةْالفسادْبتجريمْاختالسْالممتلكاتْفيْالقطاعْالخاصْْ
األ للدولْ ْْعضاءاختياريْ أ، نجدْ ابينماْ االتفاقيةْ ْْنْ بألعربية أوعزتْ الفسادْ تدابيرْْلمكافحةْ اعتمادْ يتمْ نْ

ْالممتل ْاختالس ْالفسادْومنْضمنهاْجرم ْلتجريمْصور ْْأكاتْْتشريعية ْإجباري،ْونجد نْبعضْْالخاصةْكإجراء
ولعلْالمشرعْْْ،منْالدولْقدْبدأتْبفرضْنصْعقابيْعلىْهذهْالجريمةْلتحقيقْااللتزامْبأحكامْاالتفاقية

عملتْعلىْتجريمْهذاْالفعلْوفًقاْلسياساتهاْالتشريعيةْْْْالتيْْالدولْْضمنْْمنْْدنْياألْرالجزائريْوالمصريْْو
ْْيقوْمْْتصرفْْأوْْسلوكْْدولة،ْحيثْتجمعْهذهْالتشريعاتْبانهْكللماْفيهْمنْخطرْاقتصاديْيؤثرْعلىْال

ْيقصْدْْوالذْيْْفيهْْمستخدمْْأوْمديرْأوْأيْْالدارةأوْرئيسْمجلسْْْْالخاْصْْللقطاعْْالتابعْْ(3ْ)الكيانْْمديرْْبه
ْْإليْهْبهاْعهْدْْوالتيْقيمةْذاْتْأخرْىْأشياءْأيْأوْخصوصيةْماليةْأوراقْأوْممتلكاْتْأيةْإدخالْخاللهْمن

ْ.ْالتملكْسبيلْعلىْنهائيةْحيازةْإلىْاالئتمانْسبيلْعلىْوقتيْةْحيازةْْمنْمهامهْبحكم
ْْالذْيْْالمالْْفيْْالجانيْْتصرف"ْْبأنهْْلالختالسْْتعريفهاْْفيْْالنقضْالمصريةْْمحكمةْْوعبرتْبذلك

ْقلبيْْفعلْْومنْْالمال،ْْفيْْالتصرفْْهوْْماديْْفعلْْمنْْمركْبْْمعنىْْوهوْْله،ْْمملوكْْأنهْْاعتبارْْعلىْْبعهدته
ْ(4)"المالْإضاعةْنيةْْوهوْبهْيقترْن

ْ
ْ

 
 ْ.33ص.ْ،1987بيروت،ْْالعربية،،ْمكتبةْالنهضة1ْمعجمْالمصطلحاتْالقانوني،ْطْ:دْالواحدعْبكرمْْْ(1)
ْْ–ْوالهمال-والضرارْْ–والتربحْْ–ْواالستيالءْ–ْاالختالسالحمايةْالجنائيةْلألموالْالعامةْفيْجرائمْْ:حمادةمحمدْأنورْْْ(2)

جرائيا،ْ–موضوعياْ  2002ْمصر،ْالسكندرية،ْالجامعي،دارْالفكرْْوا 
 باتْالمصري.منْقانونْالعقْو113ْمنْقانونْالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْالجزائري،ْوالمادة41ْْللمزيدْيراجعْالمادةْْْ(3)
 17/11/1958،ْبتاريخ725ْْ،ْص9ْأحكامْمحكمةْالنقضْالمصريةْسْْ(4)
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 الثاني الفرع
 أركان جريمة اختالس الممتلكات الخاصة

ْوسنتناولهاْفيْبندينْوذلكْعلىْالوجهْاالتيْ:
 المادي.  نأواًل: الرك

ْْالقطاْعْفيْاالختالسْوجريمةْالعامْالقطاعْفيْاالختالسْجريمةْمنْكْلْفيْالماديْالركنْيشترك
ْْارتباًطْاْْجريمةْاالختالسْْفيْْالماديْْالفعلْْيرتبط  أخرى؛ْإْذْْنقاطْْفيْْيختلفانْْْوْْالنقاطْْبعْضْْفيْْالخاْص

ْْصلْةْْوعلىْْالدولةْْحيازةْْفيْْاأصبحْحكمًْْْالموظفْْحيازةْْفيْْالمنقولْْالمالْْدخلْْفمتْىْْالحيازةْْبنظريةْْتاًما
ذاْدخلْالمالْالمنقولْفيْْْْبعْضْْفيْْمنهْْجزًءاْْيكنْْلمْْوانْْالعامْْبالمال حيازةْالمستخدمْأصبحْْاألحيان،ْوا 

الصورةْاألولىْفيْْْْفيْْالماديْْحكًماْفيْحيازةْصاحبْالعملْأوْالشركة،ْوعلىْصلةْبالمالْالخاصْوالفعل
العام للمالْ تعدْاختالسْ خراجْْالمالْْهذاْْأخْذْْكونهْتمْْحالْاالحتفاظْبهْ ْْحيازْةْْإلىْْالدولةْْحيازةْْهْمنوا 

ذاْوقعْالفعلْبالصورةْْْْالموظف الثانيةْفيْاالحتفاظْبهْيعدْاختالسْللممتلكاتْالخاصة،ْورغمْْالجاني،ْوا 
أنْالفعلْبالصورةْالثانيةْيشكلْجرمْمشابهْألركانْإساءةْاالئتمانْإالْأنْالهدفْفيْتجريمْالفعلْتوضيحْْ

اختالسْالممتلكاتْالخاصةْجاءْنتيجةْنقلْحيازةْالمالْجراءْالعملْْْالفعلْالتيْانتقلتْبسببهْالحيازةْإذْأن
ْالعقود،ْالوظ ْأو ْالطرق ْاستخدامهْلحدى ْبسبب ْالحيازة ْتنتقلْفيه ْالتي ْاالئتمان ْإساءة يفيْوذلكْبخالفْجرم

ْوالخالصةْأنْنقلْالحيازةْللممتلكاتْسواءْالعامةْأوْالخاصةْبحكمْالوظيفةْوليسْأليْسببْآخر.
يهْاوْإبدالهْأوْْركنْالماديْفيْاالختالسْيقومْبكتمْالجانيْللمالْالذيْبينْيْديهْفإنْالوبناًءْعل

التصرفْبهْتصرفْالمالكْأوْاستهالكهْأوْإقدامهْعلىْأيْفعلْيعدْتعدًياْعلىْالمالْالمختلسْأوْاالمتناعْْ
ًراْلنيةْالمتهمْإزاءْعنْتسليمهْلمنْيلزمْتسليمهْإليه،ْوالعاملْالمشتركْبينْهذهْاألنشطةْأنهاْتشكلْتغيْي

تحويلْالحيازةْالناقصةْْْْإلىل،ْمنْحيثْأنْنيتهْتتجهْْالمالْالذيْوجدْبينْيديهْوسلوكهْتجاهْسلوكْالما
أنْالركنْالماديْالْيقومْبمجردْتغييرْالنية،ْفالْبدْمنْصدورْفعلْعنْالمتهمْْْْإلىكاملة،ْوبالنظرْْْْإلى

الحيازةْالكاملة،ْفهناكْتالزمْبينْْْْإلىلْالحيازةْالناقصةْْيعبرْبصورةْقاطعةْعنْهذهْالنيةْالمتمثلةْفيْتحوي
ْالمالْبسوءْْاالختالسْوس ْأخذ ْلهاْتكونْقدْقررت ْالمحكمةْثبوتْذلك ْالتملك،ْمتىْقررت ْأوْقصد ْالقصد وء

نماْهوْعملْمركبْْ قصدْكانهْمملوكْلهْفإنْاالختالسْليسْفعاًلْمادًياْمحًضاْوليسْبنيةْداخليةْبحتة،ْوا 
ْ(1)وْالظهورْعلىْالشيءْبمظهرْالمالكْتساندهْنيةْداخليةْهيْنيةْالتملك.منْفعلْماديْه

ويالحظْأنْجرمْاالختالسْتختلفْعنْجرمْإساءةْاالئتمانْفالعبرةْبآليةْحيازةْالمالْأوْاألشياء؛ْْ
حيثْأنهْوفيْاالولىْتسلمْاليهْبحكمْالعملْالوظيفي؛ْمنْأجلْإعادتها،ْأماْفيْالثانيةْفالْيشترطْانْيتمْْ

نماْبعقدْمنْالعقودْال منْالمجنيْعليهْوبهذاْفإنْالفارقْبينْهاتينْْْادةوبإْرتسليمْبسببْالوظيفةْأوْالعملْوا 

 
،2008ْْرنة"،ْدارْالثقافةْللنشرْوالتوزيع،كاملْالسعيد:ْشرحْقانونْالعقوباتْالجرائمْالمضرةْبالمصلحةْالعامةْ"دراسةْتحليليةْمقاْْ(1)

 ْ.514صْ
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الجريمتينْاالستالمْواالستعمالْفإذاْكانْبحكمْالعملْالوظيفيْعدتْاختالس،ْاماْإذاْكانْالتسليمْبسببْ
ْتمانْ.المجنيْعليهْفتعدْجريمةْإساءةْائْادةوبإْراالستخدامْعلىْوجهْمعينْ

ْالخ ْالممتلكات ْاختالس ْفيْجريمة ْالمادي ْالركن ْيقوم ْالموظفْإذ ْأساسينْحيازة اصةْعلىْعنصرين
ْاالختالس ْالوظيفي،ْوفعل ْبحكمْعمله ْللمال ْالمستخدم ْللشخصْْْْ(1ْ)أو ْتكون ْأن ْالجريمة ْفيْهذه ْيشترط حيث

تفتْلسببْماْبعدْذلكْصفةْالموظف،ْوالعبرةْأنْتتوافرْهذهْالصفةْوقتْارتكابْفعلْاالختالس،ْفإذاْان
األموالْموضوعْجرمْاالختالسْقدْوجدتْبينْيديْالموظفْبحكمْْتبقىْالجريمةْقائمة،ْويتعينْأنْتكونْْ

وظيفتهْوليسْبمعرضْالقيامْبهاْوبذلكْفإنْاستيالءْالموظفْعلىْاألموالْالعامةْالتيْلمْيوكلْإليهْأمرهاْْ
شكلْجرمْاالختالس،ْويتحققْذلكْعندماْتهيئْْبحكمْوظيفته،ْوالْهيْداخلةْفيْاختصاصهْالوظيفيْالْي

ْالموظف.ْإلىعْالمالْأوْتسلمهْالوظيفةْفرصْوقْو
الموظفْسلطةْالحيازةْالناقصةْعلىْهذاْالمالْسواءْكانْالتسليمْْْْإلىويتعينْفيْتسلمْالمالْأنْينقلْْ

ْ(2ْ)هْباالتْمنْالقطن.حقيقًياْأوْرمزًياْأوْحكمًيا،ْكماْهوْاألمرْبالنسبةْللخفيرْالذيْيكلفْبحراسةْمكانْب
 فعل االختالس.  •

يقومْفعلْاالختالسْفيْجوهرهْعلىْتغييرْنيةْمنْحازْالمالْمنْالموظفينْحيازةْناقصةْبحكمْالوظيفةْْ
نهْمملوكْللموظفْأوْْكْالمالْوالتصرفْفيهْعلىْاعتبارْأتملْْإلْىحيازتهْحيازةْكاملة،ْأيْاتجاهْالنيةْْْإلى

برْعنهاْويدلْعلىْالنشاطْْتدلْعليهاْمظاهرْمادية،ْأيْصدورْفعلْيعالعاملْاوْالمستخدم،ْوهذهْالنيةْْ
ْالجراميْفيْاالختالسْ.

واألفعالْالدالةْعلىْالنشاطْالجراميْالْتقعْتحتْالحصر،ْفكلْفعلْيكشفْعنْاتجاهْنيةْالموظفْْ
بيعْاوْتملكْالمالْالذيْتسلمهْبحكمْوظيفتهْيكفيْلقيامْجرمْاالختالس،ْكعرضْالموظفْأوْالمالْللْْإلى

لنقودْالتيْتسلمهاْبحكمْوظيفتهْأوْإقراضهاْأوْوضعهاْباسمهْفيْحسابْْالرهن،ْاوْقيامْالموظفْبإنفاقْا
ْ(3)ْخاص.
 نتيجة الفعل.  •

،ْفتبقىْْفراْدولمْيشترطْالمشرعْتحققْنتيجةْمعينةْفيْفعلْاالختالسْأوْحصولْضررْللدولةْأوْلأل
بردهْبعدماْتصرفْفيهْتصرفْالمالك،ْفالْيقبلْمنهْْالجريمةْقائمةْولوْقامْالموظفْالذيْيختلسْالمالْْ

 (4ْ)ْاالختالس.نهْلمْيسبقْتكليفهْبردْالمالْالمختلس،ْاوْانهْبادرْبردهْعقبْالدفعْبأ

 
:ْقانونْالعقوباتْجرائمْوالرشوةْواالختالسْوالخاللْبالثقةْالعامةْواالعتداءْعلىْاألشخاصْواألموال،ْالمؤسسةْْعليمحمدْجعفرْْْ(1)

 ْ.42،ْص1995ةْللدراساتْوالنشرْوالتوزيع،ْبيروت،ْالجامعْي
 ْ.411،ْص1985القسمْالخاص،ْالدارْالجامعية،ْ-لجنائي:ْالقانونْاالقهوجيْعلىْعبدْالقادرْ(2)
التسليفْفاحتفظْبهاْلنفسه،ْْْقساطْبنكوأوقدْقضتْمحكمةْالنقضْبوقوعْجريمةْاالختالسْإذاْحصلْالمتهمْالضرائبْالمستحقةْْْ(3)
 يًضاْبمجردْاخراجْالمهماتْالحكوميةْمنْالمخزنْالذيْتحتفظْفيهْبنيةْتملكهاْ.ْأنْالجريمةْتتمْأْو
 43علي،ْالمرجعْالسابق،ْصْحمدْجعفرمْْ(4)
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 الجريمة.  بمحل الجاني عالقة  •
ْْبيْنْْالسببيةْْعالقةْْتوفرْْالخاْصْْأوْْالعامْْالقطاعْْفيْْسواءْْاالختالسْْلجريمةْْالماديْْالركنْْلقيامْْيشترط

ْْالقطاْعْْفْيْْاالختالسْكانْْإذاْْمْاْْبينْتختلفْْالعالقةْْولكنْهذهْْوظيفته،ْْوبينْالجريمةْْلمحلْْنيجاالْْحيازْة
ْْيكوْنْْأْنْْالمجرمةْللفعلْْالمادةْْتشترطْْالعاْمْْالقطاْعْْفْيْْاالختالسْْجريمةْْالخاص،ْففيْْالقطاْعْْفيْْأْوْْالعام
ْْفْيْْاالختالسْْيمةْرجْْفيْْأنهْْحيْنْْفيْْبسببها،ْْأوْْوظيفتهْْبحكمْْالعموميْْللموظفْْسلمْْقْدْْالجريمةْْمحل

ْفقط.ْْمهامهْْبحكمْْالجانيْْإلىْْبهْْيعهْدْْالذيْْالجريمةْْمحلْْفيْْالسببيةْْالعالقةْْ،ْفتحصر(1ْ)ْالخاْصْْالقطاع
  السببيةْلجرمْاالختالسْفيْالقطاعْالخاْصوبتحليلْنصوصْالتشريعاتْالجزائيةْنجدْانهْتتحققْالعالقةْ

ْْ:التاليينْالشرطينْبتوفر
ْْمحْلْْيكوْنْْأنْْأي:ْْللعاملْاوْالموظفْاوْالمستخدمْ"الجاني"ْْملسْْقْدْْالجريمْةْْمحلْْيكوْنْْأنْْيجْب .1

ْْالحيازْةْْوتفترْضْْعليه،ْْالفعليةْْبسيطرتهْْتتحققْْالتيْْللجانيْْالناقصةْْالحيازةْْفيْْدخلْْقْدْْالجريمة
نماْْصاحبهْْأنهْْأساسْْعلىْْليسْْالجريمةْْلمحلْْالجانْيْْتسلمْْأنْْالناقصة ْصاحبْهْْباسمْْيحوزْهْْوا 
ْيرخْصْْماْْحدوْدْْفيْْصاحبهْْعينهْْالذيْْالغرْضْْفيْْواستعمالهْْعليهْْبالمحافظةْْملزمْْوأنهْْولحسابه،

 ْ.القانوْنْبه
ْْعملْهْْأْوْْالجانْيْْوظيفةْْأْنْْأي:ْْالمهامْأوْالعملْْأوْْالوظيفْةْْبسبْبْْأوْْبحكمْْالتسليمْْيتْمْْأْنْْيجْب .2

ْالجريمةْ"األموالْأوْالمنقوالت".ْْمحلْيتسلمْْجعلتهْْالتيْهي
 : الركن المعنوي.ثانًيا

صدْالعام،ْأيْعلمْالموظفْبأنْالمالْالذيْسلمْالختالسْعلىْتوافرْالقيقومْالركنْفيْجريمةْا
االختالس،ْأيْأخذْْْإلىإليهْكانْبحكمْوظيفتهْوليسْلهْإالْالحيازةْالناقصةْعليه،ْكماْيجبْأنْتتجهْإرادتهْْ
بعنصرْشخصيْيصدرْْْْالمالْوالظهورْبمظهرْالمالك،ْويالحظْانْالركنْالمعنويْفيْهذهْالجريمةْيتمثل

االستيالءْعلىْالحيازةْالكاملةْللشيءْْْْإلىنيةْالتملك،ْأيْاتجاهْنيةْالجانيْْْلجاني،ْوهذاْالعنصرْهوعنْا
المالكْالْيكفيْلتحققْالجريمةْطالماْكانْالجانيْْْْإلْىفاالمتناعْعنْردْالشيءْالذيْيحوزهْبصفهْعارضةْْ

ْالْينويْتملكْالشيء.
دونْتوافرْتلكْنتيجةْفيْهذاْالنطاقْبتالسْوالْيمكنْتصورْالفنيةْالتملكْهيْعنصرْفيْاالخ

،ْولوْأنْخصوصيةْجريمةْْ(2)ْْاعتبارْنيةْالتملكْقصًداْخاًصاًْْْإلىالنية،ْويتجهْالرأيْفيْمصرْوفرنساْْ
ْْادْةالْراالختالسْتقضيْبأنْيكونْالحصولْعلىْالحيازةْالكاملةْللشيءْيتالزمْمعْتوافرْنيةْالتملك،ْفدورْ

العتداءْعلىْالحيازةْالكاملةْوهوْْبْطبيعةْركنهاْالماديْالذيْيتمْبْاقدْيتضاءلْفيْجرائمْاالختالسْبسب
ْ(3ْ)ماْالْيصورْإالْباالستعانةْبعنصرْنفسيْالتملك.

 
 منْقانونْالوقايةْمنْالفسادْالجزائري.41ْلمادةْللمزيدْيراجعْاْْ(1)
 ْ،447وص270،ْص1975ْالقسمْالخاص،ْجامعةْالقاهرةْ-:ْشرحْقانونْالعقوباتحسنيمحمد ومحمود،ْمصطفىْْْ(2)
 ْ.237،ْص1972ة،ْالجرائمْالمضرةْبالمصلحةْالعامة،ْدارْالنهضةْالعربْيْالسرور،محمدْْْ(3)
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القولْبأنْالشروعْفيْاالختالسْغيرْمتصور،ْفطالماْأنْالسيطرةْالفعليةْعلىْْْْإلىويذهبْالبعضْْ
منْْْْفقطْوعلىْسبيلْالقطعْوقوعْاالختالسفإنْنيةْحيازتهْإياهْهيْالتيْتحددْْالشيءْمتوافرةْعندْالجانيْْ

ذاْلمْتتجهْْإلىعدمهْوهوْأمرْالْيحتملْالتجزئة،ْفإذاْاتجهتْالنيةْ تملكْالشيءْأصبحتْالجريمةْتامة،ْوا 
ْتملكهْفالْتقعْالجريمةْ.ْإلى

ذاْك انتْالنتيجةْتتوقفْعلىْنيةْْولكنْهذاْالرأيْمنتقد،ْألنْنشاطْالجانيْيفترضْسلوكْونتيجة،ْوا 
نماْيعاقبْعلىْالسلوكْواألفعالْالتيْتصدرْفيْتملكْالشيء،ْفإنْالقانونْالْيعاالجانيْْ قبْعلىْالنواياْوا 

عنْالجاني،ْومثلْهذهْاألفعالْتفصحْعنْتلكْالنيةْأوْتعبرْعنها،ْوعلىْسبيلْالمثالْأنْيضبطْالصرافْْ
خراجهْبعضْالنقودْالمْْأثناء للخروجْبهاْمنْمكتبه،ْففيْْْْودعةْلديهْدونْمبررْقانونيْتمهيًدافتحهْللخزينةْوا 

الةْيعتبرْالفعلْالذيْيتمْبهْاالختالسْهوْإخراجْالنقودْمنْالخزنةْمعْنيةْتملكها،ْفإذاْضبطْقبلْْهذهْالح
ْ(1)إتمامهْكانتْالواقعةْشروًعاْفيْالجريمة.

ونحنْمعْالرأيْاألخيرْباعتبارْأنْالمعيارْالمتحققْفيْذلكْهوْأنْالجانيْيحوزْالشيءْحيازةْْ
،ْفإذاْماْأرادْتملكْالشيءْفالْبدْمنْمظهرْماديْلتصرفه،ْفإذاْضبطْقبلْإتمامْذلكْالتصرفْكانْْناقصة

فعلْالماديْالصادرْْثابةْالشروعْفيْالجريمة،ْوالْيمكنْأنْتقومْالجريمةْعلىْمجردْالقصدْوبمعزلْعنْالبم
ْعنهْ.

ْالركنْْفيْْخاْصلاْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْجريمةْْمعْْالعامْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْجريمةْْوتشترك
ْْأْنْْيجْبْْ،ْبحيْثوالدارةْْالعلمْْمنْْالمتكوْنْْالعامْْالجنائيْْالقصْدْْتوافرْْلتحققهْْيشترطْْالذيْْللجريمةْْالمعنوْي
ْاألشخاْصْْألحْدْْملكْْأوْْمؤسساتهاْْإحدىْْأوْْللدولةْْملكْْهْوْْيديهْْبينْْالذيْْالمالْْبأنْْعلمْْعلْىْْالجانْيْْيكوْن
ْْالخاص،ْْأْوْْالعامْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْكانْْإذاْْمْاْْبحسْبْْمهامْهْْأْوْْوظيفتهْْبسبْبْْأوْْبحكْمْْلهْْسلمْْوقْد
ْْ.إتالفهْْأوْْاحتجازهْْأوْْبتبديدْهْْأوْْللمالْْباختالسهْْوذلكْْللجريمةْْالماديْْالركنْْتنفيْذْْإلىْْإرادتهْْتتجهْْذلكْْومع

ْْفْيْْيتمثلْْخاصاْْقصداْْيتطلْبْْبلْْلتحققهاْْيكفيْْالْْالعامْْالقصْدْْفإنْْاالختالسْْلصورةْْوبالنسبة
ْْثْمْْبهْْاالنتفاعْْأوْْاستعمالهْْلمجردْْالمالْْعلىْْيستوليْْفمنْْبحوزته،ْْالذيْْالشيءْْتملكْْإلىْْالجانيْْنيةْْاتجاه
نْْاالختالسْْصورةْْيحققْْالْْرده ْْاستعماْلْْجريمةْْأوْْحقْْوجْهْْبدوْنْْاحتجازاْْالحالةْْهذهْْفيْْيشكلْْقْدْْكانْْوا 

ْْ.شرعيْغيرْْنحوْْعلىْممتلكاْت
لْالجرائمْالخاصةْالتيْقدْومنْخاللْمراجعتناْللتشريعاتْالناظمةْللقطاعْالخاصْوجدناْأحدْأشكا

كالمصريْْْالتجاريةْْالقوانينْْعليهاْْنصْتْْجريمةْْوهيْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْبجريمةْْالشبهْْكثيرةْْتعدّْ
ْْيعلموْنْْاستعماالًْْْالمسيرينْْطرفْْمنْْالشركةْْألموالْْاستعمالْْكلْْالجريمةْْهذهْْوالجزائريْوتقتضْيْْاألردنيْو
ْْمباشرْةْْمصالحْْفيهاْْلهْمْْأخرْىْْمؤسسةْْأوْْشركةْْلتفضيْلْْأوْْشخصيةْْأغراْضْْلبلوغْْلمصلحتهاْْمخالفْْأّنه

 
 240حمدْفتحيْسرور،ْالمرجعْالسابق،ْصأْْ(1)
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األراضيْالفلسطينيةْكنوعْمنْْالجريمةْفيْقانونْالشركاتْالمطبقْفيْْهذهْعلىْْالنْصْوتْمْمباشرةْْغيرْْأو
ْ.ْ(1) الجرائمْالخاصةْوالتيْتشكلْأحدْأشكالْالجرائمْاالقتصادية

ْْمسؤولْيْْعلىْْتطبقْْالشركةْْاستعمالْْفيْْفعلْالتعسْفْْأنّْْْلناْْيتضحْْالمادةهذهْْْْاستقراءْْخاللْْومن
ْالمسؤوليْةْْوذاْتْْالوحيْدْْالشخْصْْذاْتْْوالمؤسسةْْْ،ْْالمحدودةْْالمسؤوليةْْذاْتْْالشركْةْْ،ْْالمساهمةْْشركاْت

ْْأْيْْاالجتماعي،ْْشكلهاْْمؤسسة،ْتحْتْْلدارْةْْالمنوطةْْبالمهاْمْْمرتبطْةْْبمخالفةْْاألمرْْيتعلقْْإْذْْالمحدودة،
ْْومستقلْةْْمنفصلْةْْماليةْْذمةْْبمعنىْْخاصةْ،ْْماليةْْذمةْْلكوتمْْالمعنويةْْبالشخصيْةْْتتمتعْْشركةْْشكلْْتحْت
ْطرْفْْمنْْالشركةْْألموالْْاستعمالْْكلْْالجريمةْْهذهْْللمسؤولْعنْإدارتها،ْإذْتقتضيْْالماليةْْالذمةْْعن

ْْشركْةْْلتفضيلْْأوْْشخصيةْْأغراْضْْلبلوغْْلمصلحتهاْْمخالفْْأّنهْْيعلموْنْْأوْالموظفينْاستعماالًْْْْْالمسيرين
ْ.مباشرةْغيرْأوْمباشرةْالحصْمْفيهاْلهمْأخرْىْمؤسسةْأو

ْْالشأْنْْهذاْْفيْْالتشريعاتْالجزائيةبعضْْْْتدخْلْْيفسرْْوماْْاالقتصاديةْْالجرائْمْْأهمْْمنْْالجريمةْْوهذه
ْْبإضفاْءْوذلكْالشركةْأوْالم صفيْمسيرْأوْمديرْأْوْالدارةبْقائمْأوْرئيسْتصرفاْتْردعْإلىْللحاجةْيعوْد

ْْيحقْقْْوهذاْْخالفْالتعويضْعنْالمسؤوليةْالمدنية،ْْاجنائيًْْْاءًْجْزْْبالتاليْْفتستوجْبْْعليهاْْالجريمةْْوصف
ْاالقتصادْ،ْْفيْْتلعبهْْالذيْْاألساسيْْللدورْْنظراْْللشركةْْالماليةْْالذمةْْحمايةْْفيْْأساساْْتتمثلْْرئيسيةْْأهدافا
ْ.(2ْ)عليهْلإلقدامْالكافيةْالضماناْتْوا عطائهْالمستثمرْوبالتاليْاالستثمارْحمايةْوكذا

ْْأوالهاْصفةْْأركاْنْْثالثةْْبتوافرْْإالْْتقومْْالْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْجريمةْْونالحظْأنْأركان
ْْمعينْةْْصفةْْالجانيْْلدىْْتتوافرْْأنْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْجريمةْْلقيامْْيشترطالجانيْحيثْْ

المصفىْْْْأوْْفيهاْْموظفْْأوْْمديرْْأوْْإدارتهاْْمجلسْْفْيْْعضْوْْأوْْالشركةْْفيْْمؤسسْْأيْْيكوْنْْأنْْإّماْْوهي
ْأوْْبدفعهاْْملزًماْْأصبحْْأْوْْلديهْْأبقاهاْْأوْْالشركةْْتخْصْْأمواْلْْالشركةْأوْْاستعمالْأموالويعملْعلىْإساءةْْ

ْْتتجاوْزْْوالْْدينارْْمئةْْعنْْتقلْْالْْوفرضْعقوبةْغرامة  عنهاْوقدْحددْالعقوبةْعليهاْبذاتْالقانوْنْْمسؤوالًْ
ْ(3ْ)ْدينارْعلىْكلْمنْخالفهاْثالثمئة

 
منهْ)إذاْساءْأي210/1ْْالمطبقْفيْاالراضيْالفلسطينية،ْحيثْنصتْالمادة1964ْْلسنة12ْْقانونْالشركاتْاالردنيْرقمْْْ(1)

والْتخصْالشركةْأوْْاستعمالْأيةْنقودْأوْأمْالمصفىمؤسسْفيْالشركةْأوْعضوْفيْمجلسْإدارتهاْأوْمديرْأوْموظفْفيهاْأوْ
واًلْعنهاْفيجوزْللمحكمةْأنْتحكمْعليهْبإعادتهاْللشركةْمعْالفائدةْالقانونيةْوتضمنهْْأبقاهاْلديهْأوْأصبحْملزًماْبدفعهاْأوْمسْؤ

 التعويضْعنْالخطأْالذيْارتكبهْفضاًلْعنْأيةْمسؤوليةْجزائية(ْ.
 )2ْ(ْْعمرْحّماس:ْجريمةْاختالسْالممتلكاتْفيْالقطاعْالخاص،ْمجلةْجيلْالبحثْالعلمي،ْع19،ْص51،ْعلىْالموقعْااللكتروني:

https://jilrc.com.ْ 

 منْقانونْالشركاتْاالردنْيْْ(225/1المادةْ)ْإلىللمزيدْينظرْْْ(3)
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ْْإساءةْْالجريمةْْفهذهْْ(2ْ)وكذلكْالمشرعْالمغربيْْ(1ْ)وبحسبْماْعدهاْالمشرعْالجزائريْفيْقانونهْْ
ْيعوْدْْالشأنْْهذاْْفيْْالمشرعْْتدخلْْاالقتصاديةْوأخطرها،ْونعتقدْأنْْالجرائمْْأهمْْمن  الشركةْْأموالْْاستعمال

ْْاالستثماْرْْحمايةْْوكذاْْاالقتصاد،ْْفْيْْتلعبهْْالذيْْاألساسْيْْللدوْرْْنظًراْْللشركةْْالماليْةْْالذمةْْإيمانهْبحمايْة
ْ(3)عليه.ْْلإلقدامْالكافيةْالضماناْتْوا عطائهْالمستثمرْوبالتالي

ْجداْْالواسعْْبالمفهومْْإليهْْينظرْْأنْْيجْبْْالمشرْعْْقبلْْمنْْيعرفْْلمْْوالذيْْاالستعمالْْمصطلحْْإنّْ
ْْالبسيْطْْاالستعمالْْمجرْدْْبلْْاالختالسْْأْوْْالتملكْْبهْْيقصْدْْالْْما،ْفهوْْشيءْْباستخدامْْالقياْمْْعلىْْيدلْْوالذي
ْْمصطلحْْعلىْْالمشرعْْاعتماْدْْأنّْْْشكْْوالْْمصلحتها،ْْتخالفْْبطريقةْْركةللشْْمملوكْْمالْْاستخدامْْيعنيْْوهذا

ْْعلْىْْيجْبْْالمقابلْْفيْْولكنْْالجريمة،ْْهذهْْلمرتكبيْْواسعةْْبمتابعةْْالقضائيةْْللجهاْتْْيسمحْْواسعْْبمفهوم
ْْعليهْمْْيتطلْبْْإْذْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْلجريمةْْالمجرمْْالنْصْْتطبيقْْفْيْْالتعسفْْعدمْْالقضاة
ْقروْضْكمنحْالتسييرْأعماْلْأيْةداريالْاألعمال:ْْاالستعمالْويشملْا،ضيقًْْتفسيًرْاْالجنائيْالنْصْتفسير

ْْجريمةْْلقيامْْضرورْيْْغيْرْْاألموالْْتملكْْدامْْوماْْ،ْوعليْه(4)....ْْالضمْْمثلْْالتصرفْْوأعماْلْْتسبيقات،ْْأو
ْْ.الجريمةْتنفيْْالْالمستعملةْالمبالغْعادةإْْفإنّْْالشركةْأموالْاستعمالْفيْالتعسف

ْْاْ،عقارًْْأوْمنقوالًْْماالًْْكـانْسواءْالواسع،ْبمعناهْالشركةْأموالْاستعمالْفيْالتعسفْجريمةْفيْؤخذْالماليْو
ْْالثابتْةْْاألمـوالْْمجموعْْتشمـلْْالشركةْْوأصولْْالشركة،ْْحساباْتْْفيْْالظـاهرْْا،معنويًْْْأوْْاماديًْْْماالًْْْأو

ْْعالماْتْمنْْالمعنويةْْاألموالْْوكذلكْْللشـركة،ْْيةالمالْْللذمةْْالمكونةْْوالصناعية،ْْاألدبيةْْوالملكيةْْوالمنقـولة،
ْوبراءات.

ْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْوجريمةْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْجريمةْْبينْْالتشابهْْمظاهرْْثانًيا:
ْ(5ْ)ْالشركةْأموال
ْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْوجريمةْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْجريمةْْبينْْالتمييزْْيمكن

ْ:آلتياك
 الجاني: صفة حيث من •
ْْأْنْْإّماْْوهيْْمعينةْْصفةْْالجانيْْلدىْْتوافرْْتشترطْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفْيْْالتعسفْْجريمةْْكانْتْْإذا
ْْالمديريْنْأو(ْالمديرينْمجلسْأعضاءْ،الدارةْمجلسْأعضاء)ْبإدارتهاْْالقائمينْأحْدْأوْالشركةْرئيسْيكوْن

 
 والمتضمنْالقانونْالتجاريْالجزائرْي1975ْسبتمبر26ْْْمؤرخْفي59ْْ-75(ْمنْاألمرْرقم3ْْ/811للمزيدْيرجعْللمادةْ)ْْ(1)
 2008الصادرْسنة05ْْ-20منْقانونْالشركاتْالمغربيْالمعدلْبموجبْالقانونْرقم384ْْللمادةْللمزيدْينظرْْْ(2)
،ْعلى330ْْص.ْ،2009أبريلْْالقانوني،ْالجزائري،ْالمنتدى:ْجريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْفيْالتشريعْنوْيهناءْْْ(3)

 http://revues.univ-biskra.dz/index.php/mntd/article/view/3742 :الموقعْااللكتروني

 )4(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 
 61حّماس:ْالمرجعْالسابق،ْصعمرْْْ(5)
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41ْْْالمادةْفإنّْْالمحدودة،ْالمسؤوليةْذاْتْالشركةْيخْصْْفيماْوالمسيرينْالمساهمة،ْلشركةْبالنسبةْالعاميين
ْْيكوْنْْأنْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْجريمةْْفيْْتشترطْْومكافحتهْْالفساْدْْمنْْالوقايةْْقانوْنْْمن

ْْكانْتْْمهماْْكيانْْإلىْْينتمْيْْمنْْكلْْعلىْْينطبقْْالنْصْْأنّْْْبمعنىْْصفة،ْْبأيةْْفيهْْيعملْْأوْْمديًرا،ْْالجاني
ْ.ْاألولىْبالجريمةْمقارنْةْواسعاْجاءْالجريمةْهذهْْفيْالجانيْصفةْْوبالتاليْْيشغلهاْْتيالْوالوظيفةْصفته
 الجريمة. تطبيق  مجال حيث من •

ْْالشركْةْْالمساهمة،ْْشركاْتْْفيْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفْيْْالتعسفْْجريمةْْتطبيْقْمجالْْالمشرْعْْحصر
ْْشركاْتْْبذلكْْمستبعًداْْالمحدودةْْالمسؤوليةْْوذاْتْْالوحيْدْْالشخْصْْذاْتْْوالمؤسسةْْالمحدودة،ْْالمسؤوليةْْذاْت

ْْالكياْنْْعلىْْتنطبقْْالتيْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْلجريمةْْخالًفاْْالمدنية،ْْالشركاْتْْوكذاْْاألشخاْص
ْوالتعاونياتْ.ْالمدنيةْالشركاْتْوبعْضْالتجاريةْالشركاْتْأيْالربحْبغرْضْينشطْالذي
 المجرم. السلوك حيث من •

ْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالمستخدمْْأوْْالمديرْْاختالسْْوجْبمبْالخاْصْْالقطاعْْفْيْْاالختالسْْجريمْةْْتتحقق
ْأماْْالتملك،ْْسبيلْْعلىْْنهائيةْْحيازةْْإلىْْاالئتمانْْسبيلْْعلىْْوقتيةْْحيازةْْمنْْتحويلهاْْبمعنىْْللممتلكاْت

ْْاالختالسْ؛ْأوْالتملكْبْهْْيقصْدْْالْْفهوْاالستعمالْبمجرْدْتتحققْالشركةْأموالْاستعماْلْفيْالتعسفْجريمة
ْْعلْىْْوينطبقْْمصلحتهاْْتخالفْْبطريقةْْللشركةْْمملوكْْمالْْاستخدامْْيعنيْْوهذاْْيطْ،بْسالْْاالستعمالْْمجرْدْْبل

ْْيحمْلْْالفرنسيْْللقضاءْْوطبًقْاْْالرجاع،ْْبنيةْْمؤقتةْْبطريقةْْولوْْالشركةْْأموالْْاستخداْمْْاالستعمالْْمصطلح
ْالديوْنْْلتسديْدْْالشركةْْأموالْْمنْْجزءْْكاقتطاعْْاليجابيْْالعملْْمعنىْْمضمونهْْفيْْاالستعمالْْمصطلح
ْْلْهْْكانْتْْأخرْىْْشركةْْلدْىْْالشركةْْبديوْنْْالمطالبةْْمنْْالشركةْْمديرْْكامتناعْْالسلبْيْْالعملْْأوْْالشخصية

ْمصلحةْ.ْفيها
 الجريمة.  محل حيث من   •
ْْأْوْْاألموالْْأوْْالممتلكاْتْْفيْْمتمثلْْالخاْصْْالقطاعْْفْيْْاالختالسْْجريمةْْفيْْالجريمةْْمحلْْكانْْإذا
ْْالشركْةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْجريمةْْفيْْالمالْْفإنّْْْقيمة،ْْذاْتْْأخرْىْْأشياءْْأيْْأوْْخاصةْْماليةْْأوراق
ْْخاصْاْْالمالْْيكوْنْْأنْْذلكْْفيْْويستوْيْْمعنوْيْْأوْْماديْْعقار،ْْأوْْمنقولْْكانْْسوآءاْْالواسعْْبمعناهْْيؤخْذ
ْْكمْاْْخاص،ْْطابعْْذوْْالمالْْفيهاْْيكوْنْْالتيْْاألولىْْللجريمةْْخالًفاْْوهذاْْللدولة،ْْتابًعاْْعاًماْْأوْْللخواْصْْتابعا
الشركةْْمسكنْْفْيْْبأعمالْْالقيامْْبهدفْْالشركةْْعمالْْاستخداْمْْأنّْ ْْفْيْْللتعسفْْآخرْْشكلْْيعتبرْْمسيرْ

ْ.ْْاألولىْالجريمةْفيْنجدهْالْوهذاْالشركةْأموالْاستعماالًْ
الفلسطينيْْوكماْأسلفناْفيْانطباقْجريمةْالرشوةْعلىْْأماْمنْالناحيةْالعمليةْفنجدْانهْوفيْالتشريعْْ

كافحةْالفسادْالفلسطينيْنرىْانطباقْجريمةْاالختالسْعلىْذاتْاالشخاصْالخاضعونْألحكامْقانونْم
حتىْوانْتكللتْصفاتهمْبطابعْالقطاعْالخاصْكالشركاتْالمساهمةْالعامةْْْْاالشخاصْالخاضعينْللقانوْن
قاباتْأوْالجمعياتْوغيرهاْوذلكْللعلةْأوْالرؤيةْالتيْأوجزناهاْباعتبارْتطبيقْْالتيْتساهمْبهاْالدولةْأوْالن

لمفترضْأوْالصفةْعلىْهؤالءْاالشخاصْكأشخاصْ"موظفين"ْويندرجونْتحتْهذاْالركنْلغايةْْالركنْا
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بيقْالعقوبةْوفقْماْفرضهْالمشرعْفيْقانونْمكافحةْالفساد،ْوعليهْفإنْالركنْالماديْيتحققْبمجردْتط
قاعْالعقوبةْذاتهاْْابْالخاضعونْألحكامْالقانونْللفعلْوالنتيجةْوالعالقةْالسببيةْلفعلْاالختالس،ْويتمْإيارتك

ْبارهْبحكمْالموظفْمهماْكانتْصفتهْ.المطبقةْفيْقانونْالعقوباتْالساريْْتبًعاْلجمالْمرتكبْالفعلْواعْت
ينيْوالمساواةْفيْالتجريمْبينْالفعلْوهذاْبحدْذاتهْمنْاالنتقاضاتْالتيْتؤخذْعلىْسياسةْمشرعناْالفلسط

والعقوبةْالمفروضةْعلىْْْْْبلخاصْاألمرْالذيْالْتتناسللقطاعْالعامْمعْالتجريمْلذاتْالفعلْفيْالقطاعْا
العامةْعنهاْفيْاالختالسْللقطاعْْْْْتالعقوبةْعلىْفعلْاالختالسْللممتلكاْْْدكلْمنهماْبحيثْيجبْأنْتتشْد

ْالخاص.
 الثالث  الفرع

 الخاص  القطاع في االختالس لجريمة المقررة العقوبات
ْالجزائريْعلْىْْيعاقْب ْخمسْْإلىْْأشهر(6ْْْ)ْْستةْْمنْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْالمشرع

(5ْْ ْْللشخْصْْمقررةْْأصليةْْعقوبةْْباعتبارهاْْدج500.000ْْْْإلىْْدج50.000ْْْْمنْْوبغرامةْْسنواْت(
ْ.(1ْ)الطبيعي
ْْأْوْْأصليةْْكانْتْْسوآءاْْالمعنوي؛ْْللشخْصْْالمقررةْْالعقوباْتْْوكذاْْالتكميليةْْللعقوباْتْْبالنسبةْْأّماْ
ْْفْيْْأوْْالجريمةْْهذهْْفيْْوالشروعْْالمشاركةْْوكذاْْوتخفيضهاْْعقوبْةلاْْمْنْْالعفاءْْالمشددة،ْْالظروفْْتكميلية،
ْ.الرشوةْلجريمةْالمقررةْاألحكاْمْلنفسْتخضعْالعامْالقطاْعْفيْاالختالسْجريمة

المصريْعلىْاقترافْهذاْالفعلْفيْقانونْالعقوباتْحيثْنصْبفرضْعقوبةْْكماْعاقبْالمشرعْْ
ْْأوراًقْاْْأوْْأمواالًْْْاختلسْْبهاْْعاملْْأوْْمديرْْأوْْاهمةالمْسْْشركاْتْْإحدىْْإدارةْْمجلسْْعضوْْأوْْرئيسْْعلىْكل

ْْكانْتْطريقةْبأيةْْلغيرهْذلكْسهلْأوْعليهاْحقْبغيرْْاستولىْأْوْوظيفتهْبسبْبْْحيازتهْفيْوجدْتْغيرهاْأو
ْْاْلْْوالغرامةْْسنتينْْعلىْْتزيْدْْالْْمدةْْالحبسْْالعقوبةْْوتكوْنْْسنين،ْْخمسْْعلىْْتزيْدْْالْْمدةْْبالسجنْْيعاقْب
 (2ْ)ْالتملك.ْبنيةْمصحوْبْغيرْْاالستيالءْفعلْوقعْإذاْالعقوبتينْهاتينْإحدىْأوْجنيهْمائتيْعلىْتزيْد

قدْساوىْفيْالعقوبةْبينْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْواالختالسْْْْاألردنيأنْالتشريعْْْْأيًضاونالحظْْ
فيْالقطاعْالخاصْحينْحالْتطبيقْالعقوبةْعلىْالقطاعْالعامْفيْحالْارتكابهاْمنْأشخاصْالقطاعْْ

ولكنْنالحظْأنهْقدْفرقْفيْالعقوبةْفيماْإذاْكانتْمتعمدةْأمْغيرْمتعمدةْوفرضْعقابْاستثنائيْْْْالخاص،
ْالخاص.ْْفيْحالْترتيبْضرر ْالقطاع ْْهيئْةْْأيْْمديرْْارتكْبْْأنهْ)إذاْْاألردنيالمشرعْْ  حيثْنْص  جسيمْعلى

ْالمجلسْأْوْْسرئيْْذلكْْفيْْبماْْمديريهاْْهيئةْْأوْْإدارتهاْْمجلْسْْأعضاءْْمنْْأيْْأوْْفيهاْْموظْفْْأوْْمعنوية
ْْجريمْةْْأيْْالقانون،ْْهذاْْ(ْمن2ْ)ْْالمادةْْمن(ْْْب)ْْالفقرْةْْفيْْالواردةْْالهيئاْتْْفيْْالعامليْنْْمنْْأيْْأوْْالهيئة
ْْقانوْنْْفيْْعليهْاْْالمنصوْصْْالعقوباْتْْبمقتضىْْفيعاقْبْْقصًداْْارتكْبْْقْدْْالجرمْْهذاْْأنْْألحكامهْوتبينْْخالًفا

ْْخطْأْْنتيجةْْالجرمْْذلكْْالمادةْْهذهْْمن(ْْأ)ْْالفقرةْْيفْْالمذكورينْْمنْْأيْْارتكْبْْإذا-ْبْْ.القانوْنْْوهذاْْالعقوباْت
 

ْ.2006فبرايرْلسنة20ْْبتاريخْ(ْالصادر01ْْ-06(ْمنْقانونْالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْالجزائريْرقمْ)41(ْللمزيدْينظرْللمادةْ)1)  
 مكررْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْ.113ْدةْللمزيدْينظرْللماْْ(2)
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ْ(1ْ)ْ(.سنتينْتتجاوزالْْلمدةْالحبْسْبعقوبةْفيعاقْبْجسيم
ْْثالْثْْإلىْْأشهرْْثالثةْْمنْْعلىْجرمْاالختالسْللموظفْالعامْبالحبسْْيكذلكْفقدْعاقبْالمشرعْاللبناْن

ْْالمثلياْتْْمنْْأخرْىْْبأشياءْْأوْْاْلالمْْمنْْبمبلغْْتصرفْْمْنْْالردود،ْواوردْعقابْكلْْقيمْةْْأقلهاْْوبغرامْةْْسنواْت
ْْالنذارْْرغمْْذمتهْْيبرْئْْولمْْمثلهاْْعادةإْْْيمكنْهْْالْْأنهْْيعلمْْيجبْأنْْكانْْأوْْيعلمْْوهوْْمعينْْلعملْْإليهْْسلمْت
ْْعْنْْالغرامةْْتنقْصْْالْْأنْْعلىْْوالضرْرْْوالعطْلْْالردوْدْْربعْقيمةْْحتىْْوبالغرامةْْسنةْْحتىْْبالحبسْْيعاقْب
ْْعندمْاْْيليْْفيماْْالمذكورينْْاألشخاْصْْسنواْتْْثالْثْْإلىْْأشهرْْةْثثالْْمنْْبالحبسْْ،ْْيعاقْب.ليرةْْألفْْخمسين
670ْْْْالمادتينْْإحدىْْلنْصْْوفًقاْْبهمْْأمرهاْْالمناطْْأوْْإليهمْْالمسلمةْْباألموالْْإساءةْاألمانةْْعلىْْيقدموْن

ْْ:السابقتين671ْو
ْ.الوقفْمتولي .1
ْ.أموالهاْعنْمسؤولْوكلْخيريةْجمعيةْأوْمؤسسةْمدير .2
ْْ.ممثلهْوأْاألهليْةْوفاقْدْالقاصرْوصي .3
ْ.الزواجْعقْدْْأوْالوصيةْمنفْذ .4
ْْ.مفوْضْأعمالْوكيلْْأوْعدلْكاتْبْأوْمحامْكل .5
ْْ.خاصةْمؤسسةْأيْمعْأجرْْلقاءْعملْْبعقْدْمرتبطْوكلْمأجوْرْخادمْأوْمستخدمْكل .6
ْْ.لحراستهاْأوْفراْداألْأوْالدولةْتخْصْأموالْلدارةْالسلطةْمنْمستناْبْشخْصْكل .7
ْْ.الجرمْبسبْبْارتكْبْالذيْالعملْممارسةْالمجرْمْعلىْْيمنعْأنْويمكن

ْْحيازتهْفيْدخلْمنقولْشيءْأيْأوْلقطْةْكتمْأوْيرْدْأنْرفْضْأوْاختلسْأوْاستملكْمنْكل
ْْوالعطلْْالردوْدْقيمةْربعْحتىْوبغرامةْسنةْحتىْبالحبسْيعاقْبْقاهرة،ْبقوةْْأوْطارئةْأوْبصورةْغلطا

ْليرةْ.ْألفْعشرينْعنْالغرامةْتقلْأالْوالضررْعلى
لىْاالقتصادْنالحظْأنْالبعضْمنْالتشريعاتْكانْمتشددْالجريمةْومخاطرهاْعوعليهْونظًراْلهذهْْ

(ْسنواتْمثلماْفعلْالمشرع5ْْفيْفرضْالعقوبةْعلىْالجانيْعندْاقترافهاْوجعلْالحدْاألعلىْالْيتجاوزْْ)
رائمْْالذيْاعتبرهاْأحدْجْوْْاألردنيالمصريْوالجزائري،ْومنْالتشريعاتْالمخففةْوقدْحاذْبهذاْاالتجاهْالمشرعْْ

،ْونرىْبأنْيخطوْمشرعناْبهذاْالنهجْحتىْالْْ(2)عدْالمشرعْالجرائمْاالقتصاديةْجرائمْالفساْدالفسادْعندماْْ
ْْأشهرْْستْةْْمْنْْالحبس  يعارضْأحكامْالتجريمْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْالمطبقْحالًياْوالذيْيفرضْعقوبْة

ْالعقوبةْوجعلهاْجنايةْمثلماْتشددْدمْت،ْوع(3)دينارْْمائةْْإلىدنانيرْْْْعشرةْْمنْْوبغرامةْْثالثْسنواْتْْإلى جاوز
وبذلكْْْْ(4ْ)حينْفرضْالعقوبةْعلىْالفعلْالجرميْعندماْيرافقهْأفعالْأخرىْمنْشأنهاْعدمْاكتشافْالجاني.

 
1993ْلسنة11ْْ(ْمنْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْاالردنيْرقم5ْالمادةْ)ْإلىللمزيدْينظرْْْ(1)
 (ْمنْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالردني.2/أ/16للمزيدْينظرْللمادةْ)ْْ(2)
 1960لسنة16ْْ(ْمنْقانونْالعقوباتْاالردنيْرقم174/1ْللمزيدْينظرْللمادةْ)ْْ(3)
 (ْمنْذاتْالقانون.174/2للمزيدْينظرْللمادة)ْْ(4)
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يةْمنْخاللْْنكونْقدْقمناْبتحققْالغايةْالمرجوةْمنْأحكامْاالتفاقياتْالدوليةْلمكافحةْالفسادْاألمميةْوالعرب
القطْاالتفرقةْفيْالسياسةْْ التيْْالعقابيةْللفعلْالجرميْفيْ عْالعامْعنهْفيْالقطاعْالخاصْوفًقاْللخطورةْ

ْأسلفناْبذكرهاْفيْموضوعْالبحث.
 الخاتمة

 النتائج

ْذاْتْْالهامةْْالموضوعاْتْْمْنْْالخاصْةْْالممتلكاْتْْواختالسْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالرشوةْْجريمْةْْتعْد
ْتفكْكْْمنْْالمجتمعْْيصيْبْْلماْْصورةْْتعطيْْاألحيانْْمنْْالكثيرْْفيْْأنهاْْكوْنْْواالقتصادي،ْْاالجتماعيْْطابع

ْْبعْضْْاتبعهاْْالتيْْالماليةْْالموارْدْْمنْْمورداْْباعتبارهاْْالمجتمع،ْْأبناءْْأذهانْْفيْتأصلْتْْإذاْْخاصةْْوانحالل
ْْاستحداثهْاْْجرْىْْالتيْْالجرائمْْمنْْالجريمتينْْهاتينْْوتعتبرْْالخاصة،ْْوالشركاْتْْالمؤسساْتْْعلىْْالقائمين
ْْسلبْيْْتأثيرْْالجريمتينْْلهاتينْْأنْْحيْثْْالفساد،ْْلمكافحةْْالدوليةْْاالتفاقيةْْمْن22ْْْ-21ْْْنالمادتْيْْوأحكاْمْْتماشًيا
ْونظًرْاْْالدوليْْاالقتصاْدْْعلىْْأساسيْْبشكلْْينعكسْْوالتيْْأشكالهاْْبكافةْْوالشركاْتْْالمؤسساْتْْموارْدْْعلى

ْْالقتصادنْاْْحمايةْْلالدْوْْبباقيْْأسوةْْلتجريمهاْْاآلفةْْلهذهْْحْدْْوضعْْمشرعناْْعلىْْرهاًناْْاصبحْْالمتزايْدْْالنتشارها
ْْالجريمتيْنْْهاتينْْأهميْةْْبحثناْْموضْعْْفْيْْبيناْْحيْثْْفيهْاْْأعضاءْْاصبحناْْوالتيْْالدوليةْْاالتفاقيةْْبأحكامْْوالتزاًما
ْْالقطاْعْْفيْْالرشوةْْاألولْْالمبحْثْْفيْْتناولنْاْْإْذْْالفساْدْْمكافحةْْقانوْنْْفيْْالتشريعيْْالفراغْْسْدْْعلىْْللعمل

ْْتجريمهْاْْأشكالْْفيْْالتشريعاْتْْوتنوعْْالدولْْبهاْْأخذْتْْالتيْْعقوباْتلاْْوْْأركانهاْْوتحديْدْْبتعريفهاْْبًداْْالخاْص
ْْبالمبدْأْْإعماالًْْْالجريمةْْهاتينْْأحكامْْتطبيقْْالصعوبةْْمنْْنهأْْْيجْدْْالفلسطينيْْالتشريعيْْللنْصْْالقارْئْْإْذ

ْْْْالقانونيةْْبالقاعدة ْْقانونيْْبنْصْْإاْلْْعقاْبْْواْلْْجريمةْْال" ْْمكافحةْْقانوْنْْفيْْالمجرمةْْالرشوةْْأنْْوحيْث"ْ
تعريفْْْْإلى(ْمنْقانونْمكافحةْالفسادْكونهْبالرجوع2ْ)ْالمادةعلىْالفئاتْالمشمولةْكافةْفيْْتطبقْْدالفسا

ْْلغاياْتْْيعدْموظًفاْْ(2ْْ)ْْالمادةْْحكمْْفيْْمشمولْْشخْصْْكلْْاعتبرْاْنْْالموظفْالواردْفيْالقانونْنجده
ْاْْالمالحقة، ْإذْالْيستويْفرض ْالتجريم ْارباًكاْتشريعًياْفيْعلة ْالذيْيحدث ْاألفعالْْاألمر لعقوبةْعلىْجسامة

ْإ ْالقانون ْالخاضعينْألحكام ْللفئات ْبمثابةْموظفْْالمجرمة ْبحكمهْواألخر ْأو ْانْجزءْمنهمْهوْموظفْعام ذ
ْخاص.

ْالجريمْةْْهذهْْمفهوْمْْبتحديْدْْوقمناْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْالثانيْْالمبحْثْْفيْْتناولناْْكذلك
ْالتْيْْالجرائمْْإحدىْْوجوْدْْبحثناْْعمليةْْخاللْْوناقشناْْامالعْْالقطاعْْفيْْتجريمهاْْوبينْْبينهاْْفيماْْوالتفريق
ْنصْتْْالتيْْاالقتصاديةْْالجرائمْْإحدىْْوهيْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْإساءةْْوهيْْأالْْالجريمةْْهذهْْمعْْتتشابه
ْالطابْعْْذاتْْوالمؤسساْتْْالشركْةْْلموارْدْْحمايةْْالمشرعْْورغبةْْلخطورتهاْْنظًراْْاالقتصاديةْْالقوانينْْعليها

ْْمجرمْةْْباتْتْْالتيْْالجريمةْْهذهْْأركانْْبيناْْكذلكْْ،األردنيْْالمشرعْْبذلكْْحذاْْكماْْفساْدْْجرائمْْواعتبارهاْْالخاْص
ْْالعناصْرْْأهميةْْأوضحنْاْْوْْأركانهاْْعلىْْأطلعناْْْوْْومصرْْواألردْنْْكالجزائرْْالمجاورةْْالدولْْبعْضْْفي

ْْالتجريْمْْوبينْْانْهبيْْفيماْْالتفرقةْْإلىْْيصارْْحتىْْمرتكبهاْْيحملهاْْأنْْيجْبْْالتيْْوالصفةْْالجريمةْْلهذهْْواألركان
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ْْإساءْةْْوجريمةْْالشركة،ْْأموالْْاستعمالْْجريمةْْوبينْْبينهاْْفيماْْالكبيرْْوالفرْقْْالعام،ْْالقطاعْْفيْْلالختالس
ْْهذْهْْأركانْْالختالفْْنْهأْْوبيناْْالدوليةْْاالتفاقيةْْأرادتهاْْالتيْْالجريمةْْذاْتْْوليسْتْْذاتهاْْليسْتْْوانهاْْاالئتمان
ْْعلْىْْالجريمةْْهذهْْتطبيقْْلعمالْْمحالْْالْْبأنْْوجدناْْالعامْْالقطاعْْعلىْْتطبقْْالتيْْالجريمةْْعنْْالجريمة
ْْالجانْيْْيحملهاْْأنْْيجْبْْالتيْْالصفةْْوهيْْأالْْاألركانْْأهمْْأحْدْْالخاصْ"كالشركاتْالخاصة"ْالنعدامْْالقطاع
ْْالقطاْعْْيتبعْْممْنْْالجانْيْْتربْطْْالتْيْْوالصفْةْْالعامْْالقطاعْْفْيْْتوافرهاْْيجْبْْالتيْْالعموميْةْْصفةْْأْنْْحيْث

ْْمجرْمْْتشريعْْأفراْدْْعلىْْنْصْْعندماْْالدوليةْْاالتفاقيةْْفيْْالنْصْْصانعْْأوردهْْالذيْْهدفلاْْلتحقيقْْالخاْص
ْْوعنْدْْللفئتين،ْْالتجريمْْعمليْةْْفيْْيميزْْخاْصْْنْصْْأفراْدْْإالْْهوْْما"ْْالخاصةْْالممتلكاْتْْاختالس"ْْللتجريم
ْْإمكانيْةْْعدمْْالنْْتبينْْالنافْذْْالفلسطينيْْوالقانوْنْْالجريمةْْلهذهْْللتجريمْْالناظمةْْالتشريعاْتْْلنصوْصْْتحليلنا
بحكمْْْْْْالمرجوةْْالغايةْْوفقْْتطبيقها الخاضعةْألحكامهْ الفئاتْ بعضْ عدْ الخاصْ القانونْ انْنصْ رغمْ

توافرْأركانْْْْالموظفينْلغاياتْتطبيقْالعقوبةْوأنهْيسألْالشخوصْمرتكبيْفعلْاالختالسْأوْالرشوةْحال
اعْالخاصْكالنقاباتْوالشركاتْنْطابعْالشخصْالخاضعْللقانونْيحملْطابعْالقطهاذينْالجرمين؛ْرغمْْأ

إالْأنهْمنْغيرْالمنطقْأنْيتمْمساواةْالعقوبةْعليهمْْْْ؛مةْالتيْتساهمْفيهاْالدولةْوالجمعياْتالمساهمةْالعا
ْأولىْبالحمايةْْ ْالعام ْالمال ْلقاعدة ْالجرمْتبًعا ْلذات ْارتكابهم ْالعامْحال ْالقطاع ْالتيْتفرضْعلى ْالعقوبة بذات

لْمنْأهميةْأموالْالقطاعاتْْاتْمشددةْبحكمْمرتكبْالفعلْوذلكْدونْالتقليويجبْالتشددْفيْايقاعْعقوب
ْْ الدولة، فيْ االقتصاديةْ المواردْ احدْ تشكلْ التيْ ْْاقتراْحْْإلىْْالعملْْيتطلْبْْبموجبْهْْالذيْْاألمرالخاصةْ

ْأسْسْْوبناءْْالجريمةْْتجريمْْعمليةْْفيْْاالتفاقيةْْأحكامْْتطلبتهاْْالتيْْاألهدافْْوفقْْوتنسجمْْتتوائمْْتشريعاْت
ْحصرناْْقْدْْبذلكْْلنكوْنْْالخاْصْْالقطاعْْأشخاْصْْتحديْدْْعلىْْيعملْْوبماْْالخاْصْْالمالْْتحميْْركانأْو

ْ.ْالفساْدْصورْمنْصوًراْيشكلْجرمْأليْْارتكابهمْسبلْوضيقناْاألشخاْص
ْأفرادْْألهميةْْالفلسطينيْْمشرعناْْمنْْالمرجوْْالمتطلْبْْوحددناْْوقفناْْقْدْْنكوْنْْأنْْنأملْْالبحْثْْوبهذا

االتفاقياتْاالمميةْوالعربيةْلمكافحةْْْوأحكامْْلتتوائمْالجرائمْْمنْْالصورْْهذهْْيمتجْرْْعلىْْيعملْْتشريعيْْنْص
ْْعلىْْوالقضاءْْالفساْدْْآفْةْْمنْْللحْدْْفلسطينْْدولةْْلهْاْْتسعىْْالتيْْالرؤيةْوْْالمنشوْدْْالهدفْْالفسادْولتحقيق

المرادْمنْْكافة،ْوالسعيْلعمليةْالتجريمْللقطاعْالخاصْبالهدفْْْْوالخاصةْْالعامةْْالقطاعاْتْْفْيْْأشكالهْْكافة
ْاالتفاقياتْالدوليةْوبماْينسجمْوالفعلْالجرمي.

 :التوصيات
ْْالقطاْعْْفيْْواالختالسْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالرشوةْْجريمةْْالجريمتينْْلهاتينْْدراستناْْخاللْْومن

ْْ:باآلتيْْنوصيْْفإنناْالخاْص
ْْبحيْثْْاالختالسْفيْالقطاعْالخاصْ"ْْوجريمة"ْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالرشوة"ْْلجريمتيْْتشريعيْْنْصْْأفراْدْْ-
ْ.العامْالقطاعْفيْالوارْدْالتجريمْعنْْمغايرْبشكلْمنهماْكلْأركانْوتوصيفْتحديْدْيتم
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ْْيتْمْْبحيْثْْالهيئةْْواختصاْصْْانسجاماْْالفساْدْْمكافحةْْقانوْنْْألحكامْْالجريمتينْْهاتيْنْْفيْْالجناةْْإخضاعْْ-
ْْأْيْْلفالْتْْومانْعْْجامعْْبشكلْْالجرائْمْْعليهمْْتنطبقْْالذينْْاألشخاْصْْوتحديْدْْالجريمتيْنْْهاتينْْتوصيْف
ْْ.الخاْصْللقطاعْالتابعْبالكيانْيتصلْأوْيتبعْشخْص

ْْمخففْةْْعقوبةْْبفرْضْْالفساْدْْلمكافحةْْالدوليةْْاالتفاقيةْْوأحكامْْيتوائمْْبشكلْْالجريمتينْْعلىْْعقوبةْْفرْضْْ-
يقاعْْالعامْْالقطاعْْعلْىْْالمفروضةْْالعقوبةْْعن ْْفْيْْالوسيطْْأوْْالشريكْْعلْىْْاألصلْيْْالفاعلْْعقوبةْْنفسْْوا 
ْ.الخاْصْالقطاعْفيْالرشوةْواالختالسْيمةْرجْارتكاْبْحالة
ْْاالراضْيْْفيْْالمطبق1964ْْْْلسنة12ْْْْرقمْْاألردنيْْالشركاْتْْقانوْنْْفيْْالوارْدْْالقانونيْْالنْصْْتفعيلْْ-

ْْمجلْسْْفْيْْعضوْْأوْْالشركْةْْفيْْمؤسسْْأيْْساءْْإذا)ْْمنه210/1ْْْْالمادةْْالفلسطينيةْالمنصوصْعليهْفي
ْْأْوْْلديهْْأبقاهاْْأوْْالشركةْْتخْصْْأموالْْأوْْنقوْدْْأيةْْلعمااستْْالمصفىْْأْوْْفيهاْْموظفْْأْوْْمديْرْْأوْْإدارتها
ْْالقانونيْةْْالفائدةْْمعْْللشركةْْبإعادتهاْْعليهْْتحكمْْأْنْْللمحكمةْْفيجوزْْعنهاْْمسؤوالًْْْأوْْبدفعهاْْملزًماْْأصبح

ْْاالقتصاديةْْالجرائمْْإحدىْْ،ْواعتباره(جزائيةْْمسؤوليةْْأيةْْعنْْفضاًلْْْارتكبهْْالذيْْالخطأْْعنْْالتعويْضْْوتضمنه
ْ.البحْثْمجملْفْيْذكرهاْتمْْالتيْلالعتباراْتْالفساْدْمكافحةْهيئةْقانوْنْألحكاْمْْإخضاعهاْْبجيْالتي
ْالخاْصْْالقطاعْْوفئاْتْْأطرافْْبهاْْيعملْْالتيْْالفئاْتْْكافةْْالتعريفْْيجملْْبحيْثْْالكيانْْتعريفْْعلىْْالعملْْ-

ْْوجمعياْتْْعها،أنوْاْْاختالفْْعلىْْشركاْتْْمنْْاالجتماعيةْْأوْْاالقتصاديةْْسواءْْالمجاالْتْْبكافةْْتعملْْالتي
ْْأْمْْتجارْيْْكانْْسواءْْخاْصْْطابعْْيحملْْيشخْصْْوأيْْخاصةْْومؤسساْتْْتجاريةْْوغرفْْواتحاداْتْْونقاباْت
ْْبحيْثْْالفئاْتْْلكافةْْتوصيفْْوأعطىْْالجزائرْيْْالمشرعْْبذلكْْحذاْْمثلماْْالْْأمْْالربحْْإلىْْيهدفْْتجارْيْْغير
ْ.الخاْصْالقطاعْأفراْدْكافةْأجمل

شْرْْالتثقيفيةْْالتوعيةْْنشرْْعلىْْالعملْْ- ْْعلْىْْاآلفةْْهذهْْمخاطرْْمنْْللتحذيرْْأطيافهْْبكافةْْالمجتمعْْأفراْدْْاكوا 
ْأموالْْأْوْْالمساهمينْْألموالْْوحمايةْْالدولةْْالقتصاْدْْحمايْةْْالجناةْْعلىْْالعقوبةْْإيقاعْْوضرورةْْاالقتصاْد

ْْ.الخاْصْالقطاعْفيْالغير
الواردْفيْالقوانينْْيعملْعلىْتعريفْكلْمنْالتاليْذكرهمْعلىْالنحوْْنْْكماْونأملْمنْالمشرعْالفلسطينيْأ

ْالمقارنة:
أوْاالعتبارينْالمنظمينْْْْنالكيان:ْمجموعةْمنْالعناصرْالماديةْأوْغيرْالماديةْاوْمنْاالشخاصْالطبيعيْي

ْبغيةْالوصولْلهدفْمعينْ.
ْالموجوداتْبكلْأنواعها،ْسواءْْ ْأوْغيرْماديةْمالممتلكات: ْأوْغيرْْنقولةْْكانتْمادية أوْغيرْمنقولةْملموسة

ْتْملكيةْتلكْالموجوداتْأوْوجودْالحقوقْالمتصلةْبهاْ.لمستنداتْأوْالسنداتْالقانونيةْالتيْتثبملموسة،ْوا
ْونوصيْبتجريمْهذينْالفعلينْعلىْالنحوْاآلتي:

ْكْل-.ْْردينا200ْْْ-100ْْوبالغرامةْمنْْسنتينْْإلىْْشهرينْْمنْْبالحبسْْيعاقْب  الرشوةْفيْالقطاعْالخاص:
ْْارتبْطْْمنْْوكلْْامستشارًْْْأمْْاخبيرًْْْأمْْيعملْبهْبأيْصفةْكانْتْْوأْْشخصْيديرْكياًناْتابًعاْللقطاعْالخاْص

ْْأوْْأسرارْْلكشفْْأخرى،ْْمنفعةْْأيْْأْوْْوعًداْْأوْْهديةْْلغيرهْْأوْْلنفسهْْقبلْْأوْْالتمسْْبعقْدْْعملْْصاحْبْْمع
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ْبصاحْبْْالمعنوْيْْأوْْالماديْْالضررْْإلحاقْْبقصْدْْعنهْْاالمتناْعْْأوْْبعملْْللقياْمْْأوْْالعملْْإلْىْْتسيءْْمعلوماْت
ْالشريكْاوْبالراشيْنفسهاْالعقوبةْوتنزلْمل،العْبصالحْأو

80ْْْْإلْىْْدنانير10ْْْْمنْْوالغرامْةْْسنتين،ْْعلْىْْتزيْدْْاْلْْمدةْْبالسجْنْْيعاقْب  االختالسْفيْالقطاعْالخاص:
الكياناتْالتابعةْللقطاعْْبأحدْْْْعاملْْأْوْْمديرْْأوْْالشركاْتْْإحدىْْإدارةْْمجلسْْعضوْْأوْْرئيسْْدينار.ْكل

ْْوظيفتْهْْبسبْبْْحيازتهْْفيْْوجدْتْْغيرهاْْأوْْأوراقاْْغيرْمنقولةْأْولةْْومنقْوْْأمواالًْْْالخاصْبأيْصفةْاختلس
ْكانتْ.ْطريقةْبأيةْلغيرهْذلكْْسهلْأوْعليهاْحقْْبغيرْأوْارتباطهْبالكيانْأوْاستولى

ْْ مكافحة قانونْ ألحكامْ الخاضعةْ لألشخاصْ جديدةْ فئةْ خضاعْ علىْْوا  النصْ يتمْ بحيثْ الفسادْ
نطاقْالتجريمْفيْالقطاعْالخاصْوضيقناْأبوبْالفالتْمنْْْالشركاتْبكلْأنواعها،ْونكونْبذلكْقدْوسعنا
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ْملخص:  ال

الْد التهدفتْ مفهومإلىعرفْْراسةْ بيانْ التربويةْْ المنهاج :ْ الفلسفيةْ والكشفْعنْاألسسْ وأهميتهْ
مدىْْ وبيانْ المجتمعْ بواقعْ المنهجْ عالقةْ وتوضيحْ ،ْْْاستفادةللمنهاجْ الفلسفاتْ منْ الفلسطينيْ المنهاجْ

ْالذيْيعتم ْالمنهج ْبهْذلك ْالدراسةْوتقصد ْإجراء ْفي ْالتحليلي ْالوصفي ْالمنهج ْالباحثة دْعلىْجمعْواستخدمت
االستنتاجاتْمنهاْذاتْالداللةْوالمغزىْبالنسبةْللمشكلةْالمطروحةْ،ْوخلصتْْْْالبياناتْوتحليلهاْواستخراج

فكرْتربويْأوْنظريةْتربويةْتأخذْبعينْاالعتبارْْْْإلىعدةْنتائجْأهمها:ْأنْالمنهجْالبدْأنْيستندْْْْإلىالدراسةْْ
يهاْأنْتكونْْتىْتكونْهذهْالنظريةْمتكاملةْفيفترضْفجميعْالعواملْالتيْتؤثرْفيْعمليةْوضعهْوتنفيذهْوح

ذاتْأبعادْتشملْفلسفةْالمجتمعْالذيْنعيشْفيه،ْوطبيعةْالمتعلمْالذيْنقومْبإعدادهْوتربيته،ْونوعْالمعرفةْ
التيْنرغبْفيْتزويدهْبها.ْوالْيمكنْتخطيطْمناهجْمتطورةْإالْعلىْأسسْسيكولوجيةْسليمةْفعندماْنريدْ

ةْالنسانْوطبيعةْعمليةْالتعلم،ْوتوجدْأسسْْيْمنهج،ْالبدْأنْنأخذْفيْالحسبانْطبيعتخطيطْأوْتطويرْأ
سيكولوجيةْبنيْعليهاْالمنهجْالتقليديْوأسسْحديثةْبنيتْعليهاْالمناهجْالحديثةْوبناءْعلىْالنتائجْالتيْْ

ْإنشاء ْباآلتي: ْتوصي ْفإنها ْالباحثة ْإليها ْاالختصاصاْت في مختصة لجان توصلت نسانيةْْةْوالالعلمي مختلف
ْو الفلسفيةْالتيْوضعتْفيهاْالمناهجْْْْعادةغتها،ْوضرورةْْإصيْاْْعادةاْ لوضعْالمناهجْ النظرْفيْالمعاييرْ

 سالميْكمنهجْمالزم.واالعتمادْعلىْالمنهجْال
ْالمنهاجْالتربوي،ْالفلسفات،ْالمنهاجْالفلسطينْيالكلمات المفتاحية: 

 

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:

 ي عْد ألنْه العمليةْالتعليمية؛ عناصْر مْن مهْم عنصر وهو التربية؛ محاور من رئيًسْا امحورًْ المنهاج يعتبر
 القائمة التربوية للفلسفة تفسير هو والمنهجْْ.وآمال أهداف من يبتغيه ما إلى الشعْب بها يصل التي الوسيلة

 َيعرف ماْوأن بلْد ةسياس يفهم أن الفرْد يستطيع الدولةْإْذ التيْترسمها السياسة يعكس ألنه ما؛ مجتمع في
 .فيه المطبقة الدراسية المناهج عنْطريق لديه السائدة االتجاهاْت

 دراسي وضعْمنهاْج ألن خطًرا؛ وأكثرهْا التربوية، المسائْل أدق مْن ي عدّْ التربويْة المناهج وضع ولعل
 المناهج نتاْج إال هي ه،ْمْاأفراْد وخصائْص المجتمع، فثقافْة األمة، ألبناء الثقافةْوتحديدها نوْع تعيين معناه

 بطريقة جيدةْوِطبقْت كانتْالمناهْج فإن إطارها، في شخصيته وتشكلْت عليها، وترّبى نشأ التي الدراسية
ن وتطور، المجتمع صحيحةَْصلح ْتأخر بطريقْة وِطبقْت ضعيفة المناهْج كانْت وا  ْْ.(1ْ)وتقهقره المجتمْع عقيمة

نْْاْأنهاْمصدرْالقوةْللمجتمع،ْوتعتبرْْمحدْكبيرْبفلسفةْالمجتمعْوثقافته،ْكمْْإلىترتبطْالمناهجْْ
ْالبشريةْوتؤديْْْيادةالسأعمالْْ ْالتنمية ْلتحقيق ْاألداة ْالتربيةْهي ذاْكانت ْالوطني.ْوا  ْأو ْالقومي الوطنيةْواألمن

فيْتحقيقْالتنميةْالشاملة،ْفإنْالمناهجْهيْالعنصرْاألهمْفيْمكوناتْالتربيةْأوْالعمليةْالتربويةْْْْاهامًْْْادورًْ
ْلطاقاته.ْْْانميةْلقدراتهْوحفزًْلمواهبه،ْوتْللمواطنْأوْالمتعلم،ْوصقاًلْْافهاْإعدادًْلتحقيقْأهدا

؛ْللتعرفْعلىْمكامنْالقوةْومواطنْاوتحرصْالنظمْالتربويةْعلىْمراجعةْمناهجهاْتحليالْوتقويمًْ
بويْعلىْتأديةْْمنْالنظامْالتْرْْا،ْحرًصْاوتطويرًْْْاوتجديدًْْْاوتجويدًْْْالضعفْفيها،ْومنْأجلْاالرتقاءْبهاْتعدياًلْ

ْإْد فيْ وفعاليةْْْْعادةورةْ بكفاءةْ معْمجتمعهْ التفاعلْ منْ وتمكينهْ وتعديلْسلوكه،ْ المتعلمْ صوغْشخصيةْ
ْْ(2ْ)عاليتي ن.

 
ْْ.160صْم.2013مصطفىْزيادة،ْوآخرون.ْمبادئْالتربية.ْالرياض،ْمكتبةْالرشد،ْْ(1)
 ْ.93صْ،م2001دارْوائلْللطباعةْوالنشر،ْْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْإبراهيمْ(2)
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التربيةْمنْخاللْالمناهج،ْمهمةْتعزيزْمنظومةْالقيمْْْْإلىومنْناحيةْمجتمعيةْفإنْالمجتمعْيعهدْْ
نسانيةْالواحدة،ْوالسهامْفيْمعالجةْْحْعلىْالحضارةْالثقافية،ْواالنفتْاالمجتمعية،ْوالتفاعلْمعْالمعطياتْال

القضاياْالعالميةْالمعاصرة.ْولماْكانتْسمةْالمجتمعاتْالمعاصرةْهيْ)التجّددْوالتغيّر(،ْفإنْمنْالبديهيْْ
جهة،ْْْأنْتكونْالمناهجْمنْمتطلباتْهذاْ)التجددْوالتغّير(ْإنْلمْتكنْمنْأولوياتْتلكْالمتطلباتْهذاْمن

ْأخ ْالتومنْجهة ْالنظم ْفإن ْ)التجددْرى ْبهدف ْللمراجعةْوالتقييم ْنفسها،ْوبخاصةْمناهجها ْتخضع ْالتيْال ربوية
والتغير(ْتصابْبالتخلفْوالماضويةْوضعفْالقدرةْعلىْمواكبةْالمستجداتْوالمتغيراتْالعالميةْوالثقافيةْْ

)التطويرْْالتربويْبعمليةْْْْوالتغّير(ْللنظاموالتكنولوجيةْوبخاصةْالرقمية.ْويمكنْأنْتوصفْعمليةْ)التجددْْ
ْالتربوي،ْوبناءْعّماْسبقْتنبثقْالتساؤالتْالتاليةْ:

 أسئلة الدراسة:
 وأهميتهْ؟ المنهاج ماْهوْمفهوم .1
 ماْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْللمنهاج؟ْْْ .2
 ماْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ؟ .3
ْالمنهاجْالفلسطينيْمنْالفلسفاتْ؟ْاستفادةماْمدىْ .4

ْ:ْإلىعرفْراسةْالتهدفتْالْدأهداف الدراسة: 
 وأهميتهْ. المنهاج بيانْمفهوم .1
 الكشفْعنْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْللمنهاج. .2
 توضيحْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ. .3
ْالمنهاجْالفلسطينيْمنْالفلسفات.ْاستفادةبيانْمدىْ .4

 أهمية الدراسة:  
ْأهميةْالدراسةْفيْالنقاطْالتاليةْ:تتمثلْ

 بتطويرْالمنهاجْالفلسطينيْ. والتعليم التربية وزارة في القرارْالتربوْي أصحاْب مساعدة .1
المناهجْْ .2 لتطويرْ المناسبةْ الحلولْ ووضعْ العمليةْ البرامجْ بناءْ فيْ الدراسةْ نتائجْ تسهمْ سوفْ

 الفلسطينيةْ.
 .لموضوع الدراساْت من المزيْد إجراء بضرورة المحليين التربويين الباحثين اهتمام إثارة .3

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 مصطلحات الدراسة:  

 استخدم التربية مجال ما،ْوفي هدف إلى للوصول الفرْد يتبعها التي أنْالطريقةْ(1ْ)يشيرْالتربوي:المنهاج 
 قبل من المرجوة التربويْة األهداف تحقيق إلى للوصول إتباعها يجْب التي الطريقة على المنهاجْليدل معنى

ْالتعليميةْ. المؤسسة
ْالتيْستدرسْْ:  اوتعرفه الباحثة إجرائيً  ْالخطط ْبين ْتطتفاعل ْالحفاظْعلى ْالمدارسْمع ْالخلفيةْْفي بيقها،ْوبين

الثقافيةْللمتعلم،ْوكذلكْإمكاناتهْمنْجهةْأخرىْكالماديةْوالبشريةْالتيْتوفرهاْالمؤسسةْاألكاديمية،ْبشرطْْ
 لةْنشطة.ْْأنْيكونْهذاْالتفاعلْداخلْبيئةْفّعا

ينْهماْ"فيليا"ْْومركبةْمنْمقطْعْْيونانيةْاألصل،Philosophyْْكلمةْالفلسفةْْالفلسفة:  ومفردهاْْْْالفلسفات:
أيْم حب،ْو"صوفيا"ْأيْالحكمةْفيكونْمعناهاْمحبةْالحكمةْأوْحبْالمعرفة.ْأولْمنْأطلقْهذهْالكلمةْ
علىْالحكمةْهوْـْفيثاغورسْالفيلسوفْاليونانيْوالعالمْالرياضيْالمشهورْالذيْعاشْفيْالقرنْالسادسْْ

وليسْلإلنسانْأنْيزعمْبأنهْيملكْْْْلىاوتْعوّْللّاْسبحانهْْنْالحكيمْالحقْْهقبلْالميالد.ْقالْفيثاغورس:ْإ
ْْ(2ْ)الحكمةْوكلْماْيسمحْلهْبهْهوْأنْيحبهاْوأنْيطلبها

هيْالعلمْوالمعرفةْوالتأملْوالتفكيرْالتيْتقومْعلىْالبحثْعنْالحقائقْوتحليلهاْْْْ:اوتعرفها الباحثة إجرائيً 
ْوتفسيرهاْ.

ْإجرائيًْْْالمنهاج الفلسطيني: ْالباحثة ْالمدرسةْاتعرفه ْتخطط ْالتي ْالمالئمةْوالفعالة ْالخبرات ْبأنهْمجموعةْمن :
حاجاتهم معْ متوازنةْ وبصورةْ قدراتهمْ تستطيعهْ ماْ بأقصىْ الطلبةْ يتعلمهاْ وذلكْْْأنْ المجتمع،ْ وحاجاتْ

رشادْالمعلمينْالمؤهلينْلتحقيقْاألهدافْالتربوية. ْبإشرافْوا 
 حدود الدراسة:

،ْالتقدمية،ْالدينية،ْاألبدية،ْالتجريبية،ْ)األساسيةنْالفلسفاتْالمنهاجْالتربويْبيالحد الموضوعي: 
 المنهاجْالفلسطينيْمنهْاْاستفادةالوجودية،ْالطبيعية(ْومدىْ

 ْم2020ْ-2019الحد الزماني: 
   قطاعْغزةالحد المكاني: 

 وهيْ:ماْمعْالدراسةْالحاليةْْالمْتعثرْالباحثةْإالْعلىْدراساتْقليلةْتتشابهْنوعًْالدراسات السابقة: 
مدىْتوافقْأهدافْمنهجْالدراساتْالسالميةْبالمرحلةْالثانويةْمعْأهدافْ(: 2016دراسة الخليل) .1

 .معاييرْالمنهجْالتربويْالسالمي

 
 ْ.76صْْ،2006ْ،ْمكتبةْدارالزمانْللنشرْوالتوزيع،،ْوآخرون،ْأصولْالتربيةْالسالميةالخطيبمحمدْْْ(1)
ْْ.73ْص،ْم2013والطباعة،ْْمحمدْالخوالدة،ْفلسفاتْالتربيةْالتقليديةْوالحديثةْوالمعاصرة.ْعمان.ْدارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْْ(2)
ْ
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هدفْهذاْالبحثْللتعرفْعلىْمدىْتوافقْأهدافْمنهجْالدراساتْالسالميةْبالمرحلةْالثانويةْمعْأهدافْ
التربويْالسالميْفيْْْْئقْالتدريسْالتيْتحققْأهدافْالمنهجالمنهجْالتربويْالسالميْوبيانْطرامعاييرْْ

السالمية الدراساتْ منهجْ لجمعْْ .محتوىْ أداةْ االستبانةْ واستخدمتْ الوصفي،ْ المنهجْ الباحثةْ استخدمتْ
(50ْْومْوالبالغْعددهم)البيانات،ْوتكونتْعينةْالبحثْمنْالموجهينْالعاملينْبالتعليمْالثانويْبواليةْالخرط

ْا ْالتاليةْْإلىلبحثْْموجهْوتوصل ْالدراساتْ :النتائج ْأهدافْمنهج ْتطابق ْبين ْإحصائية ْفروقْذاتْداللة توجد
السالميةْللصفْاألولْبالمرحلةْالثانويةْمعْواقعْأهدافْالمنهجْالتربويْالسالميْوتوجدْفروقْذاتْداللةْ

ْالدراس ْتدريسْمنهج ْتطابقْطرائق ْبين ْبالمرحلةْْإحصائية ْاألول ْللصف ْالسالمية الثانويةْمعْواقعْطرائقْْات
ْالمن ْالسالميةْْتدريس ْالدراسات ْتقويمْمنهج ْتوافق ْفي ْإحصائية ْفروقْذاتْداللة ْالسالميْوتوجد ْالتربوي هج

 .للصفْاألولْبالمرحلةْالثانويْمعْواقعْتقويمْالمنهجْالتربويْالسالمي
 األول. الفلسطيني المنهاج بناء أسس وتحليل توصيفْ(2016دراسة عسقول) .2
ْالباحْث األول الفلسطيني المنهاج بناء أسس وتحليل توصيف إلى الدراسة ْتهدف  مضموْن تحليل إلى وسعى
األربعةْْ األسس الباحْث األولْوعرْض الفلسطيني خطةْالمنهاْج في الواردة الفلسطيني المنهاج بناء أسس

ْالباحثْْ االجتماعية واألسس الفكريةْوالوطنية )األسس ْأهمها:ْوعرْضْْىلإوالمعرفيةْوالنفسية(ْوتوصل  نتائج
 األسس،ْودمج في السالْم وتفعيلْموقع العبارات، صياغة عادةبإ تتعلق منْالمالحظاْت العديْد الباحْث
 األسس لها تتعرْض التيْلم الجوانْب إضافةْبعْض تم األخر، البعْض وتعديل بعضها وحذف العباراْت
ْ.المختلفة
 الجميلة لغت نا لكتاْب التقويمية بيةالعْر اللغة معلمي تقديراْت (:ْمستوْى2012دراسة طموس )  .3

 غزة. بمحافظاْت األساسي السادس للصف المقرر"
 المقرر" الجميلة لغت نا لكتاْب التقويمية العربية اللغة معلمي تقديراْت مستوْى معرفة إلى الدراسة هذه هدفْت
 نحو اتهمباتجاه التقديراْت تلك معرفةْعالقة إلى هدفْت كما غزة، بمحافظاْت األساسي السادس للصف

 قامْبتطويرهماْوتكونْت أداتين امستخدمًْ التحليلي الوصفي المنهج هذه دراسته في الباحْث التحديثْواتبع
 على موزعين – الدراسة قيْدْْ– الكتاْب يدرسوْن الذين والمعلماْت المعلمين (مْن205ْ) من الدراسة عينة

 الجمالية التقويمية المعلمين ْتتقديرا عدةْنتائجْمنْأهمهاْأنْْإلىغزة،ْوخلصتْالدراسةْْ قطاع مدارس
 أفضل أن الدراسة اعتمدتها التي المستوياْت حسْب عالٍْ مستوْى النسبةْعْن تلك وتعبر 75 %بلغْت للكتاْب
 المتعلق البعْد ويليه %82 نسبة على البعْدهذاْْ حصل حيْث الفني الخراج بعْد هو الكتاْب أبعاْد أو جوانْب

 العربيْة اللغة مادة بخصوصياْت
درجةْتمثيلْكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْفيْاألردنْ (:2011دة )دراسة الحوام .4

 لألسسْالعقديةْوالفلسفيةْوالنفسيةْوالمعرفيةْواالجتماعيةْللمناهْج
الكشفْعنْدرجةْتمثيلْكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْفيْاألردنْلألسسْْإلىهدفتْالدراسةْ

ْو والنفسية،ْ والفلسفية،ْ )تحليلْْالعقديةْ الوصفيْ المنهجْ أسلوبْ باستخدامْ للمنهاج،ْ واالجتماعيةْ المعرفية،ْ
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العقديةْْْْمنْاألساسي،ْوقدْتمْتطويرْتصنيفْلمعاييرْاألسسالمحتوى(،ْلكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثا
النتائج،ْ الدراسةْمجموعةْمنْ الدراسة،ْوقدْأظهرتْ والفلسفية،ْوالنفسية،ْوالمعرفية،ْواالجتماعيةْموضوعْ

همها:ْأنْتمثيلْمعاييرْاألسسْالعقديةْوالفلسفية،ْوالنفسية،ْوالمعرفية،ْواالجتماعيةْفيْكتابْاللغةْالعربيةْْْأ
بطْبينها.ْكماْأظهرتْالنتائجْأنْمعاييرْاألسسْْالثامنْاألساسيْلمْيخضعْلنظامْمعينْيوازنْويْرْْللصف

تمثيلهاْبدرجةْضعيفةْفيْكتابْاللغةْالمعرفيةْأكثرْاألسسْتمثيال،ْأماْمعاييرْاألسسْاالجتماعية،ْفجاءْْ
 يعها.ْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسي،ْوعدمْمراعاةْالتكاملْوالتوازنْوالشمولْفيْتوْز

 عالقتهْبالثقافةْالتاريخيةْفيْالمجتمعْالجزائري.المنهاجْالتربويْْوْ(:2011دراسة الجوري) .5
ْالموسومة ْالدراسة ْبالثقافة ”تأتيْهذه ْالتربويْوعالقته ْالجزائرْيْْالمنهاج ْالمجتمع ْفي ْالباحثْْ ”التاريخية وحاول

المنظومةْالقيميةْوثوابتْْْْإلىمنْخاللهاْالوقوفْعلىْواقعْإقبالْالطلبةْعلىْكلْماْيمكنْأنْيمدْبصلةْْ
الْذ بقيمْْالمجتمعْ مشبعةْ بشخصيةْ المستقبلْ مواطنْ بناءْ الجزائريْ المدرسةْ تسعىْ والتيْ إليهْ ينتمونْ يْ

التاريخْتعدْمنْأهمْالموادْْْمادةيةْالوطنيةْله.ْلقدْأّكدتْلناْهذهْالدراسة،ْأّنْْوالثوابتْالوطنيةْتعكسْالهْو
ْإليها.ْْ ْينتسب ْالتي ْللوطنْولألّمة ْالمحب ْالطفل ْتنشئة ْتعملْعلى ْالتي ْالرموزْوالثوابتْالدراسية ْبتلقينه وذلك

تاريخية،ْتمّكنهْمنْفهمْْْْالوطنيةْوغرسْالقيمْاألخالقيةْوالنسانيةْوالوطنيةْفيه.ْوتمكينهْمنْاكتسابْثقافة
التاريخ،ْيعتبرْمساهماْفعاالْْْْمادةلذلكْمحتوىْمنهاجْْْْْوتفسيرْاألحداث،ْالتيْتتعرضْلهاْالشعوبْواألمم.

ْ.يْلدىْالتلميْذفيْتكوينْالوعيْالتاريخيْالوطن
التقديراتْالتقويميةْللمعلمينْوالمعلماتْلكتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْْ(:  2010دراسة جرار ) .6

 التيْتدرسْفيْمحافظةْجنين.
ْالدراسةْْ ْالتيْْْْإلىالتعرفْْْْإلىهدفت ْالثالثة ْالعربية ْاللغة ْلكتبْقواعد ْللمعلمينْوالمعلمات ْالتقويمية التقديرات

التقديراتْالتقويميةْللمعلمينْوالمعلماتْوْلألبعادْالخمسةْلهذهْْْْإلىتدرسْفيْمحافظةْجنينْوكذلكْالتعرفْْ
ةْمدىْصالحيةْْاألسئلةْالتقويميةْْالخراجْالفني(ْومعرفْْ–أسلوبْالعرضْْ–المحتوىْْْ–الكتبْ)األهدافْ

كتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْوالكشفْعنْمواطنْالقوةْوالضعفْفيهاْواستخدمْالباحثْاستبانةْمكونةْْ
خراجهْونسبتهْ)66ْْمنْ) 75ْْ(ْفقرةْ،ْأظهرتْنتائجْالدراسةْأنْأفضلْمجاالتْالكتابْهوْشكلْالكتابْوا 
توجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْت عزىْْ%(ْْوأظهرتْالنتائجْأنهْال69ْْيليهْأسلوبْالعرضْونسبتهْْ)%(ْْو

 .للمؤهلْالعلميْعلىْتقديراتْالمعلمينْوالمعلماْت
درجةْتمثيلْاألسسْالفلسفيةْللمنهاجْفيْكتبْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْْ  (:2008دراسة سليمان ) .7

لياْفيْاألرْد  ن.فيْالمرحلةْاألساسيةْالع 
هدفتْهذهْالدراسةْالكشفْعنْدرجةْتمثيلْاألسسْالفلسفيةْللمنهاجْفيْكتبْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْفيْْ
المرحلةْاألساسيةْالعلياْفيْاألردن،ْباستخدامْأسلوبْالمنهجْالوصفيْ)تحليلْالمحتوى(،ْوحاولتْالدراسةْْ

ناءْمنهاجْالتربيةْالوطنيةْوالمدنية،ْْدْبقائمةْبمعاييرْاألسسْالفلسفية،ْالتيْيفضلْمراعاتهاْعنْْإلىالوصولْْ
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الثامنْوالتاسعْوالعاشرْ الوطنيةْوالمدنيةْللصفوفْ التربيةْ الدراسةْعلىْكتبْ وتأليفْكتبها،ْوقدْأجريتْ
التربيةْْ كتبْ أنْ الدراسةْ نتائجْ وأظهرتْ الفلسفية،ْ األسسْ لمعاييرْ تصنيفاْ الباحثانْ وقدْطورْ األساسية.ْ

كراراْلألسسْالفلسفية،ْكماْبينتْأنْتوزيعْاألسسْالفلسفيةْفيْكتبْْ(ْت1106الوطنيةْوالمدنيةْتضمنتْْ)
ْنقًصْ ْمتتابعْومتسلسل،ْوأنْهناك ْلنظام ْتخضع ْلم ْالوطنيةْوالمدنية ْالفلسْفالتربية ْاألسس ْمعايير ْتمثيل ْفي يةْْا

 فيْكتابْالصفْالتاسعْاألساسيْ.
فيْْ المعاييرْإلْى هدافاأل من محتواها وترجمة الدراسية المناهج تنظيم(: 2008دراسة اسماعيل) .8

 كتابْاالجتماعياتْ.
 على االبتدائيةْالمستندة للمرحلة االجتماعياْت منهج محتوْى تنظيماْت بعْض على التعرف البحْث يهدف
 الزمن مسافة وغايتهاْاختصار التمكْنأجلْْ من التعلْم قواعْد لرساء تسعى وتعليميْة تربوية أهداف وفق

 واالجتماعية الثقافية مواكبتهاْللتحوالْت تؤشر وكمية نوعية راْتدْيتق ضمن تعليمية نتاجاْت إلى للوصول
 دراسي منهج وتنظيم إطارْإعداْد في للمعاييرْومستوياتها مدخل عرْض البحْث حاول لقْد العراقي، للمجتمع
ْ .التعلم على قادرين يكونوا التالميذْأن ي مكن

 التعقيب على الدراسات السابقة  
ْال ْالحاليةْمع ْالدراسة ْالْدتتفق ْفيْمنهج ْالسابقة ْتهدفْدراسات ْأنها ْفي ْالدراسةْوتتميز ْفيْعينة راسةْوتختلف

الفلسفاتْومدىْْْْإلى التربويْبينْ المنهاجْ تتميزْفيْْْْاستفادةالتعرفْعلىْ الفلسطينيْمنها،ْكماْ المنهاجْ
ْنتائجهاْالتيْحصلتْعليهاْ.

 منهجية الدراسة: 
منهجْالذيْيعتمدْعلىْْءْالدراسةْوتقصدْبه:ْذلكْالهجْالوصفيْالتحليليْفيْإجرااستخدمتْالباحثةْالمن

ْجمعْالبياناتْوتحليلهاْواستخراجْاالستنتاجاتْمنهاْذاتْالداللةْوالمغزىْبالنسبةْللمشكلةْالمطروحة.
 المنهاج التربوي 

والباحثونْْ والخبراءْ المسئولينْ أنْ حيثْ التعلمية،ْ التعليميةْ العمليةْ فيْ منظومةْ المنهاجْ يعتبرْ
ملونْباستمرارْعلىْتقويمْهذاْالمنهاجْوتطويره،ْإذْالْيمكنْأليْعمليةْتعليميةْأنْتتمْبدونهْْوالمهتمونْيع
ْتحقيقْْ ْأن ْفلسطينكما ْفي ْتحدث ْالتيْحدثتْوماْزالت ْالمعرفي ْالتغير ْالمنهاجْْْْمتطلبات تحتمْعليناْمراجعة

الطالبْوالمدرسة،ْبلْْْوتقويمهْفيْمراحلْالتعلمْالمختلفة،ْخاصةْوأنْآثارْعمليةْتطويرهْالْتتوقفْعلْى
ْالمجتمعْبكافةْجوانبهْ.ْإلىتمتدْ

ْولإلجابةْعلىْتساؤالتْالدراسة:ْ
ْ
ْ
ْ
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 وأهميته؟  المنهاج ما هو مفهوم على:التساؤل األول، وينص 
 وأهميته:  المنهاج مفهوم
ْ ".ما هدف إلى للوصول الفرْد يتبعها التي الطريقة المنهاجْتعني" كلمة
ْليدل ىمعن استخدم التربية مجال وفي  األهداف تحقيق إلى للوصول إتباعها يجْب التي الطريقة على المنهاج

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

فيْْْْاأخذْالمفهومْالتقليديْللمنهاجْمنْحيثْكونهْمقرراتْمدرسيةْتضمهاْالكتبْيتالشىْتدريجيًْ
نْكانْظاللْْ وبدرجاتْمتفاوتةْفيْواقعْالتطبيقْْهذاْالمفهومْالتقليديْماْزالْيمارسْْأذهانْالتربويين،ْوا 

ْللمنهاجْمنْحيثْكونهْيشتعلْعلىْجميعْالخبراتْا لتعليميةْالمنهجيةْ)الصفيةْْالعلميْوبدأْالمفهومْالحديث
التخطوالال المدرسةْ تتولىْ والتيْ الطالب،ْ لهاْ يتعرضْ التيْ وتقويمهاْفيْْصفية(ْ لهاْوالشرافْعليهاْ يطْ

 ْ(2ْ)بينْرجاالتْالتربيةْومصمميْالمناهجْفيْالسنواتْاألخيرةْْاالنهاية،ْيكتسبْزخمًْ
وتهتمْالخبراتْالتعليميةْالتيْيشتملْعليهاْالمنهاجْبتنميةْالمعلوماتْوالمهاراتْواالتجاهاتْلدىْالطلبة،ْْ

ْبعينهاْ.ْمادةكماْوتهدفْلتحقيقْالهدافْالعامةْللتربيةْوالتعليم،ْواألهدافْالخاصةْمنْتدريسْ
 النحوْاآلتيْ:للمنهاجْأهدافْعامةْوأخرىْخاصةْوهيْعلىْاألهداف العامة والخاصة للمنهاج: 

ْالتحسيناتْْْْاألهداف العامة: ْإدخال ْالمنهاج ْلمصمم ْتتيح ْمنظمة ْبطريقة ْتربوي ْمنهاج ْأي ْلبناء ْالتخطيط عند
هاجْوالتيْبدورهاْتحددْاتجاهْْالمستمرةْكلماْدعتْالحاجةْلذلك،ْيجبْتحديدْاألهدافْالعامةْوالخاصةْللمن

ْالعمليةْالتربويةْبحيثْتكونْهادفةْوفعالة.
وتعتبرْهذهْاألهدافْالمعيارْالذيْيتمْبهْاختيارْالموادْالتعليميةْوتحديدْمحتوىْالمنهاج،ْوبهاْيتمْتطويرْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْْْْْْ(3ْ)طرقْالتعليمْواستعمالْالوسائلْواألنشطة،ْوبناءْاالختباراتْووسائلْالتقويمْاألخرْى
 فحوى المنهاج: (1

لْالخبراتْالتعليميةْمنْمعلوماتْومهاراتْواتجاهات،ْسواءْأكانتْصفيةْأوْالْصفية،ْوالتيْويشم
منْشأنهاْتحقيقْأهدافْالمنهاجْوالخبرةْالتعليمية،ْهيْموقفْتعليميْيتفاعلْفيهْالفردْمعْالبيئةْالتعليميةْْ

االعتباراتْالمنطقيةْلهاْْطةْبه.ْويتمْتنظيمْالخبراتْالتعليميةْفيْالمنهاجْعلىْأساسْيجمعْماْبينْْالمحي
ْمعْاالعتباراتْالنفسيةْوالسيكولوجيةْللمتعلمينْالذينْسيمرونْبهذهْالخبراتْ.

ْ

 
 .76صْْ،ْمرجعْسابق،الخطيبْوآخروْنمحمدْْْ(1)
ْْ.86صْمرجعْسابق،ْْ،حمدانْْ(2)
 .29صْرجعْسابق،ْم،2001ْالتوتنجي:ْْْ(3)
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 والوسائل والنشطة: ساليباأل (2
ْال ْأنواع ْالوسائل،ْواستغالل ْالمنهاج،ْواستعمال ْتعليم ْللمنهاجْويعتبرْْوتشملْهذهْطرق ْالمرافقة ْالمختلفة نشاط

بينْْ العنصرْحلقةْالوصلْ بالمعلوماتْوالمهاراتْهذاْ الطالبْ التيْتزودْ الوسيلةْ الطالبْوالمعرفة،ْوهوْ
ْواالتجاهاتْالتيْتحددهاْبأداةْالمنهاجْ.

 التقويم ووسائله: (3
للتأكيدْعليها،ْوذلكْمنْْالقصدْمنْأيةْعمليةْتقويمْهوْالكشفْعنْنقاطْالضعفْلتالشيهاْونواحيْالقوةْْ

ْوالوصولْإليهاْوتشملْعمليةْالتقويمْأبعادْثالثةْهي:أجلْالكشفْعنْمدىْتحققْاألهدافْ

ْتقويمْالمعلمْمنْحيثْمالئمةْطرقهْالتعليميةْوالوسائلْالتيْيستعملهاْفيْتدريسهْ. .1
ْتقويمْنموْالطالبْومدىْتقدمهْنحوْتحقيقْأهدافْالمنهاج. .2
ْالتعليميةْْ .3 ْالخبرات ْالمنهاجْمتقويم ْتكونْفحوى ْلألهدافْولالتي لطلبة،ْومدىْْنْحيثْمدىْمالزمتها

 ْ(1)انسجامهاْمعْبعضها،ْومدىْحداثتهاْوحسنْتنظيمهاْوتوزيعها.
ْوتمْحصرهاْعلىْهيئةْمبادئْعامةْلتدريسْالمناهجْ:األهداف الخاصة: 

المع يتبعهاْ وثابتةْ عامةْ ومبادئْ قواعدْ الصعبْوضعْ منْ أنهْ المربونْعلىْ ،ْْيجمعْ تدريسهمْ فيْ لمونْ
والطالبْوالمدرسةْوالبيتْوالبيئة،ْولذاْتختلفْطرقْالتدريسْباختالفْْْْفالعمليةْالتربويةْتفاعلْبينْالمعلم

ْفمثاًلْ ْتربطهاْجميعها، ْالتي ْبالعالقة ْالتكهن ْأو ْالتنبؤ ْلصعوبة ْالمتغيرات،ْوتتعقد ْيثيرْدافعيةْوحماسْْْْهذه ما
ةْأخرى،ْوقدْالْيثيرْنفسْالمجموعةْفيْظروفْأوْموقفْمجموعةْمنْالطالبْقدْالْينجحْمعْمجموع

ْفالفْر ْتربوي،ْأخر ْالمعلمْكقائد ْأهمية ْتبرز ْالنفسْوالتربية،ْومنْهنا ْاتفقْعليهاْعلماء ْثابتةْ ْالفرديةْحقيقة وق
ْ.(2ْ)تعليميةْالتيْضعهايرىْبصيرتهْالوسائلْالكفيلةْبتحقيقْاألهدافْال

ْْ الشارة اآلراءْْإلْىوتجدرْ بعضْ هناكْ الْْأنْ العامةْ وتتعلقْْوالمبادئْ المربينْ منْ الكثيرْ يتفقْعليهاْ تيْ
ْمنها:ْابالممارساتْالصفية،ْنوردْفيماْيليْبعًضْ

 مراعاة الفروق الفردية:  (1
علىْالمعلمْإتاحةْْالمتعلمونْفيْسرعةْإنجازْاألعمال،ْوفيْنواحيْمتعددةْمنْشخصيتهمْوتفكيرهمْْو

مكاناتهْوينطلبْهذاْمنْالمعلمْاستخدامْْْْالفرصْالكافيةْلجميعْالطالبْللمشاركةْوالعمل كلْحسبْقدراتهْوا 
ووسائلْمتنوعةْفيْالتعلم،ْتلبيْحاجاتْالتالميذْالفردية،ْكأنْيستخدمْاألسلوبْالفرديْفيْالتعلم،ْْْْأساليْب

 
 ْ.57ص،2003ْتدريسْالرياضياتْالمعاصرة،ْدارْغيداءْللنشرْوالتوزيع،،ْأساليبْالناطورجوادْْْ(1)
،ْأثرْاألساليبْالعالجيةْللتعلمْمنْأجلْالتمكنْفيْالتحصيلْواالتجاهْنحوْمادةْالتربيةْالسالميةْلدىْطلبةْالمرحلةْْالسعدوْنعادلةْْْ(2)

 . 63صْ،2002التربيةْ)ابنْرشد(،ْْالمتوسطة،ْجامعةْبغداد،ْكلية
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مجموعاتْصغيرة،ْْْْإلىدراته.ْويمكنْأنْينقسمْالطالبْْويكلفْالطالبْالقيامْبأعمالْكلْحسبْإمكاناتهْوق
ْبذلكْالطلبةْمنْمستوياتْمختلفةْ.ْاكلْمنهاْمتعاونينْلنجازْالعملْالمطلوبْمنهمْمراعيًْْأفراْديعملْ

 التدرج في التعليم: (2
بلْعليهْأنْيتذكرْأنْْْْ؛اءْوتدريسْموضوعْجديدْدفعةْواحدةعلىْالمعلمْأنْيحرصْعلىْعدمْإعْط

ْتعليمْأيْموضوعْجديدْيجبْأنْيمرْفيْالمراحلْالتالية:

ْألوليْللموضوع.التعلمْمنْأجلْالفهمْا -أ
ْالتعلمْمنْأجلْتعميقْالفهمْواالستيعابْ. -ْب
ْمواقفْأخرىْ.ْإلىالتعلمْمنْأجلْالتطبيقْواالنتقالْ -ْت
ْالتعلمْمنْأجلْدوامْالتعلمْواستبقاؤه. -ْث

 والمشاركة: التعلم بالعمل  (3
يتعلمْالطالبْبطريقةْأفضلْعنْطريقْالعملْوالمشاركةْالفعالةْفيْاألنشطةْالتيْتتيحْلهمْتطبيقْماْْ

يعْْعلموهْويجبْعلىْالمعلمْإثارةْأسئلةْهادفة،ْتستثيرْتفكيرْالطالبْوتدفعهْللتعلم،ْكماْيفترضْفيهْتشْجيت
نْيكلفهمْبينْْالطلبةْعلىْالمشاركةْفيْمناقشةْاألفكارْوحلولْْ المسائلْوالتعبيرْعنْأفكارهمْاألصلية،ْوا 
ْالحينْواآلخرْبوظائفْتستدعيْاالبتكارْوالبحث.

 التعلم باالكتشاف: (4
شعورًْْْأساليْبْْإن عندهمْ تولدْ بأنفسهمْ والحلولْ األفكارْ اكتشافْ علىْ الطلبةْ تشجعْ التيْ ْْْاالتدريسْ

ْيف ْأن ْيجب ْالعملْوالتعلم،ْولذا ْفيْمواصلة ْأفكارْجديدةْبالرضىْوالرغبة ْلطلبتهْالكتشاف ْالمجال ْالمعلم سح
ْ.ْ(1ْ)شافاالكتْعمليةْْأثناءمنهم،ْأوْوقعتْأخطاءْْطوياًلْْابأنفسهم،ْحتىْولوْاستغرقْذلكْوقتًْ

 األسس الفلسفية التربوية للمنهاج؟   على: ماالتساؤل الثاني: والذي ينص 
ْاألسس الفلسفية التربوية:  

فلسفةْالمجتمع،ْوتعملْالمدرسةْعلىْخدمةْالمجتمعْعنْطريقْصياغةْْالفلسفةْالتربويةْتنبثقْعنْْ
ْْ.امناهجهاْوطرقْتدريسهاْفيْضوءْفلسفةْالتربيةْوفلسفةْالمجتمعْمعًْ

ْْ المجتمع فلسفةْ وحتىْْْْإلىتهدفْ حولها,ْ الشاملةْ المثلْ وتكوينْ الحياةْ لفكرةْ أفضلْ فهمْ تحقيقْ
لهْمنْاالعتمادْعلىْفلسفةْتربويةْخاصةْبهْتكونْْْيستطيعْالمجتمعْالمحافظةْعلىْفلسفتهاْونشرهاْفالْبْد

علىْتطبيقهاْفيْالحياةْْْْبمثابةْالوسيلةْلتحقيقْاألفكارْوالمثلْوالقيمْوالمعتقداتْالتيْيؤمنْبهاْويحرْص
ومنْهناْنستطيعْمعرفةْالعالقةْالوثيقةْبينْالتربيةْوالفلسفةْفكلْفيلسوفْالْبدْلهْمنْتربيةْحتىْتنشرْْ

 
 ْ.58ْْ،ْمرجعْسابق،ْصالناطورجوادْْْ(1)
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ْأفالطونْْفكارهْومعتقداتهْْأ ْفالسفةْمثل ْالتربيةْهم ْلعملةْواحدة,ْوأنْرجال ْالفلسفةْوالتربيةْوجهين ْبأن ْقيل فلقد
   .(1ْ)رسطوْوغيرهموابنْالرشدْوالغزاليْوالفارابيْوأ

تعريفْفلسفةْالتربية:ْهيْالتطبيقْللنظرياتْواألفكارْالفلسفيةْالمتصلةْبالحياةْفيْميدانْالتربيةْْ
ْ (2ْ)وتنظيمهاْفيْمنهجْخاصْمنْأجلْتحقيقْاألهدافْالتربويةْالمرغوبْفيها

 الفلسفات التربوية: 

تجةْعنْالتفاعلْْةْالتعليميةْالنْالقدْظهرتْفيْميدانْالتربيةْعدةْمدارسْفلسفيةْكانْأساسهاْالخبْر
الدراسيْْ المنهجْ بناءْ فيْ رأيهاْ فلسفيةْ مدرسةْ ولكلْ إليهاْ يستجيبْ أنْ يستطيعْ التيْ والبيئةْ التلميذْ بينْ

ْ  (3) .الفلسفةْاألساسيةْأوْالتقليدية،ْوالفلسفةْالتقدميةْإلىوسنتطرقْ
 الفلسفة األساسية أو التقليدية أو الجوهرية:

ْمراح ْفي ْيملك ْمجتمع ْتطورهْْأي ْالمعرفةْْْاتراثًْل ْلتراكم ْنتيجة ْالمعرفةْوالمهاراتْواالتجاهاتْوالقيم من
عبرْالقرونْوترىْهذهْالفلسفةْأنْالتربيةْهيْعمليةْحفظْونقلْالتراثْاالجتماعي،ْوـأنْالوظيفةْاألساسيةْْ

ضعهْفيْْآلباءْوْوللمدرسةْباعتبارهاْوكيلةْعنْالمجتمعْفيْتربيةْاألبناءْهيْنقلْالتراثْالثقافيْإليهمْمنْا
قالبْتربويْمبسط.ْوتؤكدْهذهْالفلسفةْعلىْأهميةْحصولْاألطفالْعلىْأساسياتْالمعرفةْالعتقادهاْأنْْ

فدورْالمعلمْمنْوجهةْنظرْْْْْْْ(4ْ)حصولهمْعليهاْأكثرْأهميةْلهمْمنْإرضاءْدوافعهمْأوْإخصابْخبراتهم؛
قليديْعلىْهذاْالسيطرةْعليهْ،ْوالمعلمْالتنقلْالمعرفةْللطفلْوضبطهْْوْْإلىهذهْالفلسفةْأنهْيوجهْجهدهْكلهْْ

ْأكثرْمياًلْْ ْ،ْوأقلْمياًلْْْْإلىاألساسْ ْالتنظيم ْفي ْالتعليميْْْْإلىالجمود ْفالموقف ،ْ ْالتعليمية ْالعملية ْفي المرونة
يونْتعليميْأوْآالتْأوْمصادرْإنسانيةْأخرْ،ْولكنْاالعتمادْعلىْالكتبْْمعارضْأوْتلفْزْْإلىقدْيحتاجْْ

ْْ(5)ْبقليلْمنْالمناقشةْالحرةْواالبتكارْوالنشاطوالدروسْالْيسمحْإال

لقدْسيطرتْهذهْالفلسفةْعلىْالمنهجْمئاتْالسنينْوماْزالتْتؤثرْفيْمناهجناْعلىْالرغمْمنْظهورْاتجاهاتْْْْْ
وعاءْتخزنْفيهْالمعلوماتْومنهاْماْيعدهْمقسًماْعلىْملكاتْمستقلةْكالتفكيرْوالتمييزْالعقلْْْْماْيعْدأخرىْمنهاْْ

ْالموادْْْوالتخيل،كرْْوالتْذ ْالتدريبْبوسائلْمعينةْهي ْالذيْيظهرْطاقاتْصاحبهاْويتم ْالتدريب وتعتمدْكلْمنهاْعلى

 
 . 96صْْم،2001ناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْوائلْللطباعةْوالنشر،ْْإبراهيمْْ(1)

 ْ.98صْْم،2014الحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْْأحمدْْ(2)
ْْ.74صْْم،2013والحديثةْوالمعاصرة.ْعمان.ْدارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْوالطباعةْ،،ْفلسفاتْالتربيةْالتقليديةْالخوالدةْمحمدْْ(3)
ناقدةْللتربيةْالعمليةْبجامعةْالقدسْالمفتوحة،ْمجلةْجامعةْفلسطينْلألبحاثْوالدراسات،ْمجْْْةدراسةْتحليلْيْالجرجاوي،زيادْْْ(4)

53ْ،ْصْ.1ْ،2011،ْع2011ْ
 ْ.282صْْم،2001وآخرون.ْاألصولْالفلسفيةْللتربية.ْالسكندرية،ْدارْالمعرفةْالجامعية،ْْبدران،شبلْْ(5)
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الدراسيةْوسيلةْبعدْأنْْْالمادةإنْهذاْاالتجاهْجعلْْْْمعينة.ملكةْْْْمنهاْلتقويةالدراسيةْالمنهجيةْالتيْيصلحْكلْْ
ْالعلماءْمثل ْبعض ْلهْمن ْالعلمية ْالدراسة ْأن ْإال ْبينتْعدمْصالحيةْْْْكانتْهدًفا الفلسفةْْْأثروليمْجيمسْْوثورندايك

التقليديةْفيْالمنهجْ،ْإذْأكدتْعلىْجانبْواحدْمنْجوانبْالطالبْوهوْْعقلهْفاعتنتْبتربيتهْمتخذةْمنْالموادْ
لمنظمةْالتيْتختزنْفيهْهدًفاْأوْوسيلةْلهاْبغضْالنظرْمنْمدىْمالءمتهاْْلطبيعةْالطالبْأوْمدىْارتباطهاْْا

حياتهْ،ْوكلماْزادْاستالمْعقلهْلهذهْالموادْالتيْيعتقدْأنهاْنافعةْمستقباًلْحسنتْتربيتهْوكانتْطريقتهاْفيْْْبواقع
لغرسْالقيمْواالتجاهاتْالتيْْيؤكدْعليهاْْالتراثْالثقافيْلكْهيْاللقاءْوالتسميعْمعْاستعمالْالعقابْالبدنيْْْذ

ْالكمالْ.ْإلىوالتيْهيْجوهرْثابتْيوصلْالنسانْ
 التقدمية:  سفة الفل

تتضمنْهذهْالفلسفةْمدارسْتربويةْمتعددة،ْبعضهاْيرىْأنْكلْشؤونْالتربيةْتدورْحولْالطفل،ْ
هاْيرىْأنْوظيفةْالتربيةْتدورْحولْمشكالتْْوأنْواجبْالمدرسةْهوْإطالقْوتنميةْمواهبهْوقدراته،ْوبعض

ْْ(1ْ)حاجاتْالمجتمعالمجتمع،ْوتحسينْمستوىْالمعيشةْفيهْوبعضهاْيوازنْبينْحاجاتْالفردْْو

 الفلسفة التقدمية:   أثر

تْالفلسفةْالتقدميةْعلىْالمناهجْالتقليديةْعلىْالفالسفةْالتقليديينْلدرجةْأنْبعضْأنصارْْأثْرلقدْْ
التقليديةْنادىْبوجوبْالجمعْبينْالمحافظةْعلىْالتراثْاالجتماعيْوبينْالسيرْوفقْمقتضياتْْالفلسفةْْ

ْالطالب، ْاالجتماعيْوحاجات ْنشاطهاْْْْالتغيير ْيقتصر ْالتي ْالمدارس ْتقليصْعدد ْالفلسفةْعلى ْأدتْهذه كما
لىعلىْتلقينْالمعلوماتْْو ْ:ْ(2)ظهورْنوعينْمنْالمدارسْهماْا 

التقليديةْالمعدلة:ْومناهجْهذهْالمدارسْعبارةْعنْموادْدراسيةْمفصلةْوتعطيْالمدرسينْحريةْْ.ْالمدارس1ْْ
ْطْمحدود.فيْاختيارْطرقْالتدريسْوالسماحْللتالميذْبنشا

نشاطاتْإضافيةْْْْإلى.ْالمدارسْالثنائية:ْومناهجْهذهْالمدارسْموادْمقررةْمنْالموادْاألساسيةْبالضافة2ْْ
ْأْو ْفيْغير ْتمارس ْالنصفْْللمنهج ْللنشاطاتْويخصص ْالمدرسي ْالوقت ْنصف ْيخصص ْبحيث ْالدراسة قات

ْاآلخرْلدراسةْالموادْالدراسةْالتقليديةْ.

ْ

ْ

ْ

 
 ْ.190صْْم،2009الحديث.ْعمان،ْإثراءْللنشرْوالتوزيع،ْالدوري،ْأصولْالتربيةْفيْمفهومهاْْعليْ(1)
 ْ.150صْْم،2004جنيني،ْالفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربوية.ْعمان.ْدارْوائلْللنشر،ْْنعيمْْ(2)
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 تقدمية: النقد الذي وجه للفلسفة ال

ْ:(1)ومنْبينْالمنتقدينْوليمْباجليْحيثْقالْفيْنقدهْماْيلْي

آخرْتعلمْبالطرقْالتقليديةْفيْْْيجاريْطفاًلْ•ْأنْالطفلْالذيْتعلمْوفقْطرقْالفلسفةْالحديثةْالْيستطيعْأنْْ
ْالموادْالدراسيةْالمختلفةْ.

ْالشباب.مْالخطيرةْبينْانتشارْالجرائْإلىدرجةْأدتْْإلى•ْالطرقْالتعليميةْالحديثةْكانتْلينةْ

•ْلقدْأدىْاالهتمامْبميولْوحاجاتْالتالميذْومنحهمْالكثيرْمنْالحرياتْغيرْالمحدودةْواالعتمادْالكبيرْْ
ْتكوينْاتجاهاتْخطيرةْأضعفتْالمستوياتْالثقافيةْواألخالقيةْالعامةْفيْالمجتمعْ.ْإلىبراتهمْعلىْْخ

 التوفيق بين الفلسفتين األساسية، التقدمية: 

بعضْالمربينْأمثالْديويْبإمكانيةْالتوفيقْبينهما،ْأيْبينْإشباعْحاجاتْوميولْاألطفالْْقالْْلقدْْ
ْوجهْعامْوبينْاستمرارْاالهتمامْوالعنايةْبالتراثْالبشريْ.والشباب،ْوخدمةْحاجاتْالبيئةْوالمجتمعْب

 : األسس االجتماعية للمنهج: اثانيً 

 مفهوم األسس االجتماعية: 

جْوتنفيذهْوتتمثلْفيْالتراثْالثقافيْللمجتمعْوالقيمْْالمؤثرةْفيْوضعْالمنههيْالقوىْاالجتماعيةْْ
حلهاْواألهدافْالتيْيحرصْعلىْتحقيقها.ْْْْإلىوالمبادئْالتيْتسودهْوالحاجاتْوالمشكالتْالتيْيهدفْْ

وهذهْالقوىْتشكلْمالمحْالفلسفةْاالجتماعيةْأوْالنظامْاالجتماعيْأليْمجتمعْمنْالمجتمعاتْوفيْضوئهاْْ
التدريسْوالوسائلْواألنشطةْْتح التربيةْالتيْبدورهاْتحددْمحتوىْالمنهجْوتنظيمهْواستراتيجياتْ ددْفلسفةْ

ْل ْإطارْمتسق ْفي ْتعملْكلها ْتحقيقها،التي ْفي ْالمرغوب ْاالجتماعية ْاألهداف ْتشكلْمالمحْْ(2ْ)بلوغ ْالقوى وهذه
يْضوئهاْتحددْفلسفةْالتربيةْالتيْالفلسفةْاالجتماعيةْأوْالنظامْاالجتماعيْأليْمجتمعْمنْالمجتمعات،ْوف

فيْإطارْْالوسائلْواألنشطةْالتيْتعملْكلهاْْبدورهاْتحددْمحتوىْالمنهجْوتنظيمهْواستراتيجياتْالتدريسْْو
ْمتسقْلبلوغْاألهدافْاالجتماعيةْالمرغوبْفيْتحقيقهاْ.

ذْبماْيتفقْْسلوكْيمارسهْالتالميْْإلىفدورْالمنهجْهوْأنْيعكسْمقوماتْالفلسفةْاالجتماعيةْيحولهاْْ
تْالحياةْفيْالمجتمعْبجوانبهاْالمختلفة،ْولماْكانتْالمدرسةْبطبيعةْنشأتهاْمؤسسةْاجتماعيةْْمعْمتطلبا

المجتم األأقامهاْ وا عدادْ استمرارهْ أجلْ منْ تتْْفراْدعْ الطبيعيْ فمنْ فيه،ْ بمسؤولياتهمْ بالمجتمعْْْْأثرللقيامْ

 
ْ.98ْ-97صْْم،2014ا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْاْوتطبيقًْفيْفلسفةْالتربيةْنظريًْْالحاج،حمدْأْ(1)
ْْ.180صْْم،2013وآخرون.ْمبادئْالتربية.ْالرياض،ْمكتبةْالرشد،ْزيادة،ْمصطفىْْ(2)
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يْيعكسهاْمنهجْماْفيْمدرسةْماْإنماْهيْْوالظروفْالمحيطةْبه.ْومعنىْذلكْأنْالقوىْاالجتماعيةْالت
ْْاخرْتبعًْما،ْولذلكْتختلفْالمناهجْمنْحيثْالشكلْوالمنطقْمنْمجتمعْآلتعبيرْعنْالمجتمعْفيْمرحلةْْ

ْتلكْْ ْيليْْ(1ْ)ْْالقوْىلتباين ْتوضيحْما ْبدْمن ْفال ْللمجتمع ْاالجتماعية ْالمنهجْوالظروف ْبين ْالعالقة ْ:ْ(2ْ)ولتحديد

ْجتماعيةْلمدرسة.عالقةْالمنهجْبالوظيفةْااْل •

ْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ)مبادؤهْوقيمهْومشكالته(ْ. •
ْعالقةْالمنهجْبالواقعْالثقافيْللمجتمعْ. •

 المنهج والوظيفة االجتماعية للمدرس. 

كانتْتربيةْاألبناءْقبلْإنشاءْالمدارسْبيدْاآلباءْورجالْالدينْوكانْاألطفالْيتعلمونْعنْطريقْ
التراثْالبشريْوصعوبةْتقليدْالصغارْللكبارْنشأتْالحاجةْللمدارسْفالمدرسةْْتقليدْالكبارْونتيجةْلتضخمْْ

المجتمعْوالمحافظةْعليهاْمنْخاللْمسئوليتهاْبتربيةْالتالميذْْمؤسسةْاجتماعيةْتعملْعلىْتحقيقْأهدافْْ
ْْْْ(3ْ)ْالحياةوا عدادهمْبالمعلوماتْواالتجاهاتْوالقيمْالالزمةْلهمْفيْ

ْباْز ْالعشرين ْالقرن ْتميز ْالتعليولقد ْالدولْعلى ْإشراف ْتتضمنْْدياد ْالحديثة ْالدساتير ْمعظم ْأن ْلدرجة م
تتعلقْبالتعليمْمنْحيثْتخطيطهْوتنظيمهْوتمويله,ْكماْتوسعتْالدولْفيْفتحْالمدارسْمنْأجلْْْْاموادًْ

المحافظةْعلىْالتراثْالثقافيْللمجتمعْوا عدادْالمواطنينْبماْيتفقْوخصائصْالمجتمعْوأهدافه,ْوهوْمماْْ
نماْلهاْعاليجبْأ قةْبكلْمؤسساتْْنْيقومْبهْالمنهجْويعملْعلىْتحقيقهْفالمدرسةْالْتعملْفيْفراغْوا 

األ منْ واألنديةْْسرةالمجتمعْ والمسرحْ السينماْ مثلْ أخرىْ العالم,ْمؤسساتْ وسائلْ الدينية,ْ المؤسساتْ ْ,
ْوالجمعياتْوالمعارضْوالمكتباتْوالمتاحفْ.

 المنهج بواقع المجتمع؟  التساؤل الثالث والذي ينص على: ما عالقة
 عالقة المنهج بواقع المجتمع:

ْْ الوظيفة فيْْإنْ السائدةْ األساسيةْ والمبادئْ القيمْ علىْ للمحافظةْ الناشئةْ إعدادْ هيْ للمدرسةْ األولىْ
المجتمعْفمنْواجبْالقائمينْعلىْتخطيطْالمنهجْتحليلْهذهْالقيمْوالمبادئْللتمكنْمنْوضعْمنهاجْتربويْ

يْتحقيقْاألهدافْْمنْأهميةْالتعليمْكقوةْفاعلةْفْْااعيةْويلبيْاحتياجاتها.ْوانطالقًْيسايرْاألوضاعْاالجتم

 

ْْ.99م،ْص1420ْالحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرًياْوتطبيًقا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْأحمدْْْ(1) 
عمليةْالتربويةْفيْاألردن.ْْعياصره،ْدرجةْانعكاسْالمبادئْالتربويةْللفلسفاتْ)المثالية،ْالواقعية،ْالبرجماتية(ْعلىْعناصرْالْْوفاءْْْ(2)

ْْ.31صْْمْ،2012ْرسالةْدكتوراه،ْجامعةْاليرموك،ْكليةْالتربية،ْ
ْْ.262م،ْص2001ْشر،ْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْوائلْللطباعةْوالْنْإبراهيمْْ(3)
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التيْيسعىْإليهاْكلْمجتمعْفقدْأصبحْوظيفةْعامةْتشرفْعليهاْالدولة،ْوهذاْماْدفعْمعظمْالدولْالحديثةْْ
لزاميًْْاجعلْالتعليمْمجانيًْْإلى ْْْ(1)لفترةْمنْالوقتْالمنهجْيقومْعلىْأساسينْهما:ْاوا 

ْوالعملْعلىْتلبيتها.ْاعميقًْْااألهدافْاالجتماعيةْفهمًْمْفه •
ْقيامْالمدارسْبدورْإيجابيْفيْمساعدةْالتالميذْعلىْتحليلْوفهمْتلكْاألهدافْوتنفيذهاْْ •

 . المنهج والواقع الثقافي للمجتمع: 3

والْْمنْأولْواجباتْالمدرسةْتزويدْالتالميذْبالقدرْالمناسبْمنْثقافةْمجتمعهمْالذيْيعيشونْفيه،ْْ
ْالمدرسيْوثقافةْالمجتمعْمنْتوضيحْمفهومْالثقافةْوماْأصابهْمنْتطورْ.بدْلمعرفةْالعالقةْبينْالمنهجْ

هيْطريقةْالحياةْالكليةْللمجتمعْبجوانبهاْالفكريةْوالماديةْوتشملْالثقافةْاللغةْْْْْ–أوْالتراثْالثقافْيْْ–فالثقافةْْ
والتقا والعاداتْ المالبسْ وارتداءْ الطعامْ تناولْ العائوأسلوبْ والنظمْ العلميةْ والمعارفْ واالقتصاديةْْليدْ ليةْ

ْْ(2ْ)ْالحياةْأساليْبوالسياسية،ْومماْيعتنقهْالناسْمنْقيمْدينيةْوخلقيةْوآراءْسياسيةْوغيرهاْمنْ

وقدْنتجْعنْهذاْالتطورْفيْمفهومْالثقافةْتغيرْفيْمفهومْالمنهجْفبعدْأنْكانتْالمناهجْتتناولْْ
ْالحياةْالتيْتؤثرْفيْالفردْوالمجتمع.ةْالمجتمعْأصبحتْتتناولْأوجهْالجانبْالفكريْالمعرفيْمنْحيا

ْْ(3ْ)ثالثْأقسام:ْإلىعناصرْالثقافة:ْلقدْقسمتْ

.ْالعموميات:ْذلكْالجزءْمنْالثقافةْالتيْيشتركْفيهاْمعظمْأبناءْالمجتمعْوتشملْاللغةْوالملبسْوالمأكل1ْْ
ْالتحيةْوالمعتقداتْوالقيمْ.ْأساليْبْو

ةْوالعاداتْوالتقاليدْالمتعلقةْبجماعةْمعينةْوتقسمْالخصوصياتْاألنماطْالسلوكيْْ.ْالخصوصيات:ْهي2
ْ(4ْ)نوعين:ْإلى

ْْأ.ْالخصوصياتْالمهنية.ْْ

ْب.ْالخصوصياتْالطبقيةْ.

.ْالبديالتْوالبدائل:ْهيْاألنماطْالثقافيةْالتيْالْتنتميْللعمومياتْأوْالخصوصياتْوالْيشتركْفيهاْإال3ْْ
ْالمجتمع،ْوهيْالْتقتصرْعلىْجماعةْمعينةْأوْطبقةْخاصة.ْْدأفرامنْْايلْنسبيًْعددْقل

 
100ْ-99صْْم،2014الحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْْأحمدْْ(1)
ْْ.282م،ْص2001ْبدران،ْوآخرون.ْاألصولْالفلسفيةْللتربية.ْالسكندرية،ْدارْالمعرفةْالجامعية،ْشبلْْْ(2)
 ْ.260م،ْص2001ْوائلْللطباعةْوالنشر،ْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْْإبراهيمْْ(3)
 ْ.100صْْم،2014المناهجْللنشرْوالتوزيع،ْلحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقا.ْعمان،ْدارْاأحمدْ ْْ(4)
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ْخصائصْالثقافةْهي:

ْإنسانيةْأيْخاصةْبالنسانْفالنسانْهوْالمخلوقْالوحيدْالقادرْعلىْبناءْثقافةْخاصةْبهْ. .1
جيل،ْفالنسانْالْيبدأْثقافتهْمنْْْْإلىوينقلونهْمنْجيلْْْْفراْدمكتسبة:ْأيْالثقافةْسلوكْيتعلمهْاأل .2

ن ْلْالسابقةْ.ماْيبنيهاْمنْالنقطةْالتيْانتهتْإليهاْاألجياالعدم،ْوا 
األجيالْالمعاصرةْوالالحقةْسواءْْْإلىقابلةْلالنتقال:ْالنسانْوحدهْهوْالقادرْعلىْنقلْماْتعلمهْْ .3

ْفيْمجتمعهْأوْفيْغيرهْمنْالمجتمعات.
مجتمعْمعينْْْْجماعةْمعينةْأوْْأفراْداتْاجتماعيةْمشتركةْبينْْاجتماعية:ْتمتازْالثقافةْبأنهاْعاْد .4

ْ.فراْدمنْالتوافقْوالوحدةْبينْاألْابذلكْتضمنْنوعًْْوهي
مشبعةْلحاجاتْالنسان:ْفالثقافةْتشبعْحاجاتْالفردْالبيولوجيةْوالنفسيةْوقصورْالثقافةْعنْإشباعْْ .5

جْأنْيلبيْهذهْالحاجاتْويعملْْانحاللهاْوالقضاءْعليهاْومنْواجبْالمنهْإلىهذهْالحاجاتْيؤديْ
ْعلىْإشباعهاْ.

ْأوْخصوصياتهاْْطْومت .6 ْفيْعمومياتها ْدائم،ْسواء ْمستمرْوتغير ْنمو ْفي ْبأنها ْالثقافة ْتمتاز رةْومتغيرة:
ْ.فراْدنتيجةْللبدائلْالتيْتدخلْلهاْوالْسيماْإذاْأثبتتْهذهْالبدائلْقدرتهاْعلىْإشباعْحاجاتْاأل

ثْإذاْانعدمْهذاْْملْواالنسجامْبينْعناصرْالثقافةْالمختلفةْبحيمتكاملة:ْوتعنيْوجودْقدرْمنْالتكا .7
فيْمحتواهْْْْللفردْوفقدْالمجتمعْتماسكهْومنْواجبْالمنهجْأنْيكونْمتكاماًلْْْاالتكاملْسببْاضطرابًْ

الثقافة تكاملْ يحققْ الثقافيْْْْ(1ْ)وعناصرهْحتىْ بالتراثْ التعريفْ تشملْ أنْ المدرسةْيجبْ فوظيفةْ
ْبْفيْحياتهم.ربويةْالتيْتدورْحولْالمشكالتْالتيْتواجهْالطالللمجتمعْوبالخبراتْالت

منْْ  كثيرْ فيْ التربيةْ أهدافْ منهاْ واشتقتْ التربيةْ تاريخْ فيْ لمراحلْ سادتْ تربويةْ فلسفاتْ هناكْ
تْْأثرالمجتمعات،ْوت بهاْْْْأثربهاْمخططوْالمناهجْالدراسيةْبحيثْصاغواْتلكْالمناهجْعلىْهديها،ْكماْ

 ومنْهذهْالفلسفات:توصيلهمْللمعلوماتْْْأساليْبالمدرسونْفيْطرائقْتدريسهمْالتيْاتبعوهاْْو

الفلسفةْالدينية:ْترىْهذهْالفلسفةْإنْالوظيفةْاألساسيةْللتربيةْهيْتمكينْالطالبْمنْمعرفةْدينهْمعرفةْ
ثيقة،ْومنْهناْينصبْاهتمامهاْعلىْدراسةْالعقيدةْالدينيةْوشريعتهاْوتفسيرْاألنشطةْالمختلفةْفيْضوءْْْو

 ْْْ(2ْ)ةتعاليمْالدينْمعْالعنايةْبممارسةْالشعائرْالديني

الفلسفةْالدائمةْأوْاألبدية:ْاهتمتْهذهْالفلسفةْبدراسةْكتبْالتراثْالقديمةْأوْأمهاتْالكتبْوكذلكْْ
عنْالتقانْوالبراعةْْْْرة،ْوكانتْأهمْغاياتهاْوأهدافهاْغرسْاألفكارْالمنطقيـةْوتحليلهاْفضاًلْدراسةْالفنونْالح

هاْبسببْإنْأصحابهاْاعتبرواْمبادئهاْخالدةْْفيْحفظْذلكْالتراثْوفهمهْولقدْاكتسبتْهذهْالفلسفةْتسميت

 
 ْ.261ْ-260م،ْص2001ْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْوائلْللطباعةْوالنشر،ْْإبراهيمْْ(1)
ْْ.122صْْْم،1992فلسفيةْالعامة.ْبحثْمنشورْفيْمجلةْالتربيةْبقطر.ْمرسي،ْفلسفةْالتربيةْوالمدراسْالمحمدْْْْ(2)
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الحظْأنْأصحابهاْلمْْأنْتبقىْوالباحثْفيْهذهْالفلسفةْالتربويةْيودائمةْعلىْمرْالعصورْأوْهكذاْيجبْْ
 ْ(1ْ)منْالعنايةْللطالبْومشاكلهْوحاجاتهْكماْأهملواْحاجاتْالمجتمعْومشكالتهْايولواْشيئًْ

بْد الفلسفةْاهتمتْ تْللطلبةْعلىْْراسةْالموادْالدراسيةْاألساسيةْالتيْنظمالفلسفةْاألساسية:ْهذهْ
ْأتقنوهاْوصلواْْ ْإذا ْإنهم ْبحيث ْالمنشودْوشحذْذكائهمْوكانْطبيعيًْْْإلىأساسْمنطقي ْالعلمي ْيركزْْْاالتفوق أن

عطونهاْلهمْويسترجعونهاْْجزءْكبيرْمنْجهدْالمدرسينْعلىْأنْيجعلواْطلبتهمْيحفظونْالمعلوماتْالتيْي
ْْ(2ْ)التشجيع.عنْطريقْْاحرفيًْ

الفيلسوفْاألمريكيْومنهجهاْيهتمْْ" John Dewy "إلىالفلسفةْالتجريبيةْ:ْتنسبْهذهْالفلسفةْ
بالدرجةْاألولىْبالدراساتْالتيْتركزْحولْالمشكالتْعلىْأساسْموحدْومكثفْوذلكْمنْخاللْ

مصادرْالطلبةْ،ْوتنميةْالمهاراتْعنْطريقْاستخدامْكلْالالحوارْالحرْوالتفاعلْالبناءْبينْ
مثلْالمؤسساتْاالجتماعية،ْوالطلبةْهناْالْيتقيدونْْْالمتاحةْلجمعْالمعلوماتْفيْالمدرسةْوحولها

 . بجداولْدراسيةْثابتةْبلْيتركونْطبيعةْالنشاطْنفسهْتحـددْالجدولْالزمني
لبْوتحررهْمنْكلْقيدْاجتماعيْبحيثْيتعلمْماْْالفلسفةْالوجوديةْ:ْهذهْالفلسفةْتؤكدْحريةْالطا

وأصحابهاْْْْكومْبضوابطْاجتماعيـةويمارسْأنـواعْالنشاطاتْالتيْيرغبْفيـهاْغيرْمْحْيشاء
يتصورونْإنهْبذلكْيستطيعْأنْيجدْذاتهْوْيحـررْإرادتهْوالهدفْالنهائيْالذيْتسعىْإليهْهذهْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ .)3( هذاْالمعنىْبنفسهْْإلىوْيتوصلْْالفلسفةْهوْأنْيبحثْالطالبْفيْداخلهْعنْمعنىْوجوده

منْالنشاطاتْوالممارساتْالْتحكمهاْإالْحاجاتهْْْاتعليمْالطالبْأنواعًْْْإلىالفلسفةْالطبيعية:ْدعاْأصحابهاْْ
حريةْالطالبْْْإلىهوْفقطْمعْإهمالْكلْماْعداْذلك،ْوكانْالهدفْالمسيطرْعلىْأصحابهاْهوْالوصولْْ

 .تنميةْالقوىْالكامنةْفيهْإلىللوصولْْوتركهْيمارسهاْبأقصىْماْيستطيع

نْالعشرينْواهتمتْبالطالبْككائنْْالفلسفةْالتقدمية:ْظهرتْهذهْالفلسفةْفيْالنصفْاألولْمنْالقْر
ْاهتمتْبتشجيعهْعلىْالتفكيرْْ لهْميولهْوحاجاتهْودوافعهْوحريتهْواهتماماتهْواتجاهاتهْومهاراتهْومعرفته،ْكما

قدْواالختيارْللحلْالمناسبْلمشكلةْمعينةْترتبطْبحياتهْوعلىْالتفكيرْالذيْالفعالْالقائمْعلىْالتحليلْوالن
لتيْيتفاعلْمعها،ْوأكدتْعلىْجعلْالبيئةْالمدرسيةْبيئةْديمقراطيةْتهيئْللطلبةْْيمكنهْمنْالتكيفْلبيئتهْا

ْْْ(4ْ)ْمستمرةْللتعليمْافرًصْ

 
 ْ.156صْْم،2004وتطبيقاتهاْالتربوية.ْعمان.ْدارْوائلْللنشر،ْجنيني،ْالفلسفةْْنعيمْ(1)
يْاألردن.ْْ،ْدرجةْانعكاسْالمبادئْالتربويةْللفلسفاتْ)المثالية،ْالواقعية،ْالبرجماتية(ْعلىْعناصرْالعمليةْالتربويةْفعياصرهْوفاءْ(2)

 ْْمْ.2012ْرسالةْدكتوراه،ْجامعةْاليرموك،ْكليةْالتربية،ْ
 ْ.33صْْمرجعْسابق،ْعياصرة،ْوفاءْْْ(3)
 ْ.75صْْمرجعْسابق،الخوالدة،ْمحمدْْْ(4)
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 : األسس النفسية:  اثانيً 

يْللمنهجْومدىْنضجهْوطرائقْتعليمه،ْواألساسْالنفستتطلبْعمليةْبناءْالمنهجْمراعاةْالطالبْْ
ْنفسهاْعلىْعمليةْْ ْتفرض ْالتعليمْوالتي ْبسيكولوجيةْعملية ْالمتعلقة ْالدراساتْوالبحوث ْأسفرتْعنه هوْكلْما

المناهجْوتنفيذها ببناءْ المعنيينْ فالمدرسونْوغيرهمْمنْ المناهجْوتنفيذها،ْ ْْْْبناءْ إدراكْطبيعةْْْْإلىبحاجة
ْ (1ْ).تعليمْماْيرادْتعليمهْوأفضلْالسبلْالالزمةْلذلكْإلىظروفْالتيْيمكنْأنْتؤديْالطالبْوأفضلْال

 طبيعة الطالب والمنهج: 

ي عدْالطالبْمحورْالعمليةْالتربويةْولذلكْيعتمدْنجاحْهذهْالعمليةْعلىْمدىْفهمْطبيعةْالطالب،ْ
الطبيعةْْْإلىةْبخصوصْالنظرةْفمعرفةْالمدرسْلهاْتزيدْمنْقدرتهْعلىْتوجيههْوكردْفعلْللنظرياتْالسابْق

ْفيْذلك ْالطبيعةْمستندة ْبتحديدْموقفهاْمنْهذه ْالحديثة ْالتربية ْقامت ْالعلميةْوالنفسيةْْْْإلىْْالنسانية الدراسات
والتربويةْفالنسانْوحدةْمتكاملةْالْيمكنْتجزئتهاْأيْالفصلْبينْأوجهْنموهْالعقليْوالجسميْواالنفعاليْْ

ْْ(2ْ)معْظروفْمجتمعهْويمكنهْالتطورْواالجتماعيْوهوْبطبيعتهْمتغير

 نمو الطالب والمنهج: 

ْْزيادْةنموهْونضجهْفنالحظْْْْإلىراتْالتيْتؤديْْسلسلةْمنْالتغيْْإلىيتعرضْالطالبْمنذْمدةْمبكرةْْ
ْاألخرى.ْوهناكْعواملْمتعددةْْ ْاللغويةْوانتباههْومهاراتهْوضبطْعواطفهْومختلفْجوانبْسلوكه فيْحصيلته

كالوراثةْوالغددْوالتغذيةْوالصحةْوالبيئةْاالجتماعيةْْْْاأوْبطيئًْْْأوْمعتدالًْْْاجعلهْسريعًْتؤثرْفيْنموْالطالبْفت
ْ (3ْ)فروقْفرديةْبينْالطلبةْإلىوهيْتؤديْ

 المنهاج الفلسطيني من الفلسفات؟  استفادةما مدى التساؤل الرابع والذي ينص على: 
 المنهاج الفلسطيني من الفلسفات:  استفادةمدى 

ال فلسفةْ الدراسيتعكسْ المقرراتْْْمنهاجْ وتقدمْ المجتمعات،ْ تلكْ ثقافةْ العالمْ أقطارْ مجملْ فيْ
لماضيْتلكْالشعوبْوحاضرهاْومستقبلها،ْوفيْالقلبْمنْالمنهاجْالدراسيْمبحثْالتاريخْْْْاالدراسيةْتصورًْ

خفاقاتْهذهْالمجتمعاتْأوْتلكْاألقطار،ْومنْالصوابْسردْوتحلي لْلماْيشكلهْمنْذاكرةْتؤرخْإنجازاتْوا 
نظامْأوْْعنْالكذبْوالتضليلْوالخداعْألهدافْجلهاْتخدمْمصلحةْْاحقائقْالتاريخْبصدقْوموضوعيةْبعيدًْ

حزبْحاكمْلصالحْضمانْعالقاتْجيدةْمعْأنظمةْوحكوماتْمؤثرةْفيْالمحيطْالقليميْوالدوليْأوْبهدفْ
ْالعينيةْوالنقدية،ْوبالفعلْهذاْواقعْْ ْالعاناتْوالمنحْوالهبات ْتدفق ْالحكوماتْاستمرار ْالمستبدةْوأشباه األنظمة

 
 ْ.286صْْمرجعْسابقبدرانْوآخرون،ْْْ(1)
 ْ.192صْْمرجعْسابق،الدوري،ْعليْْْ(2)

 ْ.150صْْمرجعْسابق،جنيني،ْنعيمْْْ(3)



 
   

135 

 

ْالخارجية ضمانْدعمْوتأييدْبلدانْمؤثرةْبهدفْالحفاظْعلىْْْلْاألنهاْتسعىْدومًْْْ؛الخاضعةْللوصايةْوالحماية
 .عروشهاْوصولجانْحكمها

مْفيْمدنْومحافظاتْالضفةْالغربية1994ْْالمحليةْعامْْْْالدارةفمنذْاستالمْمنظمةْالتحريرْزمامْْ
هيْخطوةْْىْتعديلْالمناهجْالتعليميةْالمعمولْبهاْفيْالضفةْالغربيةْوقطاعْغزةْْووقطاعْغزةْعكفتْعل

المناهجْتدرسْوفقْالمقررْالتعليميْفيْاألردنْومصرْوكانتْوماْزالتْخاضعةْلشرافْْْحسنةْألنْتلْك
  .دائرةْالمعارفْالصهيونيةْادةإْروتنقيحْ

ْتعليميةْجدي ْمناهج ْإقرار ْتم ْالفلسطينية ْالسلطة ْقدوم ْالتعديلْوالتنقيحْفمنذ ْمحوالت ْمن ْالرغم دةْوعلى
ومقرراتْمبحثْالتاريخْبشكلْخاص،ْفهيْلغايةْاليومْتحويْْْْاكْالمقرراتْالتعليمةْعمومًْالتيْشهدهاْتل

مجدية؛ غيرْ وترفيعاتْ مبالغاتْ المحليْْْْ(1ْ)علىْ منهاْ عدةْ مواضيعْ العامةْ الثانويةْ مقررْ َتَضمنْ حيثْ
صياغةْالمنهاجْإالْأنْواضعيهْْْْأثناءهْالتعليميةْوتنوعْورشاتْالعملْْوالقليميْوالدولي،ْورغمْتعددْدروس

وحْوفلسفةْمنهاجْالتاريخْفيْفلسطين،ْحيثْلمْيرتقيْللمستوىْالمطلوبْعلىْاعتبارْْأخفقواْفيْوصفْْر
ْاعتبارْوجوبْْ ْالعربيْوعلى ْالجوار ْفي ْالفلسطينيْواألشقاء ْالشعب ْتاريخيةْعايشها ْلتجربة ْتدوينْوتوثيق أنه

تختصْفيْْْْسباْبهْلواقعْيسردْاألحداثْوالتفاعالتْالتاريخيةْعسلهاْومرها،ْوهذاْالخفاقْكانْألتضمْن
ْلدىْْ ْالبداع ْالنهائيةْبسببْتعليماتْْْْأعضاءتقليصْحيز ْالصياغة ْالمناهجْوواضعي ْالعملْفيْدائرة ورشات

ْااْل ْلرغبات ْالعامْخاضع ْالطار ْبه،ْوهذا ْالمسموح ْالعام ْالطار ْتحددْماْهو ْالسرائيليْوشروطْولوائح حتالل
ذلكْالرغبةْفيْالحفاظْعلىْالوشائجْاالجتماعيةْمعْعائالتْْْْإلىاألنظمةْالعربيةْوالدولْالمانحة،ْيضافْْ

ْاالجتماعيْْ ْالعائالتْعلىْحيزها ْالبريطانيْحافظتْهذه ْاالحتالل ْمنذ ْالمالْوالقرار، ْمتنفذةْوتمتلك فلسطينية
نسجتها عالقاتْ وفقْ واالقتصاديْ بعًضْْْوالسياسيْ أنْ ورغمْ المتتالية،ْ األنظمةْ العائالتْْْامعْ هذهْ منْ

بنْْالقطاعيةْْك الفلسطينيْومرجْ الساحلْ بيعْألراضيهاْفيْ تنازلتْعنْممتلكاتهاْبموجبْعقودْ انتْقدْ
عامرْوسكنتْواستثمرتْبواسطةْتلكْاألموالْفيْالمدنْالجبليةْفيْالقدسْونابلسْورامْهللاْوأسستْلنفسهاْْ

أواخرْالعهدْْسياسيْوتولىْأبناءْتلكْالعائالتْمناصبْمميزةْفيْالداراتْالمحليةْْْْمصالحْتجاريةْونفوْذ
ةْوالصهيونية،ْوحافظواْعلىْحيزهمْذلكْمنذْبدءْالمحادثاتْاألردنيفترةْالداراتْالبريطانيةْْوْْأثناءالعثمانيْْو

ْأثناْءْْامميزًْْْاولعبواْدورًْالسريةْوالعلنيةْبينْمنظمةْالتحريرْواالحتاللْالسرائيليْحيثْتحولواْبمكرْوتلونْْ
عربيةْالمشاركةْفيْهذهْالمحادثاتْحيثْاعتمدتْعليهمْمنظمةْْتقلدْبعضهمْعضويةْالوفودْالفلسطينيةْوال

حيثْاستطاعواْبحنكةْوذكاءْترتيبْوتسويةْأوضاعهمْمعْْْْ؛ةْفيْالمرحلةْالقادمةاألردنيالتحريرْوالحكومةْْ
 .ْ(2)الحكامْالجدْد

 
ْْ.2012،التعليم،ْالمعاييرْالمهنيةْللمعلم،ْرامْهللا،ْفلسطينهيئةْتطويرْمهنةْْْ(1)
ْْ.2012،هيئةْتطويرْمهنةْالتعليم،ْالمعاييرْالمهنيةْللمعلم،ْرامْهللا،ْفلسطينْ(2)
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ْإ لجديدْللمرحلةْاألساسيةْالدنيا،ْوهوْمنهاجْْطالقْالمنهاجْالفلسطينيْاوخاللْالعامْالمنصرمْتمْ
عصريْيحاكيْروحْالتطورْوالعلمْواالبتكار،ْوعلىْالرغمْأنهْمنْالسابقْألوانهْتقييمْالمنهاجْبشكلْشموليْْ

ْالمتوفرةْتشيرْْ ْالعلمية ْالمؤشرات ْأن ْإال ْالتطبيق، ْالمنْهْْإلىبعدْعامْمن ْالأن طارْْاجْقدْحققْغاياته،ْضمن
جتماعية،ْالفلسفية،ْالفكرية،ْوالثقافية،ْوبماْيحققْرسالةْوزارةْالتربيةْوالتعليمْالعاليْفيْْالعامْلهْبأبعادهْاال

بتهيئةْإنسانْفلسطينيْيعتزْبدينهْوقوميتهْووطنهْوثقافته،ْويسهمْفيْنهضةْمجتمعه،ْويسعىْْ فلسطينْ
بإي ويتفاعلْ والبداع،ْ ْْللمعرفةْ التطور متطلباتْ معْ وقادرجابيةْ والتكنولوجيْ فيْْْْالعلميْ المنافسةْ علىْ

المجاالتْالعلميةْوالعمليةْومنفتحْعلىْالثقافاتْواألسواقْالقليميةْوالعالميةْوقادرْعلىْبناءْمجتمعْيقومْْ
لذيْيتميزْْعلىْالمساواةْبينْالجنسينْوالتمسكْبالقيمْالنسانيةْوالتسامحْالديني،ْوالنهوضْبنظامْالتعليمْا

تعددْمستوياتهْومرونته،ْوكفاءته،ْوفاعليته،ْواستدامته،ْواستجابتهْْتحاقْبه،ْوتنوعْبرامجه،ْْوبـ:ْسهولةْاالل
ْْ(1)لالحتياجاتْالمحلية،ْوجودته.

الفلسطينيْالجديدْالدمجْالرشيقْماْبينْالعقالنيةْوالتطبيق،ْليخرجْبنظريةْْ فقدْاستطاعْالمنهاجْ
والتطبيقي،ْوربطْهذاْالمفهومْْماْبينْالجانبينْالمعرفيْْْْميةْالتطبيقية،ْوالتيْدمجْتجديدةْهيْالعقالنيةْالعل

بسياقاتْفلسطينيةْواقعيةْمعاشه،ْومواقفْتحاكيْالمواقفْالحقيقية،ْوهوْماْانعكسْفيْكلْكتبْالمنهاجْ
ْ.ابتداءْمنْالرياضياتْوحتىْالتربيةْوالتنشئةْالوطنيةْواالجتماعية

قْكأداةْالكتسابْْهجْعبرْالتركيزْعلىْالتطبيىْبناءْالمعرفةْبشكلْم َمنفالمنهاجْالجديدْعملْعل
ْإلىالتعلمْالعميق،ْومنْالتمّكنْالمعرفيْْْْإلىالتعلم،ْومنْإتقانْالمحتوىْْْْإلىالمعرفة،ْواالنتقالْمنْالتعليمْْ

ْْ للوصول واقعيْ أمامْموقفْحياتيْ الطالبْ يتمْوضعْ المنهاجْ وانتقاده،ْفمنْخاللْ نتاجهْ وا  ْْإلىامتالكهْ
اْعنْالتقليديةْوالتلقين،ْوهوْماْانعكسْفيْوجودْمصطلحاتْْراتْالتفكيرْبعيدًْالمعرفةْعبرْتوظيفْمهْا

سياقْجديدْمنْخاللْمنهاجْتفاعليْْْإلىمثل:ْأفكر،ْأفسر،ْأحلل،ْحيثْانتقلْالمنهاجْمنْسياقهْالتقليديْ
ذاتيْْالتعلمْالْْإلىمنْالتعليمْْْْعصري،ْيحملْمالمحْسماتْوطنيةْترسخْمفاهيمْاالنتماءْوالمواطنة،ْوتنتقل

ْْالعمي باالستناد والموسيقاْْْْإلْىق،ْ التكنولوجياْ وبتوظيفْ باللعبْ والتعلمْ الفاعل،ْ النشطْ التعلمْ استراتيجياتْ
قائدًْ المعلمْ يكونْ بحيثْ ْْوالفنون،ْ إضافة المعرفة،ْ اكتشافْ فرصْ لهمْ ويخلقْ الطلبةْ يحفزْ مواكبةْْْْإلىاْ

االجتماعية للتطوراتْ الجديدْ والْْالمنهاجْ واالقتصاديةْ اوالمهنيةْ لحقوقْ واستجابتهْ والمرأةْْمعرفية،ْ لطفلْ
ْ(2)واألشخاصْمنْذويْالعاقْة

ْالناقدْوالتحليليْ ْالتفكير ْالتعليمْوالتعلم،ْوتنمية ْفي ْالحديثة ْالنظريات ْدمج ْالجديد ْالمنهاج ْيتضمن كما
لْلدىْالطلبةْلحلْالمشكالت،ْوالعملْالتعاونيْفيْالتعلمْداخلْالغرفةْالصفية،ْوالتواصلْالفعالْفيْمجا

ىْاستيعابْالطلبة.ْكماْيوفرْالمنهاجْْإيجابيْعلْْأثْرالتعلم،ْوتعزيزْالمشاركةْالفرديةْوالجماعية،ْلماْلهْْ

 
ْْ.2012،هيئةْتطويرْمهنةْالتعليم،ْالمعاييرْالمهنيةْللمعلم،ْرامْهللا،ْفلسطينْْ(1)
ْ.2008،تيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلمينْفيْفلسطين،ْاليونسكو،ْرامْهللاتقريرْوزارةْالتربيةْوالتعليمْالعالي،ْاستراْْ(2)
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الجديدْفرصةْللطلبةْبتوظيفْالتكنولوجياْللوصولْللحقائقْوالمفاهيمْالعلميةْالمختلفةْوالمشاركةْفيْعمليةْْ
ْإضافةْْ ْالْْإلىالتعّلم، ْالمعرفية ْالمحاور ْلجميع ْالمنهاج ْالطلبْةشمول ْلكلْمبحث،ْبحيثْتراعيْحاجات ْْرئيسة

ْْ(1)ْالعقلالتعليمْوعاداتْْوخصائصهمْبماْينسجمْوتفريْد
 عدةْنتائجْأهمهاْ:ْإلىخلصتْالدراسةْنتائج الدراسة: 

فكرْتربويْأوْنظريةْتربويةْتأخذْبعينْاالعتبارْجميعْالعواملْالتيْْْْإلىأنْالمنهجْالبدْأنْيستندْْ .1
ذهْوحتىْتكونْهذهْالنظريةْمتكاملةْفيفترضْفيهاْأنْتكونْذاتْأبعادْتؤثرْفيْعمليةْوضعهْوتنفْي
عيشْفيه،ْوطبيعةْالمتعلمْالذيْنقومْبإعدادهْوتربيته،ْونوعْالمعرفةْتشملْفلسفةْالمجتمعْالذيْن

ْيدهْبها.ْْالتيْنرغبْفيْتزْو
ويرْأيْالْيمكنْتخطيطْمناهجْمتطورةْإالْعلىْأسسْسيكولوجيةْسليمةْفعندماْنريدْتخطيطْأوْتط .2

أسسْسيكولوجيةْْمنهج،ْالبدْأنْنأخذْفيْالحسبانْطبيعةْالنسانْوطبيعةْعمليةْالتعلم،ْوتوجدْْ
 بنيْعليهاْالمنهجْالتقليديْوأسسْحديثةْبنيتْعليهاْالمناهجْالحديثةْ.

اجْالفلسطينيْالجديدْدمجْالنظرياتْالحديثةْفيْالتعليمْوالتعلم،ْوتنميةْالتفكيرْالناقدْيتضمنْالمنه .3
ليليْلدىْالطلبةْلحلْالمشكالت،ْوالعملْالتعاونيْفيْالتعلمْداخلْالغرفةْالصفية،ْوالتواصلْوالتح
ْْالف له لماْ الفرديةْوالجماعية،ْ المشاركةْ التعلم،ْوتعزيزْ اسْتْْأثْرعالْفيْمجالْ يعابْْإيجابيْعلىْ

 الطلبة.
 اآلتيْ:بناءْعلىْالنتائجْالتيْتوصلتْإليهاْالباحثةْفإنهاْتوصيْبالتوصيات والمقترحات: 

ْاالختصاصاْت في مختصة لجان نشاءإ -1 ْالمناهجْواْ  مختلف ْلوضع ْصياغتها.ْْعادةالعلميةْوالنسانية
ْإ -2 المنهجْْْْعادةضرورةْ علىْ واالعتمادْ المناهجْ فيهاْ وضعتْ التيْ الفلسفيةْ المعاييرْ فيْ النظرْ

 االسالميْكمنهجْمالزمْ.
 النقاط من الكثير ودمج ومبادئ، كمرتكزاْت طبيعتها مع يتفق بما األسس صياغة عادةإْ -3
ْالمختلفة األسس في النقاط وبعْض الواحد، األساس داخل
 المْعقيدةْوشريعةْومنهجْحياة،ْلكونهْالديْنالتركيزْضمنْاألساسْالفلسفيْعلىْالس -4

ْالذيْيمثلهْمعظمْأبناءْالشعبْالفلسطينْي
 إجراءْالمزيدْمنْالدراساتْحولْالموضوعْ -5

 والعملي.ْْْْارْالنظرْيبينْالطْْالفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربوية -
 استراتيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلمينْفيْفلسطينْ. -

ْ
 

 
 .2008،نْفيْفلسطين،ْاليونسكو،ْرامْهللاتقريرْوزارةْالتربيةْوالتعليمْالعالي،ْاستراتيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلميْْ(1)
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 الملخص
ْالدراسةْْ ْالفئةْْْْإلىْْالتعرفْْإلىهدفت ْالتوحدْمنْذوي ْأطفال ْأمهات ْلدى ْالتوتر العمريةْْواقعْومستوى

(30ْرفيْسلوكي،ْوقدْتمْاجراءْالدراسةْعلىْ)يةْبرنامجْارشادْمعومنْخاللْقياسْفاعلْسنوات،ْ(10ْ-3)
ْتقسيمهمْْْْاأمًْ ْاألمهاتْوتم ْْ)ْْإلىمن ْتجريبيةْو)15مجموعتين: ْباستخدام15ْْ( ْالتوت،ْْأدواْت(ْضابطة، ْقياس

ْوبرنامجْإرشاديْكالهماْمنْإعدادْالباحث.
ْبمستوياْْ ْالتوحد ْأطفال ْأمهات ْلدى ْتوتر ْالدراسةْوجود ْنتائج ْيمكنْْوأظهرت ْالتوتر تْمختلفةْوأنْهذا

البرنامجْاالرشاديْا التجريبْيخفضهْمنْخاللْ القياسْْْْة،لذيْطبقْعلىْالمجموعةْ نتيجةْ والتيْأظهرتْ
ْالبعديْواستقرارا ْالقياس ْلصالح ْفروقْذاتْداللة ْاألًْْالقبليْوالبعديْوجود ْالتتابعي،ْوكذلكْْْثرفي ْالقياس عند

لكفاءةْالبرنامجْْْْاواضحًْْْاأثرًْحْالمجموعةْالتجريبية،ْوأنْهناكْْمقارنةْمعْالمجموعةْالضابطةْوذلكْلصال
ْاالرشاديْوفنياتهْفيْخفضْمستوىْالتوترْلدىْاألمهاتْأطفالْالتوحد.

 التوتر،ْأمهاتْالتوحد،ْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكي.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 

 
 مقدمة:  ال
ْْْْ مهمةْصعبة تْْوشاقةاألمومةْ التيْ المثاليةْ الظروفْ فيْ والجهدْْحتىْ الوقتْ منْ الكثيرْ تطلبْ
أنهاْتهدفْْْو الطفلْْإلىالطاقة،ْ الحياةْاالجتماعيةْْْْاوتعليمهْكثيرًْْْوحمايتهْمنْاألذى،ْْرعايةْ منْمهاراتْ

قْْالطفلْالعادي،ْأماْبالنسبةْللطفلْالمعاْْإلىوتدريبهْعلىْاالستقالليةْواالعتمادْعلىْنفسه،ْهذاْبالنسبةْْ
منْالحاجات،ْْْْعنْالطفلْالعاديْمنْحيثْتلبيةْالكثيرْْاتهْتختلفْكثيرًْأوْالطفلْالذاتوي،ْفإنْتربيْْاذهنيًْ

 وخاصةْاألم.ْْْْاألمورللقلقْوالتوترْوالضغوطْالنفسيةْألولياءْْاحيثْيصبحْالطفلْالذاتويْمصدرًْ
يتميْ النمائيةْالعصبيةْوالذيْ التوحدْأحدْاالضطراباتْ ي عدْاضطرابْ زْبخللْفيْكلْمنْلذلك،ْ

ْْ االجتماعي، ْْالتواصلْ بالضافة االجتماعيْ واألنشطةْْْْإلىوالتفاعلْ واالهتماماتْ السلوكياتْ منْ أنماطْ
النمطيةْوالمتكررة،ْوكماْيشيرْأنْلهذاْاالضطرابْتأثيرْشديدْعلىْنموْالفردْوعلىْأسرتهْوالمجتمعْالذيْْ

ْالمصابْبالتوحدْمنْْ ْالطفل ْلماْتفرضهْعلى ْالتيعيشْفيهْنتيجة ْالنمو طوريْْخللْوظيفيْيترتبْعليهْتوقف
باللغ المرتبطةْ مجاالتهْ معظمْ يعيقْفيْ مماْ واالنفعالي،ْ الحسيْ والدراكْ االجتماعيْ والنموْ والتواصلْ ةْ

ْلالنسحابْ ْبه ْيؤدي ْاآلخرين،ْوبالتالي ْالتعاملْمع ْتمكنهْمن ْالتي ْالقدراتْوالمهارات ْالتعلمْواكتساب عمليات
ْْبعالمهْالمحيط،ْويجعلهْيحبْاالنغالْقْْلذات،ْوهذاْبالتاليْيضعفْتواصلْالطفلللداخلْواالنغالقْعلىْا

ْأطفالهمْْ ْاألسرْفيْتعاملهمْمع ْلدى ْالنفسية ْالمشكالت ْالخارجيْمنهْوتزيدْمعه ْاالقتراب ْأيْنوعْمن ويرفض
ْالتيْتواجههمْْ ْالكثيرة ْالضغوط ْالتوترْبسبب ْأهمها ْالتوحدْوالتي ْاضطراب ْوتدريبهمْ.عمليةْتعلمهمْْْْأثناءذوي

أسرْاألطفالْذويْاالحتياجاتْالخاصةْْثرْاألعراضْالتيْتؤثرْعلىْْوي عدْالتوترْالنفسيْمنْأْك
ْْ لها، يتعرضواْ التيْ النفسيةْ والضغوطْ الملقاةْعلىْعاتقهمْ والواجباتْ للمسئولياتْ ذلكنتيجةْ ْإلىْْويؤديْ

ْْأسباْبتداعياتْسلبيةْعلىْالجسمْوتظهرْفيهْفقدانْالقدرةْعلىْالتوازنْمعْتغييرْفيْنمطْالسلوكْنتيجةْْ
انفعالهمْوأنْأعصابهمْوجهازهمْالنفسيْوالعضويْلنْيعملْبانتظامْوذلكْْْإلىوتؤديْْطْباآلباءْْبيئيةْتحي

ْْ(1)بسببْاألذىْالبدنيْوالنفسيْالذيْيتعرضواْله
دورْرئيسيْفيْتحسينْحالةْأمهاتْْْلهئمْعلىْاالتجاهاتْالمعرفيةْوالسلوكيةوالرشادْاألسريْالقا

النفسيةْالتيْيعانواْمنهاْكالقلقْوالتوترْوالضغطْالعصبي،ْحيثْْأطفالْالتوحدْفيْالكثيرْمنْاالضطراباتْ
ْْإلْىمماْيترتبْعلىْذلكْضغوطْأسريةْقدْتؤديْْْْسرْةاألْْأفراْدتوحدْهوْمصدرْضغطْلجميعْْأنْطفلْال

الجهدْالشاقْلتحسينْْْْإلْى،ْوخاصةْأنْاضطرابْالتوحدْمنْاالضطراباتْالتيْتحتاجْْسرةتمزيقْتوازنْاأل
تميزهْبمجموعةْمنْالخصائصْالتواصليةْواالجتماعيةْواالنفعاليةْوالمعرفيةْالتيْْْْإلْىْْحالةْالطفل،ْبالضافة

 
 ْ.405(،ص2009علومْللنشر،ْالقاهرة،ْ)الفحل،ْبرامجْالرشادْالنفسيْالنظريةْوالتطبيق،ْالطبعةْاألولى،ْدارْال  نبيل محمد (1)
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الدعمْوالرشادْبصفةْمستمرةْومساعدتهمْْْْإلى،ْلذاْفإنْمثلْهذهْاألسرْتحتاجْْتميزهْعنْغيرهْمنْاألطفال
ْْ(1ْ)أفضلْحالةْيمكنْأنْيصلْإليهاْإلىعلىْتفهمْحالةْطفلهمْومساعدتهْفيْالوصولْبهْ

أنْهناكْعددْمنْاألبعادْعندْتعاملْاألمهاتْمعْأطفالهمْذويْاالحتياجاتْالخاصةْْْْإلىشارةْْرْالوتجْد
ال أطفالْ النفسيةْْوخاصةْ االضطراباتْ لعالجْ السلوكيْ المعرفيْ الرشادْ برامجْ علىْ تدريبهنْ عندْ توحدْ

ةْمنْخاللْالدافعيةْوالتوتراتْالنفسيةْالناجمةْعنْالتعاملْمعْتلكْالفئاتْوهيْالتوجيهْاليجابيْللمشكل
منْالجهودْْْنحوْحلْالمشكلةْالنفسية،ْثمْالتوجيهْالسلبيْللمشكلةْوهوْالبعدْعنْأيْمؤثرْيمكنْأنْيقلل

المهاراتْالعقليةْلحلْالمشكالتْوفيهاْيتمْتحسينْالمهاراتْالعقليةْالالزمةْْْْإلىتجاهْطفلْالتوحد،ْإضافةْْ
ثمْالدافعيةْوفيهاْيتمْاتخاذْالقرارْنحوْحلْالمشكلةْالنفسيةْْلتحديدْاألهدافْوكيفيةْإنجازهاْمعْطفلْالتوحد،ْْ

بعدْعنْأيْمثيرْخارجيْيعبقْمنْاالهتمامْبالطفلْوعدمْْالتجنبْوهوْالْْإلىالتيْتتعرضْلهاْاألم،ْإضافةْْ
ْْ(2ْ)االستسالمْلالضطراباتْالناتجةْعنْالتعاملْمعْالطفل

يْاالحتياجاتْالخاصةْبصفةْعامةْوللطفلْي عدْالتدخلْالمبكرةْمنهجْذوْأهميةْبالغةْبالنسبةْلذْو
قدْيتعرضْلهاْ،ْلذاْتهدفْبرامجْْاصةْألنهْيساعدْفيْالوقايةْمنْمشكالتْالنموْالتيْْالتوحديْبصفةْْخ

تحقيقْغايات،ْإماْعالجيةْللوسطْاألسريْأوْإرشاديةْتعليميةْْْْإلىْْسرةالتدخلْالمبكرْالمتمركزةْحولْاأل
ْالْْاوغالبًْ ْبينهما،ْوتستمد ْتجمع ْاأْلما ْالمتمركزةْحول ْاعتباراتْْْسرةبرامج ْأو ْأهميتهاْمنْعدةْمبررات ْأو قيمتها

غالًباْماْيترتبْعليهْشعورْالوالدينْبالصدمةْْْسرةأساسية،ْلعلْمنْأهمهاْإنْميالدْطفلْمعوقْفيْحياةْاأْل
shockًْلْميالده،ْلتعارضْصورتهْالواقعيةْمعْالصورةْالمثاليةْالذهنيةْالتيْكونهاْالوالدانْعنهْقبْْا،ْنظر

ْالصدمةْْوغالًباْماْتقوده ْالسيطرةْعلىْْْْإلىماْهذه ْالحيلةْوفقدان ْبالنفس،ْوقلة ْالثقة الشعورْباالرتباكْواهتزاز
ْإماْْ ْالوالدان ْيترع ْباألسىْوالحباطْوالتوترْوالقلقْوالخجل.ْوقد ْالعاقةْوتجاهلهاْْْْإلىالموقف،ْوالشعور نكران

الرثاءْلحالهْوالشفاقْعليهْْْإلىه،ْأوْلهْورفضهْونبذهْوكراهيتتقبْعدمْإلىومنْثمْإهمالْالطفلْوتدليله،ْأوْ
ْْ(3ْ)وكفاءةْمنْغيرهْوحمايتهْحمايةْزائدةْالسيماْإذاْماْشعراْبأنهْأقلْمقدرةْوتحماًلْ

ْالخدماتْْْ ْلتقديم ْتعليميةْخاصةْمجهزة ْتوافرْمراكزْومؤسسات ْالمجتمعاتْمنْعدم ْبعض ْتعاني فقد
واأْل المعاقينْ الخْاالالزمةْألسرْ االحتياجاتْ ذويْ ْْطفالْ إضافة المؤهلينْْْْإلْىصة،ْ عددْاألخصائيينْ قلةْ

الوالدينْببعضْالمهاراتْْ لتخطيطْهذهْالخدماتْوتقديمهاْوتقييمها،ْوهوْماْيجعلْمنْالضروريْ"تزويدْ
الخاصةْالتيْتمكنهمْمنْتقديمْجرعةْتعليميةْجيدةْألطفالهمْلحينْتوافرْالمؤسساتْالتعليميةْالمالئمة،ْأوْ

 
،ْتأثيرْالتأهيلْالرياضيْعلىْخفضْمستوىْالنشاطْالزائدْوتحسينْالسلوكْالتكيفيْلدىْاألطفالْْإبراهيمأمجدْعبدْاللطيفْْْ(1)

ةْفيْظلْ)الرشادْالنفسيْمنْأجلْالتنمْيشمسْلإلرشادْالنفسي،ْمركزْالرشادْالنفسيْبجامعةْعين14ْْالتوحديين.ْالمؤتمرْالسنويْ
 ْ.728ْ-697(،ْمصرْص2007ْالجودةْالشاملةْ"نحوْتوجهاتْمستقبلية”(ْ)

أثرْالتدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْخفضْالتوترْوتحسينْالتكيفْألمهاتْالمعاقين،ْمجلةْْْالشريف،بسمةْعيدْخليلْْْ(2)
ْ.70،ْفلسطينْص4،ْْع17(،ْمج2011ْ)والدراسات،ْالمنارةْللبحوثْ

أثرْبرنامجْالتدخلْالمبكرْبورتجْفيْخفضْالتوترْالنفسيْلدىْأمهاتْْالشجيري،رشيدْْخلفعمر وبيدي،ْلْزامحمدْشكرْمحمودْْْ(3)
ْ،615ْْ،ْالعراق.ص2(،ْع2014متالزمةْداون،ْمجلةْجامعةْاالنبارْللعلومْالنسانية،ْ)ْااألطفالْالمعاقينْعقليًْ
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المؤسساتْالقائمةْمنْخاللْمساعدتهمْعلىْالتدريبْعلىْبعضْمهاراتْالتهيؤْْلعدادْأطفالهمْلاللتحاقْب
أنهْمنْخاللْْْإلىذلك،ْهذاْبالضافةْْْْإلىواالستعداد،ْكتركيزْاالنتباهْوالجلوسْوالتعاونْمعْاآلخرينْوماْْ

ْْ(1ْ)نْعلىْتربيةْالمعوقين"تقديمْخدماتْللوالدينْوتدريبهماْيزدادْبالضرورةْعددْاألشخاصْالقادري
ْإضافةْْ ْالتوحد ْتوافقيةْمعْطفل ْتواجهْصعوبات ْقد ْاألسرية ْالبيئة ْأن ْالباحث ْيرى ْاألساسية،ْْْْإلىلذلك، إعاقته

ْتقعْعلىْعات ْالتي ْالمهامْوالمسئوليات ْالكثيرْمن ْاضطراْبووجود ْأطفالهمْذوي ْتعليم ْفي التوحدْوتحسينْْْْقهم
هْأنْيعملْعلىْْالتفاعلْواالندماجْاالجتماعي،ْفإنْمنْشأنْذلكْكلْْالمهاراتْاالجتماعيةْلديهمْومهاراْت

السراعْبنموْطفلْالتوحدْوتعويضْنقائصهْوقصوره،ْواالرتقاءْبمستوىْأدائهْوكفاءتهْالشخصية،ْإالْأنْْ
العديدْمنْاالضطراباتْالنفسيةْالتيْأهمهاْظهورْالتوترْالنفسي،ْلذلكْفإنناْفيْتلكْالعمليةْتحدثْْْْأثناء

تقديمْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْلتأهيلْأسرْأطفالْالتوحدْوخاصةْاألمهاتْوذلكْلماْْْْإلىماسةْْحاجةْْ
ْتعكسهْتلكْالجوانبْمنْمشكالتْنفسيةْمختلفةْوأهمهاْالتوترْالنفسي.

 مشكلة الدراسة: 
كثيرْمنْالمشكالتْالنفسيةْْْْإلىبميالدْطفلْيعانيْمنْاضطرابْالتوحدْيؤديْْْْسرةإنْصدمةْاأل

الخبرةْلديهمْوضعفْمهاراتْالتواصلْمعهم،ْوأكثرْمنْيتعرضْْْْومنْأهمهاْالتوترْالنفسيْبسببْقلةلديهمْْ
ْاألمهاتْنظرًْْْإلى ْالتوترْهن ْالتوحد،ْْْْْااضطراب ْاضطراب ْأطفالهمْذوي ْتجاه ْالملقاةْعلىْعاتقهم للمسئوليات

توترْْفيةْسلوكيةْلخفضْالبرامجْإرشاديةْمعْرْْإلىأشدْالحاجةْْفيْْْْالذلكْفإنْأمهاتْأطفالْالتوحدْتحديدًْ
العاقة،ْوطرقْْْْأسباْبالناتجْعنْتعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْقدْتساعدهمْعلىْمعرفةْْ

ْالباحثْْ ْالتعاملْمعْطفلهم،ْوذلكْماْدفع ْاألمهاتْْْإلْىالوقايةْمنهاْ،ْوالحدْمنْآثارهاْ،ْوكيفية مساندةْهؤالء
التواصلْبينْاألمْوطفلهاْْلمبكرْببرنامجْإرشادْأسريْلتحسينْْفيفْمنْمعاناتهمْمنْخاللْالتدخلْاوالتخ

Chien et al, 2015ْْ)ْْ(2ْ)توصياْتْْالتوحد.ْوأشارْتذويْاضطرابْْ برامجْإرشاديةْْْْإلى( تقديمْ ضرورةْ
علىْْ والعملْ والقلقْ التوترْ مستوىْ تراعيْ أنْ يجبْ لألمْ لتخفيفْْْْزيادةموجهةْ التكيفْ الضغوطْْمستوىْ

ْتعليمْأبنائهمْذويْاضطرابْالتوحد.ْْأثناءرضونْإليهاْالنفسيةْوالمشكالتْالتيْيتْع
وآخروْن كوجلْ دراسةْ نتائجْ توصلتْ سيلرcoogle et al, 2013ْ)ْْ(3)وقدْ دراسةْ ونتائجْ ْ ْ)

وجودْْْإلى(pickles et al, 2015ْْ)ْْ(5)(ْونتائجْدراسةْبيكلسْوآخروْنsiller et al, 2013)ْْ(4)وآخروْن
 

 . 278-159ص  مصر(، 17)  5 ، (2010، )والتنمية مجلة الطفولة اإلعاقة. التعرف والتدخل المبكران في مجال  القريطي، عبد المطلب أمين،  )1)
)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. Human-

Computer 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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سيةْالناتجةْْاضطرابْالتوحدْمعْأهميةْعالجْاالضطراباتْالنفضعفْفيْتوجيهْالوالدينْمعْأطفالهمْذويْْ
ْْْ-التواصْلْْ-التوتْر-لدىْالوالدينْبسببْتعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْكانْأهمهاْ)القلقْْ

(ْونتائجashburner et al, 2016ْْ)ْْ(1ْ)الرعايةْاالجتماعية(ْكماْأشارتْنتائجْدراسةْالشوبرنرْوآخروْن
ْإزرالسوْنmatson & konst, 2014ْْْ)ْ(2ْ)وكونسْتْْودراسةْماتسوْن (izraslon, 2011ْْ)ْ(3ْ)ونتائجْودراسة

أهميةْالتدخلْالمبكرْالقائمْعلىْْْْإلى(ْوالتيْأشارتboyd et al, 2010ْْ)ْْ(4ْ)ونتائجْدراسةْبويدْوآخروْن
ْالرشادْمعْأمهاتْأطفالْالتوحدْلكثرةْالمشكالتْالتيْيعانونْمنهاْبسببْرعايتهمْألطفالهم.ْْ

التوترْْْْإلىالمؤديةْْْْسباْبكماْقامْالباحثْبعدةْمقابالتْمعْأمهاتْأطفالْالتوحدْللوقوفْعلىْاأل
ضعفْالخبرةْفيْالتعاملْمعهم،ْكثرةْالمسئولياتْتعاملهمْمعْأطفالهمْوجاءتْعلىْالترتيبْاآلتي:ْْْْأثناء

توجيهاتْمنْاألخصائيينْْالملقاةْعلىْعاتقهمْتجاهْأبنائهم،ْانخفاضْاالتزانْاالنفعاليْلديهم،ْعدمْوجودْْ
ضرورةْتصميمْبرنامجْإرشادْْْْإلىبكيفيةْالتعاملْمعْأبنائهمْذويْاضطرابْالتوحد،ْوهذاْماْدفعْالباحثْْ

ْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.ْمعرفيْسلوكيْلخفضْالتوتر
ْوبناءْعلىْماْسبق،ْتثيرْمشكلةْالدراسةْالتساؤلْالرئيسْاآلتْيْْْ

 ات أطفال التوحد؟كي في خفض التوتر لدى عينه من أمهما فاعلية برنامج إرشاد معرفي سلو 
 أسئلة الدراسة:

ْينبثقْمنْالتساؤلْالرئيسيْللدراسةْعدةْتساؤالتْفرعيةْوهي:ْْ
ْماْواقعْالتوترْالنفسيْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد؟.1
ْماْالجراءاتْالمقترحةْلخفضْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ؟.2

 :إلىتنقسمْاألهميةْ راسة:أهمية الد
ْ: األهمية النظرية: والً أ
الحاليةْمنْأوائلْالدراساتْالعربيةْالتيْتناولتْبرامجْإرشاديةْيمكنْمنْخاللهاْخفضْْتعدْالدراسةْْْ.1

ْْ التوحد أطفالْ أمهاتْ لدىْ ْْ-التوترْ علم حدْ مهاراتْْْْفمعظم-الباحْثعلىْ تحسينْ فيْ تركزتْ الدراساتْ
ْالجتماعيةْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.التواصلْوالرعايةْالنفسيةْوا

 
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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ْبرامجْ.2 ْأهمية ْالضوءْعلى ْاليجابيةْْْْإلقاء ْالمبكرْوتأثيراته ْالتدخل ْالسلوكيْمنْخالل ْالمعرفي الرشاد
ْعلىْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.

التيْتؤديْْْْسباْبإلقاءْالضوءْعلىْاألْ.3 التوترْلدىْأمهاتْأطفالْْْإلىالحقيقيةْ ظهورْاضطرابْ
ْلتوحدْوالمشكالتْالناتجةْعنهْ.ا
منْالدراساتْالمستقبليةْحولْفاعليةْْْْايرغبْالباحثْفيْأنْتكونْالدراسةْالحاليةْنواةْلجراءْمزيدًْْ.4

ْالبرامجْالرشاديةْالمعرفيةْالسلوكيةْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.
 بيقية: : األهمية التطاثانيً  

فيْْ .1 الدراسةْ نتائجْ تسهمْ أنْ فيْخيمكنْ التوحدْ أطفالْ أمهاتْ بسببْْمساعدةْ القائمْ التوترْ فضْ
 تعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطربْالتوحدْ.

يمكنْأنْتسهمْنتائجْالدراسةْفيْمساعدةْأخصائيْالتوحدْبتقديمْتوصياتْألمهاتْأطفالْالتوحدْ .2
 الهم.تعاملهمْمعْأطفْأثناءلخفضْاضطرابْالتوترْلديهمْ

يمكنْاستخدامهْكنوعْمنْْصميمْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْْيمكنْأنْتسهمْنتائجْالدراسةْفيْت .3
 التدخلْالمبكرْمعْأمهاتْأطفالْالتوحد.

 أهداف الدراسة:
ْتعرفْواقعْالتوترْالنفسيْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد..1
ْإجراءاتْالمقترحةْلخفضْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ.ْإلىالتوصلْ.2
ْرشادْمعرقيْسلوكيْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.إرنامجْ.ْْقياسْفاعليةْب3

 فرضيات الدراسة: 
المجموعةْالتجريبيةْفيْمقياسْالتوترْلدىْأمهاتْْْأفراْدتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْْ  .1

 أطفالْالتوحدْقبلْوبعدْتطبيقْالبرنامْج
الضابطةْفيْمقياسْالتوترْلدىْأمهاتْموعةْْالمجْْأفراْدالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْْ .2

 أطفالْالتوحدْقبلْوبعدْتطبيقْالبرنامجْ.
المجموعتينْالتجريبيةْوالضابطةْفيْمقياسْالتوترْْْْأفراْدتوجدْفروقْذاتْداللْإحصائيةْبينْدرجاتْْْ .3

 بعدْتطبيقْالبرنامجْاالرشادي.
بينْمتوسطاتْدرجات0,01ْْتوجدْفروقْذاتْداللْإحصائيةْ)الْْ .4 التجريبيةْعلىْْْْأفراْد(ْ المجموعةْ

ْذ وللتحققْمنْ والتتبعيْ البعديْ القياسينْ فيْ التوترْ مقياسْ)مقياسْ استخدامْ تمْ  Wilcoxsenلكْ
Test.ْ) 

المجموعةْْْْأفراْدمدىْفاعليةْالبرنامجْاالرشاديْالمطبقْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْمنْْ .5
 التطبيق.ْْدتجريبيةْمنْأمهاتْالتوحدْقبلْوبعال
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 دراسةات المصطلح
  Psychological program.البرنامج اإلرشادي1

(ْالبرنامجْالرشـــــــاديْبأنهْعبارةْعنْمجموعةْالخبراتْالرشـــــــادية2008ْْ،33ْْ)ْيعرفْالعاســـــــمي
ــاعدةْْ مْبطريقةْبّناءة،ْبغيةْمســ ــليمة،ْتقدِّ المباشــــرةْوغيرْالمباشــــرةْالمخططةْوالمنظمةْعلىْأســــسْعلميةْســ

ــيةْللتعرفْعدةْالالمســـاْإلىاألشـــخاصْالمحتاجينْْ ــكالتهمْوحاجاتهم،ْْوْإلىنفسـ لىمشـ اءْتنميةْإمكاناتهمْإْزْْا 
ــاعدتهمْْ ــيةْأوْانفعاليةْأوْاجتماعيةْأوْنمائية،ْومسـ اماْيواجههمْمنْصـــعوباتْأوْمشـــكالتْنفسـ ــً علىْْْْأيضـ

لْاتخاذْالقراراتْالســليمةْفيْحياتهم،ْوذلكْلتحقيقْالنموْالســويْوالتوافقْالنفســيْواالجتماعيْبهدفْالتعام
ْمعْمواقفْالحياةْالضاغطةْبشكلْبناء.

ْْسرْةيساعدانْطفلهماْويعطيانْقيمةْألْْداءمساعدةْالوالدينْليصبحاْفردينْمكتمليْاألهوْعمليةْيتمْفيهاْْْْأو
ْْ(1)ذاتْتوافقْجيْد

منْْْْ مجموعةْ علىْ قائمْ برنامجْ فهوْ الباحث،ْ يتبناهْ كماْ للبرنامجْ الجرائيْ التعريفْ أماْ
ْال ْالرشادية ْالسلوكي،ْهدفْْالتقنيات ْالمعرفي ْالرشاد ْتنميةْْْْإلىقائمةْعلى ْقائمةْعلى ْإرشادية تقديمْخدمات

النفسي والضغوطْ التوترْ وذلكْلخفضْمستوىْ التوحد،ْ أطفالْ والمعرفةْألمهاتْ لدىْْاالتجاهاتْ أمهاتْةْ
ْالتوحد.ْْأطفال

والمواقفْالتيْتواجهْْفقدانْالقدرةْعلىْمواجهةْالصعوباتْْ  Psychological tension  التوتر النفسي:.3
اتهْاليوميةْبسببْقدراتهْالمحدودةْسواءْتلكْالموروثةْأمْالمكتسبةْوالمتعلقةْبالناحيةْالنفسيةْْالفردْخاللْحي

 ْْْ(2ْ)ْالجسدية.أوْاالجتماعيةْأوْالعضويةْأوْالعقليةْأوْ
تعاملهمْْْْأثناءفعاليْْ:ْعدمْقدرةْأمهاتْأطفالْالتوحدْعلىْتحقيقْالثباتْاالناويعرفْالباحثْالتوترْإجرائيًْْ

نفسيْيؤثرْعلىْْْْأثرفسيولوجيْيؤثرْعلىْوظائفْالجسمْْوْْأثرينْمنْالتوترْوهما:ْْأثْرمعْأطفالهمْويتضمنْْ
ْالحالةْالنفسيةْلهمْويسببْاألذىْواأللمْالنفسيْلهم.

التشخيصيْْ Autism التوحد:.4 الدليلْ فيْ العقليةْْْْالحصائيْويعرفْ الصدارْْْْ–لالضطراباتْ
والتفاعلْأنبDSM5ْْالخامس االجتماعيْ التواصلْ منْ كِلْ فيْ بقصورْ يتسمْ نمائيْعصبيْ اضطرابْ هْ

وجودْمجموعةْمنْالسلوكياتْواالهتماماتْواألنشطةْالنمطيةْوالمتكررةْوالتيْْْْإلْىاالجتماعي،ْبالضافةْْ
 .ْ(3)الطفلْأداءتؤثرْفيْ

 

)1(ْمصطفىْالنوري،ْاضطراباتْالتوحدْ"األسباب،ْالتشخيص،ْالعالج،ْدراساتْعلمية".ْاألردن،ْعمان،ْدارْْالمسيرة،ْ)2011(،ْصْْ

256.ْ  
)2(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 . 
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ْْ إجرائيًْيعرفه يتضاالباحثْ والذيْ األطفالْ بعضْ لدىْ العقليةْ القدراتْ المهاراتْْ:ْضعفْ فيْضعفْ حْ
ْةْمتكررةْلديهمْ.االجتماعيةْووجودْسلوكياتْنمطي

 Children’s Autism.أطفال التوحد5
الذينْيعانونْمنْقصورْفيْكِلْمنْالتواصلْاالجتماعيْوالتفاعلْاالجتماعي،ْكماْيعانونْمنْْْْطفالاأل

والوظ االجتماعيْ أدائهمْ علىْ تؤثرْ ومتكررةْ نمطيةْ وأنشطةْ واهتماماتْ واألسلوكياتْ الحياتيةْْداءيفيْ اتْ
ْاألخرىْالمهمة،ْوتتضحْهذهْاألعراضْخاللْمرحلةْالطفولةْالمبكرةْ.

   Mothers of Children Autismحد.أمهات أطفال التو 6
ْْهْنأطفالْيعانونْمنْاضطرابْالتوحدْويتمْتوجيهْْنلديْهأمهاتْْْْ:اإجرائيًْمهاتْْويعرفْالباحثْاألْْ

ْمعْأطفالهمْ.ْنجراءْتعاملهْنوترْلديْهببرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْلخفضْالت
 حدود الدراسة: 

(ْأماْللمجموعةْالتجريبية،15ْ،ْبواقعْ)ا(ْأم30ًْ:ْأمهاتْأطفالْالتوحدْالبالغْعددهن)الحدود البشرية-1
 (ْأماْللمجموعةْالضابطة15و)
لوكيْ:ْسوفْيركزْموضوعْالدراسةْعلىْالتحققْمنْفاعليةْبرنامجْإرشادْمعرفيْسالحدود الموضوعية.2

ْلمنهجْشبةْالتجريبيْ.فيْخفضْالتوترْلدىْعينهْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد،ْوذلكْباستخدامْا
ْ:ْتمْتطبيقْالدراسةْعلىْبعضْأمهاتْأطفالْالتوحدْبمحافظةْعمانْالكبرىْ.المكانيةالحدود .3
ْ(ْ.2019الدراسةْفيْالعامْ)ْتطبيقْهذه:ْتمْْالحدود الزمانية.4
 الدراسات السابقة:  

باءْوأمهاتْآةْوعالقتهاْبالتوافقْاالسريْلدىْْ(ْبعنوانْالضغوطْالنفسي2017طاهرْ)يْْدراسةْفتح .1
سري،ْْوطْالنفسيةْوعالقتهاْبالتوافقْاألمعرفةْالفروقْبينْالضغْْإلىهدفتْالدراسةْالحاليةْْْْأطفالْالتوحْد
ْالفروْقْْإلىبالضافةْْ ْاألْْالتعرفْعلى ْالنفسيةْوالتوافق ْالضغوط ْالمتغيْرْْاسريْوفقًْبين ْالديموغرافلبعض يةْْات

ولياءْأمورْْأمن120ْْْْمنْْ(ْحيثْتكونتْعينةْالدراسةْْسرةاألْْأفراْد)الجنس،ْالعمر،ْالمستويْالتعليمي،ْعددْْ
واستجابواْلمقياسْالضغوطْالنفسيةْومقياسْالتوافقْاالسري.ْْْألطفالْتوحديين.ْْأما60ْْْوآبا60ْْْْالمعاقينْْ

سريْلديْأولياءْأمورْأطفالْْسيةْوالتوافقْاألغوطْالنفبينْالضْْتوجدْعالقةْْنهْالأْْْإلىشارتْنتائجْالدراسةْْأ
واألمهاتْْْاآلباءنْهناكْفروقْفيْمستويْالضغوطْالنفسيةْبينْْأالتوحد،ْفيْالوقتْالذيْبينتْالدراسةْْ

للمتغيراتْْْاسريْوفقًْعدمْوجودْأيْفروقْفيْالضغوطْالنفسيةْوالتوافقْاألْْإلىهات،ْبالضافةْْلصالحْاألم
ْ(.ْْسرةاألْأفرادْلوالدين،ْالمستويْالتعليمي،ْعدْدالديموغرافيةْ)عمرْا

(ْبعنوانْ"دراسةْتجريبيةْسلوكيةْلتعزيزْمشاركةْاألسرCarr & Lord,2016ْْدراسةْكارْولوردْ) .2
ْْ الدراسة "هدفتْ الذاتويةْ لذويْ المبكرْ التدخلْ المحدودةْفيْ المواردْ ذاتْْْْإلىذاتْ تعزيزْمشاركةْاألسرْ

طفالْذويْكرْلذويْالذاتوية.ْتكونتْعينةْالدراسةْمنْثماِنْمنْأسرْاألالمواردْالمحدودةْفيْالتدخلْالمب
والتيْتتسمْبانخفاضْالمستوىْاالجتماعيْاالقتصادي.ْاستخدمْالباحثانْالمقابلةْالمعدلةْاضطرابْالذاتويةْْ
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ْْ الذاتوية التكيفيAutism Diagnostic Interview-Revisedْْْلتشخيصْ للسلوكْ فاينالندْ ومقياسْ ْ،
Vineland Adaptive Behavior Scaleْْْْ)ْوجدولْالمالحظةْلتشخيصْالذاتويةْ)األدوس،Autism 
Diagnostic Observation Scheduleْْوجودْتحسنْواضحْلدىْاألطفالْْْإلى.ْأشارتْنتائجْالدراسة

ْذويْاضطرابْالذاتويةْمنْخاللْمشاركةْأسرهمْفيْبرنامجْالتدخلْالمبكرْالذيْأعدهْالباحثان.ْْ
ْبودْغي .3 ْلتحسينBoedigheimer,2015ْْْ)ْ(1ْ)ميردراسة ْالفيديو ْمنْخالل ْالدردشة ْ"استخدام ْبعنوان )
تحسينْالتواصلْلدىْاألطفالْالذاتويينْْْْإلىلْلدىْاألطفالْذويْاضطرابْاألوتيزم"هدفتْالدراسةْْالتواص

تراوحتْْ الذاتويةْ أطفالْاضطرابْ منْ أطفالْ أربعةْ منْ الدراسةْ عينةْ تكونتْ الفيديو.ْ دردشةْ منْخاللْ
( بينْ ماْ الزمنيةْ الذاتوي18ْْْ-13أعمارهمْ الطفولةْ تقديرْ مقياسْ الباحثْ استخدمْ سنة.ْ ْ)Childhood 

Autism Rating Scaleْ االجتماعيْ التواصلْ واستبيانْ ْ،Social Communication 
Questionnaireْْْاستخدمْالباحثْاستراتيجياتْسلوكيةْمتنوعةْلتحسينْسلوكياتْالتواصلْالمتمثلةْفي.

ْلىإواالنتباهْوالتواصلْالبصريْواالستجاباتْالمتنوعة.ْتوصلتْنتائجْالدراسةEngagementْْْْاالنخراطْْ
ْاالنخراطْاالجتماعيْوتحسينْاالنتباهْلدىْعينةْالدراسة.ْزيادةتحسنْالتواصلْالبصريةْْو

4. (ْْ ْكمال ْاألطفال2015ْْدراسةْعال ْالتواصلْألمهات ْمهارات ْتنمية ْفي ْتدريبي ْبرنامج ْ"فاعلية ْبعنوان )
التعرفْعلىْمدىْفاعليةْبرنامجْتدريبيْفيْتنميةْمهاراتْالتواصلْْْإلى"دفتْالدراسةْْْْمصابينْبالتوحْدال

(ْ ْالدراسة ْتكونتْعينة ْالحياة. ْفي ْالحق ْفيْجمعية ْالتوحد ْأطفال ْأمهات ْلدى ْاللفظي ْاألمهات.12ْغير (ْمن
لبرنامجْالتدريبيْْلباحثة"،ْوا"منْإعدادْاْْواستخدمتْالباحثةْادتانْتمثلتاْفيْمقياسْالتواصلْغيرْاللفظي

ْبينْدرجاتْْالق ْإحصائية ْفروقْجوهريةْذاتْداللة ْالصور.ْوجدت ْتبادل ْالتواصلْعنْطريق ْبرنامج ائمْعلى
القياسْالقبليْودرجاتْالقياسْالبعديْفيْالدرجةْالكليةْللتواصلْغيرْاللفظيْألمهاتْاألطفالْالمصابينْْ

ةْمهاراتْالتواصلْلدىْْفاعليةْالبرنامجْفيْتنميْْإلىشيرْْباضطرابْالتوحدْلصالحْالقياسْالبعدي.ْمماْي
أمهاتْأطفالْالتوحد.ْكماْوجدتْفروقْجوهريةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْالقياسْالقبليْودرجاتْ
القياسْالبعديْفيْدرجاتْب عدْاالنتباهْالمشتركْلمقياسْالتواصلْغيرْاللفظيْألمهاتْاألطفالْالمصابينْْ

 حْالقياسْالبعدي.باضطرابْالتوحدْلصال
وا .5 الحمدْ )دراسةْ وأبوْغزالْ القائمْعلى2015ْلحسنْ النفسيْ والعالجْ الرشادْ "فاعليةْ بعنوانْ ْ ْ)

التوحدْْ أطفالْ معلماتْ لدىْ والعصبيْ النفسيْ التوترْ خفضْ فيْ واالسترخاءْ المشكلةْ حلْ استراتيجيتيْ
ْْ الدراسة النفْْإلىالذاتويين"ْهدفتْ والعالجْ فاعليةْالرشادْ استراتيجيتيْحلْْالتعرفْعلىْ القائمْعلىْ سيْ

مشكلةْواالسترخاءْفيْخفضْالتوترْالنفسيْالعصبيْلدىْمعلماتْأطفالْالتوحد،ْوتكونتْعينةْالدراسةْْال
(ْمعلمةْممنْلديهمْتوترْنفسيْمرتفع،ْتمْتوزيعهمْعلىْمجموعتينْبالتساوي:ْمجموعةْتجريبية20ْْمنْ)

اديْواستخدمْ(ْمعلماتْلمْتتلقىْبرنامجْإرش10)(ْمعلمات،ْومجموعةْضابطةْتكونتْمن10ْْتكونتْمنْ)
 

)1(Boedigheimer،T. (2015). Using Video Chat to Improve Communication Skills in Children with 

Autism Spectrum Disorder. Master، Kaplan University. 
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النتائجْْ النفسي،ْوأشارتْ التوترْ النفسيْفيْخفضْمستوىْْْْإلىالباحثونْمقياسْ فاعليةْالرشادْوالعالجْ
ْالتوترْالنفسيْالعصبيْلدىْمعلماتْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْخضعتْللبرنامجْالرشادي.

6. ( والشجيريْ الزبيديْ "2014دراسةْ بعنوانْ فيْْْْأثر(ْ بورتجْ المبكرْ التدخلْ التوترْْبرنامجْ خفضْ
البرنامجْالتدريبيْْْْأثرمعرفةْْْْإلىمتالزمةْداون"ْهدفتْالدراسةْْْْْاالنفسيْلدىْأمهاتْاألطفالْالمعاقينْعقليًْ

وتكونتْعينةْالدراسةْْْاللتدخلْالمبكرْبورتجْفيْخفضْالتوترْالنفسيْلدىْأمهاتْاألطفالْالمعاقينْعقليًْ
وجودْْْإلْى،ْوأشارتْالنتائجْْاطفالْالمعاقينْعقليًْدْمقياسْللتوترْالنفسيْألمهاتْاأل(ْأمْوتمْإعدا40منْْ)

فروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْمتوسطْدرجاتْعينةْالدراسةْالضابطةْوالمتوسطةْالفرضيْللمجتمعْفيْْ
توسطْْمقياسْالتوترْالنفسيْالبعدي،ْلصالحْالمجموعةْالتجريبية،ْكماْيوجدْفروقْذوْداللةْإحصائيةْبينْم

يْمقياسْالتوترْالنفسيْالقبليْوالبعديْولصالحْالتطبيقْالبعديْالذيْيؤشرْدرجاتْالمجموعةْالتجريبيةْف
ْعلىْانخفاضْمستوىْالتوترْالنفسيْلخضوعهنْللبرنامجْوحجمْالفرقْضخمْعلىْوفقْمعيارْكوهين.ْْْ

ن؟ْهدفتْبعنوانْمصادرْالضغوطْالنفسيةْألمهاتْأطفالْالتوحدْفيْاألرْدْْ(2012غديْعصفور) .7
الجابةْعن:ْماْهيْالضغوطْالنفسيةْْْْليوسعتْإْْفسيةْألمهاتْأطفالْالتوحْدالنْْالضغوطْْالكشفْعنْْإلى

ألمهاتْأطفالْالتوحدْفيْاألردن؟ْوهلْهناكْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْالضغوطْالنفسيةْألمهاتْ
تعزىْْطْالنفسيةْْ(،ْوهلْتوجدْفروقْذاتْداللةْفيْدرجةْالضغْو0.05أطفالْالتوحدْعندْمستوىْداللةْ)

ْْْْمتغيرات،ْْإلى المستوى الوالدي،ْ عينةْْْْالتعليمي،الترتيبْ تكونتْ ْ األبناء؟ْ عددْ االقتصادي،ْ المستوىْ
وتطبيقْمقياسْالضغوطْالنفسيةْالخاصْْْْ.هاتْأطفالْالتوحدْبطريقةْعشوائيةامْمنْأم40ْْالدراسةْمْن

ْمنْْ ْالتوحدْوالمكون ْأطفال ْأبعادْويتمْت60بأمهات ْموزعةْعلىْستة ْبدرجةْْفقرة ْالع ْمن صدقْوالثبات.ْعالية
وتحليلْالتباينْاألحـاديt- testْْْ تمْإجراءْالتحليلْالحصائيْالمناسب،ْحيثْتمْإستخدامْإختبارْْْومنْثمْْ

(ANOVA.)ْْْْنتائجْالدراسةْأنْمستوىْالضغوطْالنفسيةْبأمهاتْأطفالْالتوحدْفيْجميع وقدْأظهرتْ
تحمـلْأعباءْطفلْالتوحد،ْفيْْْْلىْمتوسطْكانْلبعْدأعنْْإقياسْكانْضمنْالمستوىْالمتوسط.ْومجاالتْالم

سْوالحباطْلطفلْالتوحدْأدنىْمنْالمتوسط.ْكماْأظهرتْنتائجْالدراسةْعدمْْأالْيْْحينْكانْبعدْمشاعر
والمستوىْْ التعليميْ والمستوىْ الجنسْ )متغيراتْ الداللةْ مستوىْ عندْ إحصائيةْ داللةْ ذاتْ فروقْ وجودْ

فروقًاْذاتْداللةْاحصائيةْ)للقلقْعلىْمستقبلْطفلْْنماْأظهرتْيْبْْ(.α=0.05ْْاالقتصاديْعندْمستوىْ
يتعلα=0.05ْْْْالتوحدْْ سريةْواجتماعيةْْأولودْومشكالتْْخرْمقْبأعياءْالطفلْالتوحدْوالطفلْاآل(ْفيماْ

ْ.أفراْدهاْعنْخمسةْأفراْدالتيْيزيدْعددْْسرةلأل
لوالدينْقائمْعلىْاْْ(ْبعنوانْ"ْتنفيذْتدخلْمعرفيْسلوكيZaghlawan, 2011دراسةْزغالوانْ) .8

التعرفْعلىْتأثيرْالتدخلْالمبكرْْْْإلى"هدفتْالدراسةْْْْلتحسينْالتقليدْالتلقائيْلدىْصغارْأطفالْالذاتوية
ْالذاتوية ْأطفال ْلدىْعينةْمن ْاليماءاتْواألشياء ْتقليد ْالوالدينْعلىْمهارات ْالدراسةْْمنْخالل ْتكونتْعينة .

شهر.ْواستخدمت27ْْشهرْواآلخر60ْْوطفلينْأحدهماْعمرهْْمنْاثنينْمنْآباءْأطفالْاألوتيزمْ)أبْوأم(
تصميمْالمتعددْلخطْاألساسْعبرْاالستراتيجياتْلدراسةْكفاءةْالوالدينْفيْتعليمْوتنفيذْالتدريبْالدراسةْال
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أنْاآلباءْكانواْقادرينْعلىْتعلمْتنفيذْاستراتيجياتْبرنامجْْْْإلىعلىْالتقليدْالتبادلي.ْأشارتْنتائجْالدراسةْْ
 لدىْأطفالهمْ.ْدريبْالقائمْعلىْالتدخلْالمبكرْوتقليدْاألشياءْوتقليدْاليماءاْتالت

9. (ْ ْالشريف ْ"2011دراسة ْبعنوان ْأسلوبْحْْأثر( ْالتوترْوتحسينْْْْلالتدريبْعلى ْفيْخفض المشكالت
التدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْْْْأثرالتعرفْعلىْْْْإلىالتكيفْألمهاتْالمعاقين"ْهدفتْالدراسةْْ

تمْاختيارهمْبطريقةْْْْأسرة(30ْْةْالدراسةْمنْْ)رْوتحسينْالتكيفْألمهاتْالمعاقين،ْوتكونتْعينخفضْالتوت
تمْتدريبهنْعلىْأسلوبْحلْْْا(ْأم15ًْعشوائية،ْوتمْتوزيعهمْعلىْمجموعتينْمجموعةْتجريبيةْتكونتْمنْ)

ْْ)المشكالت،ْومجموعةْْ ْتكونتْمن ْأم15ًْضابطة ْتدريبًْْْا( ْيتلقين ْالمشكالت،ْْوْْالم ْتطبيقْمقياسْْعلىْحل تم
(ْأسابيعْبمعدل8ْْترْالنفسيْومقياسْالتكيفْوأسلوبْحلْالمشكالتْعلىْالمجموعةْالتجريبيةْلمدةْ)التْو

أخرىْعلىْْْْالدراسةْمرةْْأدواْتمدتهاْساعةْواحدةْوبعدْاالنتهاءْمنْالتدريبْتمْتطبيقْْْْاجلسةْواحدةْأسبوعيًْ
يةْبينْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْْتْداللةْإحصائوجودْفروقْذْاْْإلىالدراسة،ْوأشارتْالنتائجْْْْأفراْدجميعْْ

تعرضتْللتدريبْوالمجموعةْالضابطةْالتيْلمْتتعرضْللتدريبْعلىْالدرجةْالكليةْوعلىْالبعدينْالمعرفيْْ
ْوالنفسيْللتوترْلصالحْالمجموعةْالتجريبيةْ.

بعنوانْالضغوطْالنفسيةْلدىْأمهاتْوآباءْA. Dabrowska1ْْ&E. Pisula2ْْ(2010ْْ)دراسةْْ .10
اختبارْْْالهدفْاألوللتوحدْومتالزمةْداونْواألطفال.ْوكانْْألطفالْقبلْسنْالمدرسةْالذينْيعانونْمنْاا

تقييمْالضغطْالنفسيْواآلخرْهوْتقييمْاالرتباطْبينْالضغوطْالنفسيةْاألبويْوأسلوبْالمواجهة.ْالطريقةْ
نْْقصيرْمنْاستبيْاْْباستخدامْنموذجْْاألمورمنْأولياء162ْْْْواالجراءاتْمنْخاللْفحصْماْمجموعهْْ

لتيْتعانيْمنْمرضْمزمنْبنًداْمنْمصادرْالضغوطْالنفسيةْوالتوترْللعائالتْا66ْْهولرودْالمؤلفْمنْْ
مستوىْأعلىْْْْإلىأوْمنْذويْالعاقاتْوتحديدْمواقفْالمواجهةْمنْقبلْإندليرْوباركر.ْوأشارتْالنتائجْْ

ذلك،ْتمْالكشفْعنْتأثيرْالتفاعلْبينْْْْىلإمنْالجهادْلدىْآباءْاألطفالْالمصابينْبالتوحد.ْبالضافةْْ
الوالدينْفيْمقي التشخيصيةْلألطفالْونوعْ ْوالمجموعةْ التبعيةْ النفسيةْاألبوي:ْ ْْالدارْةاسينْمنْالضغوطْ

وحدودْالفرصْالعائلية.ْوسجلتْأمهاتْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْأعلىْمنْاآلباءْفيْالضغوطْالنفسيةْْ
ذهْاالختالفاتْفيْمجموعةْمنْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْمتالزمةْْاألبوي؛ْلمْيتمْالعثورْعلىْمثلْه

.ْوقدْوجدْأيضاْأنْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْمرضْْعادةضطراباتْالنمائيةْْداونْواألطفالْذويْااْل
التوحدْتختلفْعنْالوالدينْمنْنموذجيْلألطفالْالنمائيينْفيْالتكيفْوالتفاعلْاالجتماعي.ْكانْالتأقلمْْ

اون،ْوكانْْللضغوطْالنفسيةْالوالدينْفيْعيناتْآباءْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْومتالزمةْْدْْْااطفيْمؤشرًْالع
التكيفْمعْالمهامْهوْمؤشرْعلىْالضغوطْالنفسيةْالوالدينْفيْعينةْآباءْاألطفالْالذينْيطورونْنموذجًيا.ْْ

علىْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْْوقدْدعمتْالنتائجْبقوةْالنتائجْالسابقةْحولْتربيةْاألبناء.ْالضغوطْْ
 المواجهةْوضغوطْالوالدين.ْْأساليْببينْالتوحد.ْكماْأنهاْتسليطْالضوءْعلىْاهتمامْحولْالعالقةْ

(ْبعنوانْ"فاعليةْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْفيْخفضْالتوترْوتحسين2008ْْدراسةْالرشيديْ) .11
التعرفْعلىْْْْإلىالكويت"ْدفتْالدراسةْْمستوىْالتكيفْلدىْأمهاتْذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْدولةْْ



 
   

150 

 

اتْْفاعليةْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْفيْخفضْالتوترْوتحسينْمستوىْالتكيفْلدىْأمهاتْذويْاالحتياج
الخاصةْفيْدولةْالكويت،ْوالرغبةْفيْمحاولةْملءْالنقصْالواضحْفيْالخدماتْالرشاديةْالنفسيةْوالبرامجْْ

ْاالحتياج ْالجمعيةْألسرْذوي ْالدراسةْمنْ)الرشادية ْالكويت.ْوتكونتْعينة ْالخاصةْفي ْأمهات30ْْات (ْمن
مجموعتينْمجموعةْتجريبيةْْْْلىإذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْمركزْاألملْبمدينةْالكويت،ْوتمْتقسيمهنْْ

ْأم15ًْتكونتْمنْ) ْالتكيفْبمعدلْجلسةْْْْا( ْالتوترْوتحسينْمستوى ْلخفض ْإرشادْجمعيْمقترح تلقينْبرنامج
لمْيتلقينْبرنامجْإرشادْجمعيْْْْْا(ْأم15ًْ(ْدقيقة،ْومجموعةْضابطةْتكونتْمنْْ)90لمدةْ)ْْاواحدةْأسبوعيًْ

قياسْالتوترْالنفسيْومقياسْالتكيفْواختبارْقبليْعلىْْمقترحْولمْيلتقيْالباحثْبهن،ْواستخدمْالباحثْم
عرضتْلبرنامجْْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْتْْإلىالعينة،ْوأشارتْالنتائجْْ

 امجْعلىْالدرجةْالكليةْوعلىْالبعدينْالمعرفيْوالنفسيْ.الرشادْوالمجموعةْالضابطةْالتيْلمْتتعرضْللبرن
(ْبعنوانْ"ْفعاليةْبرنامجْإرشاديْفيْتحقيقْالتواصلْبينْاألمْوطفلها2008ْْمْمحمدْ)دراسةْإبراهْي .12

نْأجلْتحقيقْالتواصلْبينْْمجْإرشاديْمتطبيقْبرناْْإلى"هدفتْالدراسةْْْْسلوكهْالتكيفيْْزيادةالتوحديْْو
منْناحيةْْْْالسلوكْالتكيفيْللطفلْْزيادةالتحققْمنْجدوىْالبرنامجْفيْْْْإلىاألمْوطفلهاْالتوحدي،ْكماْهدفتْْ

الذكورْوعددهمْعشرة.ْتضمنتْْ التوحديينْمنْ الدراسةْمنْعشرةْأمهاتْوأطفالهنْ تكونتْعينةْ أخرى.ْ
ْلألْْأدواْت ْالتكيفي ْالسلوك ْبْيالدراسةْمقياس ْالتواصل ْتقدير ْبالضافةْْطفال،ْواستمارة ْالتوحدي، ْاألمْوطفلها ن
وجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْاألمهاتْْْْإلىالبرنامجْالرشادي.ْأسفرتْنتائجْالدراسةْْْْإلى

قبلْوبعدْتطبيقْالبرنامجْالرشاديْعلى،ْوذلكْعلىْاستمارةْالتواصلْلصالحْالقياسْالبعدي،ْكماْأسفرتْْ
ْقبلْوبعْدْْإلىالدراسةْْْْنتائج ْاألمهات ْبينْدرجات ْإحصائية ْفروقْذاتْداللة ْالرشاديْْْوجود ْالبرنامج تطبيق

 على،ْوذلكْعلىْمقياسْالسلوكْالتكيفيْلصالحْالقياسْالبعديْ.
 

 الطريقة واإلجراءات: تتمثل فيما يلي:
 منهج الدراسة: 

ْْ على الحاليةْ الدراسةْ شبهاعتمدتْ المجموعْْالمنهجْ ذيْ ْْالتجريبيْ تجريبية إحداهماْ واألخرىْْتينْ
علىْْ الرشاديْ البرنامجْ تطبيقْ تمْ حيثْ وبقيتْْْأفراْدضابطة،ْ التوحد،ْ أمهاتْ منْ التجريبيةْ المجموعةْ

ْالمجموعةْالضابطةْدونْتدخل،ْماْعداْالقياسْالقبليْوالبعديْللمجموعتين.
 مجتمع وعينة الدراسة: 

ْأمه ْالحالية ْالدراسة ْاألْْْْاتْْشملتْعينة ْفي ْيشكلْعشوائيْْنْْرْدالتوحد ْالعينة محافظةْعمانْواختيار
(ْمن30ْْتكونتْمنْْ)ْْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْفيْالرياضْوالمراكزْوالمدارسْالخاصةْوبشكلْعشوائْي

ْأبنائهمْماْبينْ) ْأعمار ْالتوترْوتراوحت ْالذينْيعانينْمن ْالتوحد ْأطفال (ْسنوات.ْوتمْتقسيمهن10ْْْ-3أمهات
أمهاتْتلقينْبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْمقترحْْْ(ْمْن15نتْمنْ)مجموعتينْمجموعةْتجريبيةْتكْوْْإلى
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بمعدلْجلسةْواحدةْأسبوعيًْ التوترْ )ْْالخفضْ دقيقة،ْومجموعةْضابطةْتكونتْمنْ)60لمدةْ (ْمن15ْْ(ْ
 أمهاتْلمْيتلقينْأيْبرامجْإرشادية.ْ

دْوالبرنامجْ)البرنامجْْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحاستخدمْالباحثْفيْهدهْالدراسةْقائمةْْالدراسة: أدوات
ْالمبكر،ْوكالهماْمنْْالرشا ْالتدخل ْالقائمْعلى ْاألسري( ْالسلوكي ْالمعرفي ْالباحثْحيثْتمْعرضهماْْْإد عداد

ْالدراسةْْ ْأداة ْتمتع ْالضرورةْوتبين ْالتعديالت ْاجراء ْتم ْالواردة ْالمالحظات ْالمحكمينْوفيْضوء ْقائمةْمن على
ْالتوت ْبدْرقائمة ْالتوحد ْأطفال ْأمهات ْلدى ْالمحكمر ْالصدقْصدق (ْوالثباتْمنْخالل0,90ْْينْْ)جةْعاليةْمن

ْوقبولهماْلغاياتْتنفيذْالدراسةْالحاليةْ.ْ(.0,88استخدامْالطريقةْالنصفيةْوبنسبةْْ)
 في:  دواتوتتمثل األ

بعدينْتجمعْْْْإلىقائمةْقياسْالتوترْ)إعدادْالباحث(ْتكونتْاداةْالقياسْمنْعشرةْفقراتْمقسمةْْْ.1
(ْعلى50ْْْْ-10وتراوحتْالعالمةْالكليةْللقائمةْبينْ)ْْلتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحْدعلىْقياسْمستوىْا

فأعلى40ْْْْوبذلكْتكونْدرجةْْْْ(ْتوترْمرتفع5)إلى(توترْمنخفض1ْْنْالتقديرْللفقرةْالواحدةْمن)أاعتبارْْ
 توترْمرتفعْلدىْاألمهاتْْ.

ْباحث(.خاللْالتدخلْالمبكرْمنْ)إعدادْالبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْمنْْ.2
خفضْمستوىْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْْْْإلىالهدفْالعامْللبرنامج:ْيهدفْالبرنامجْالرشاديْْ

التوحدْمنْخاللْاستخدامْفنياتْعالجيةْسلوكيةْمعرفيةْتقدمْفيْإطارْجلساتْلإلرشادْالجماعيْوتحديدْْ
ْشكلْفردي.ْْالعينةْْبْْفراْدمواقفْالتوترْبالنسبةْأل
 ادي:محتوى البرنامج االرش

ْيمكنْتلخيصْخطواتْبرنامجْاالرشادْالمعرفيْالسلوكيْللدراسةْالحاليةْعلىْالنحوْالتالي:
تحديدْالجلساتْاالرشاديةْمعْاألمهاتْبعشرةْجلساتْوتطبيقْاالختبارْالقبليْ)مقياسْالتوتر(ْ .1

 ومنْثمْاللقاءْالتمهيدي.ْ
 ْْةْخلفه.الكامنْسباْبنواعهْوأشكالهْواألأْوتبصيرْاألمهاتْبماهيةْالتوترْ .2
رفعْمستوىْالوعيْوالتثقيفْالسيكولوجيْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْوكيفيةْتغييرْمنهجيةْوالياتْْ .3

التفكيرْواالدراكْوالفهمْواالستيعابْوغيرهاْمنْالعملياتْالمعرفيةْاألوليةْوالثانويةْفيماْيصدرْعنْْ
 لْإيجابي.بْالوضعْالقائمْوالتعاملْمعهْبشكطفلْالتوحدْمنْحركاتْوسلوكياتْواستيعا

تدريباتْسلوكيةْحولْمجموعةْمنْالمهاراتْوالتمارينْالحركيةْلمناطقْالشدْوالتوترْفيْالجسمْْ .4
 منْخاللْمدربةْمتخصصةْفيْالرياضةْالبدنيةْ.

ْتدريباتْحولْاالسترخاءْوالشهيقْوالزفيرْوالتنفسْوالتخيلْاليجابيْوالتنفيسْاالنفعاليْوالحديْث .5
 يْبينْاألمهاتْ.الذاتيْوالحوارْوالنقاشْاليجاب

 طرحْالتجاربْوالمواقفْاليجابيةْفيْفنياتْالتعاملْمعْأطفالْالتوحدْمنْقبلْاألمهات. .6
 تحديدْالواجباتْالمنزليةْفيْنهايةْكلْجلسةْوماْيطلبْالقيامْبهْمنْعينهْاألمهات. .7
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 التوتر(.تطبيقْاالختبارْالبعديْوالتتابعيْ)مقياسْ .8
علىْاألسئلةْوالفرضياتْوالتيْيمكنْمنْخاللهاْمناقشةْْْاءًْةْبْنالحصائيْساليْبوقدْحددْالباحثْاأل

ْالنتائجْوتحليلهاْبشكلْعلمي:
ْْ:إجراءات الدراسة

ْلتحقيقْأهدافْالبحثْقامْالباحثْبماْيلي:
ْالبحثْْ .1 ْمتغيرات ْتناولت ْالتي ْالسابقة ْالبحثْوالدراسات ْالبحث،ْالرجوعْألدبيات ْتحديدْمشكلة بهدف:

 تابةْالطارْالنظريْوالدراساتْالسابقةْ.وأهدافه،ْوأهميته،ْومنهجه،ْوك
 تحديدْمجتمعْوعينةْالبحثْوطريقةْاختيارْالعينةْ. .2
 هْفيْضوءْتلكْالقراءات.أدواتإعدادْموادْالبحثْْو .3
رشاداتهمْ.ْمتخصصين،عرضْموادْالبحثْعلىْمحكمينْ .4  وتعديلهاْفيْضوءْتوجيهاتهمْوا 
 واختيارهاْللجلساتْاالرشادية.ْموافقةْمنْالجهاتْالمختصةْلتوزيعْاالستباناتْعلىْالعينة .5
 البحث.ْدواْتالبحثْعلىْالعينةْبهدفْالضبطْألْأدواْتتطبيقْ .6
%ْوكانتْبنسبةْعالية88ْْ%ْوالثباْت86قياسْالتوترْالنفسيْواستخراجْالصدقْْْْأداةتمْالتحققْمنْْ .7

%80ْْْْةتحكيمْالبرنامجْاالرشاديْوالذيْحازْعلىْثقةْعاليْْإلىجراءاتْالبحثْاضافةْْإتتوافقْمعْْ
البرنامجْمناسبْومتوافقْمعْالنظرياتْالعلميةْولحالةْاألمهاتْْْْمحتوْىنْْأالمحكمينْْونْصدقْْم

 النفسيةْ.
 خالصةْالنتائجْوكتابةْالتوصياتْوالمقترحاتْالبحثيةْ.ْإلىالوصولْ .8
المتمثلْفيْالمعادالتْْْْالحصائيمنْخاللْالتحليلSPSSْْةْْالحصائيتمْاستخدامْحزمةْالعلومْْ .9

 ةْالمناسبةْوالموصوفةْفيْالنتائجْبالتفصيلْ.الحصائيْساليْبواألْةالحصائي
 

 عرض النتائج وتفسيرها:
المجموعة التجريبية في مقياس    أفرادنتائج الفرضية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات   

 التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟  التوتر لدى أمهات أطفال
رةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْْحثْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيللتحققْمنْهذهْالفرضيةْاستخدمْالبْا

ْالمجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْ:ْفراْدوالقياسْالبعديْأل
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 (1الجدول )
والبعدي   لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي (Wilcoxsen Testنتائج اختبار )

 على مقياس التوتر 
المجموعةْ
ْالتجريبيْة

ْقيمةْالداللْة Zقيمةْْمجموعْالرتبْمتوسطْالرتبْالعددْالرتب
3,32ْ01ْ,0ْ-15ْ8ْ120ْْالسالبْة
0ْ0,0ْ0,0ْْالموجبْة

ذْبلغتْقيمةْإ0,01ْْ)عندْمستوىْ)ْإحصائًيانْثمةْفروقْدالةْأ(ْب1الجدولْ)يتبينْمنْالنتائجْفيْ
Zْْ(ْْوهي3,32ْْالمحسوبة)وذلكْيدلْعلىْوجودْفروقْمعنويةْبينْاالختبارينْْْْ؛قلْمنْالقيمةْالمجدولةأ

نشطتهْفيْخفضْْأهْْوأساليْبالبرنامجْاالرشاديْالمعرفيْالسلوكيْْوْْأثْرلصالحْاالختبارْالبعديْمماْيؤكدْْ
جْالدراساتْمستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْاللواتيْخضعنْللبرنامجْاالرشادي،ْوهذاْيتفقْمعْنتاْئ

براهيمْمحمد،Carr&Lord,2016)منْفيْكلْْالسابقة (.ْوبالتاليْيتحققْمستوى2008ْْوالرشيدي،2008وا 
للبرنامجْْْْباليجابيْةاألمهاتْبردهنْْْْلمسهْالباحثْمنْاستجاباْتْْماْْذافاعليةْمناسبْللبرنامجْالحاليْوه

ْاالرشادي.
الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية  المجموعة الضابطة في    أفرادبين درجات    نتائج 

 مقياس التوتر لدى أمهات أطفال التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟  
استخدمْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْْْالفرضيةْتمبهدفْالتحققْمنْهذهْ

ْجدولْاآلتيْ:المجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالْفراْدالبعديْألْوالقياس
 (2الجدول )

في القياسين القبلي والبعدي   Zلداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة وقيمة  (Wilcoxsen Testنتائج اختبار )
 على مقياس التوتر 

المجموعةْ
ْالضابطْة

ْفيمةْالداللْة Zقيمةْْمجموعْالرتبْمتوسطْالرتبْالعددْالرتب
194ْ,0ْْْ-7ْ6,98ْ60,50ْ1,32ْْالسالبْة
8ْ6,11ْ28.96ْْالموجبْة

Zْْذْبلغتْقيمةْْإ0,01ْْ)عندْمستوىْ)ْْإحصائًيا(ْعدمْوجودْفروقْدالة2ْْيتبينْمنْالنتائجْفيْالجدولْ)
،ْهذاْوقتْْإحصائًيانْالفرقْغيرْدالْْأمنْمستوىْالداللةْوذلكْيدلْعلىْْْْ(ْوهيْأكبر194ْْ,0المحسوبةْ)

جدْفروقْذاتْداللةْفيْدرجاتْالمجموعاتْالضابطةْقبلْْْيْونهْالأْْإلىرتْغالبيةْالدراساتْالسابقةْْشاأ
ْفروقْ.وبعدْتطبيقْالبرامجْاالرشاديةْمدارْالبحثْوهذاْيتفقْمعْنتائجْالدراسةْالحاليةْبعدمْوجودْ

المجموعتين التجريبية والضابطة   أفرادنتائج الفرضة الثالث: توجد فروق ذات دالل إحصائية بين درجات  
 بيق البرنامج االرشادي؟ د تطر بعفي مقياس التوت 

استخدمْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْْْْالفرضيةْتمبهدفْالتحققْمنْهذهْْْْْْ
ْالمجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْ:ْفراْدالقبليْوالقياسْالبعديْأل
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ْ
 
 (3الجدول )

 متوسطات رتب درجات المجموعتين في التوتر في القياس البعدي  ينب ةللمقارن (Mann Whitneyيبين نتائج اختبار )
ْقيمةْالداللْة Zقيمةْ Uقيمةْمجموعْالرتبْمتوسطْالرتبْالعددْالمجموعة
01ْ,0ْْْ-15ْ5,66ْ45,24ْ9,88ْ2,12ْْالتجريبيْة
15ْ11,12ْ72,88ْْالضابطْة

المجموعتينْْْأفراْديْرتبْمتوسطبينْْْإحصائًيا(ْوجودْفروقْدالة3ْيتضحْمنْالنتائجْفيْالجدولْ)ْْْ
بلغتْ حيثْ التجريبيةْ المجموعةْ رتبْ متوسطاتْ فيْ انخفاضْ يظهرْ حيثْ والضابطةْ التجريبيةْ

)U(9.88قيمة مستوىْ عندْ دالةْ وهيْ أمهات0,01ْْ)(ْ بينْ إحصائيةْ داللةْ ذاتْ فروقْ وجودْ يؤكدْ مماْ
عةْالضابطةْالالتيْلمْيخضعنْالتجريبيةْالالتيْخضعنْللبرنامجْاالرشاديْوبينْأمهاتْالمجمْوْْالمجموعة

فاعليةْالبرنامجْالرشادْالمعرفيْالسلوكيْْْْإلىالتجريبيةْوذلكْيعزىْْْْللبرنامجْاالرشاديْلصالحْالمجوعة
ْو للبْرأساليبوفنياتهْ السابقةْ الدراساتْ نتائجْ الكثيرْمنْ النتيجةْمعْ المعرفيةْفيْْهْوتتفقْهذهْ السلوكيةْ امجْ

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

المجموعة التجريبية على مقياس التوتر في القياسين البعدي والتتبعي وللتحقق من ذلك تم استخدام  
 (. Wilcoxsen Test)مقياس 

للعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْْْْاستخدمْاختبارْويلكوكسوْنْْمالفرضيةْْتوالتحققْمنْهذهْْْْْ
ْالمجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْ:ْفراْدوالقياسْالبعديْأل

 (4الجدول )
دي والمؤجل المجموعة التجريبية بين القياسين البع  أفراددرجات لداللة الفروق بين متوسطات   (Wilcoxsen Testنتائج اختبار )

ْعلى مقياس التوتر 
المجموعة  
 التجريبية 

 قيمة الداللة  Zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  الرتب 
 0, 112 -  0,320 30,50 4,98 8 السالبة البعدي 

 14.96 4,11 7 الموجبة التتابعي 

تْأمهاتْأطفالْ(ْبينْمتوسطاتْدرجا0.01(ْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْ)4يتضحْمنْالجدولْ)
البع القياسينْ فيْ التوترْ مقياسْ علىْ التجريبيةْ المجموعةْ النتائجْْالتوحدْ يؤكدْصحةْ مماْ والتتابعي,ْ ديْ

ْالسالبةْْ ْالرتب ْمتوسط ْبلغت ْاختبارْويلكوكسنْحيث ْالرتب4,98ْْْْباستخدام ْمجموع30,50ْْومجموع ْبلغ بينما
وهيْغيرْدالة,0,112ْاللةْْقيمةْالْدْوzْْ0,320ْْوبلغتْقيمة14,96ْْومجموعْرتب4,11ْْْْالرتبْالموجبةْْ

ْاستقرارْْ ْيؤكد ْالتوحدْْْأثرمما ْأطفال ْأمهات ْلدى ْالتوتر ْفيْخفضْمستو ْالمعرفي ْالسلوكي ْاالرشادي البرنامج
ْالظاهرْبعدْمرورْثالثةْشه ْالتحسن ْالتجريبيةْوان ْاالرشاديْْْْأثرورْيعنيْثباتْواستمرارْْالمجموعة البرنامج
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ْفيْهذه ْالمطبق ْالمعرفي ْالتوترْوالتعاملْْْْ؛الدراسةْْالسلوكي ْبأنفسهنْوتخفيف ْاألمهات ْثقةْوتقدير ْمن مماْزاد
ْمعْاألطفالْاكثرْإيجابيةْمماْيؤكدْصحةْالفرضْالرابعْ.

الخامسة: يظهر فاعلية البرنامج االرشادي المطبق في خفض التوتر لدى أمهات أطفال    نتائج الفرضية
 التوحد.المجموعة التجريبية من أمهات  أفرادالتوحد من 

 (5الجدول )
 للبرنامج االرشادي وحسابه باستخدام مربع آيتا كما يلي  ثرحجم األ 

تْْْالداللْةْد.حْعْمْالمجموعة قيمةْ
ْالمحسوبْة

تْْ قيمةْ
ْالمجدولْة

ْحجمْالتأثير

39,32ْ3,23ْ28ْ0,01ْ16,68ْ2,88ْ0,93ْْالمجموعةْالتجريبيةْقبلي
21,65ْ1,86ْْْالمجموعةْالتجريبيةْبعدْي

ْم الدْويتضحْ دالة5ْْلْ)نْ ْْْْإحصائًيْا(ْوجودْفروقْ داللة المجموعةْْْأفراْدبين0,01ْْْْعندْمستوىْ
ْبلغْْ ْالتأثير ْالبعديوانْمعامل ْالقياس ْالتوترْولصالح ْالقبليْوالبعديْعلىْمقياس ْالقياسين ْفي 0,93ْْالتجريبية

فيْخفضْالتوترْْْْوهوْتأثيرْعاليْوبذلكْيكونْتأثيرْالبرنامجْاالرشاديْالمعرفيْالسلوكيْلهْتأثيرْكبير
ْويمكنْتعميمهْعلىْعيناتْأخرىْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد.نهْاثبتْفاعليتهْأْوْ،لدىْأمهاتْأطفالْالتوحْد

 مناقشة خالصة نتائج الدراسة:
نْالبرنامجْاالرشاديْالسلوكيْالمعرفيْالذيْتمْتطبيقهْْْأةْبالحصائييتضحْمنْاستعراضْالنتائجْْ
رْْيجابيةْوذاتْداللةْإحصائيةْفيْخفضْمستوىْالتوتْإظهرْنتائجْأْعلىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْقْد

المجموعةْالضابطةْاللواتيْلمْيخضعنْللبرنامجْاالرشادي.ْإضافةْْْأفراْدالعينةْالتجريبيةْمقارنةْبْْأفراْدلدىْْ
اْْإلى الشفهيةْوالتيْْْْثرأْلالتدليلْعلىْ التوحدْ تعبيرْواجاباتْأمهاتْأطفالْ كدتْعلىْأهميةْْأمنْخاللْ
وتحقيْقالبرن االرشاديْ ْْْْامجْ االطمئنان منْ األطفالْْمزيدْ معْ وتعاملهنْ واالجتماعيْ النفسيْ واالستقرارْ

ْةْأعاله.الحصائيأكثرْإيجابيةْوهذاْيتفقْمعْالنتائجْْوانعكاسْذلكْعلىْسلوكْاألطفالْبصورة
تعرضهنْْْْلوحظْمنْنتائجْالدراسةْبانْأمهاتْأطفالْالتوحدْممنْكنْيواجهنْمستوىْعالْمنْالتوترْوبعْد

السل المعرفيْ االرشاديْ ْوللبرنامجْ وفنياتْ ْْْْأساليْبوكيْ مما االرشاديةْ الجلساتْ انطباعْْْأتضمنتهاْ عطىْ
والتتابعيْوالذيْ البعديْ القياسْ التجريبيةْوالذيْظهرْفيْ المجموعةْ إيجابيْلدىْاألمهاتْعينةْالدراسةْ

فيْنتائجْالقياسْالتتابعيْوبشكلْْْْرثواستمراريةْاستقرارْاألْْأثرْْْواظهرْانخفاضْواضحْفيْمستوىْالتوترْْذ
ْْ.حصائًياإدالْ
ناجحًْْْْْْ كانْ البرنامجْ إنْ القولْ بالنسبةْأليمكنْ المحددة،ْومهماْ تحقيقْاألهدافْ المجموعةْْْْفراْداْفيْ

التجريبيةْوهذاْماْتبينْمنْخاللْاقتراحاتهمْالمتمثلةْفيْتكرارْالبرنامجْمرةْأخرى،ْوتعميمهْعلىْجميعْْ
المجموعةْْْْأفراْدلتعمْالفائدة.ْْوبناءْعلىْذلكْيمكنْأنْنرجعْالتحسنْالذيْظهرْعلىْْْْأمهاتْأطفالْالتوحْد
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ْْ ْْْْإلْىالتجريبية ْْْْأساليْبفاعليةْواستخدامه البحثْمعْْإرشاديةْمتنوعة؛ المستخدمْفيْهذاْ البرنامجْ أيْأنْ
ْوحد.ْالمجموعةْالتجريبية،ْقدْأثبتْفاعليتهْوتأثيرهْفيْخفيضْمستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالت

ْفيْْ ْالتحسن ْاكتسابهمْْْْأعضاءْْأداءأن ْبين ْبحيث ْالمنزليةْكانْمستمر، ْللواجبات ْالتجريبية المجموعة
تخفيضْمستوىْالتوترْالذيْيعانونْمنهْقبلْتطبيقْالبرنامجْْْْلمهاراتْعديدةْلخفضْالتوتر،ْومكنهمْمن

مستوىْْْْتستخدمْبهدفْخفيْضالرشاديةْالتيْْْْساليْباالرشادي.ْوهذاْيعنيْأنهْمهماْاختلفتْالفنياتْواأل
ليهْنتائجْالدارساتْالسابقةْمثلْْإوتتفقْهذهْالنتيجةْمعْماْتوصلتْْْْالتوترْأثبتتْفعاليتهاْفيْعالجْالتوتر

(ْ ْدراسة :carr& lord,2016ْْ،ْبوْغزالْوآخرون ْأ ْ)الزبيديْوالشجرواي،2015(ْودراسة)ْ (2014ْْ(ْودراسة
( 3014ْْفاروف،ْْةسامأودراسةْ ( ْ ودراسةْ ْ)A. Dabrowska,20101ْْ&E. Pisula2)ْْْمن والعديدْ

والقلقْْالدراساتْالتيْاستخدمتْفنياتْمتعددةْمنْاالتجاهْالمعرفيْالسلوكيْودورهْالفعالْفيْخفضْالتوترْْ
والفئاتْاألخرىْمنْذويْالعاقة التوحدْ واسرْأطفالْ نتائجْْْْ؛ومعالجةْمشكالتْأمهاتْ توافقْ يؤكدْ مماْ

ْالدرا ْالحاليةْمعْغيرهاْمن ْالعديدةْْالدراسة ْبرنامجْمعرفيْسلوكيْوالفنيات ْاستخدام ْفيْضوء المستخدمةْْسات
ْاْاالتجاهْ.ْذفيْه

سرْْومقترحاتْألمهاتْأطفالْالتوحد،ْواألوفيْضوءْنتائجْالدارسةْوضعْالباحثْعدةْتوصياتْ
ْوالمتخصصينْفيْالتربيةْالخاصةْوالمشرفينْعلىْأطفالْالتوحْد

لتوحدْعلىْْفنياتْذاتْفعاليةْلمساعدةْأمهاتْأطفالْاضرورةْالتدخلْالرشاديْالمبكرْواستخدامْْ .1
 التغلبْعلىْالتوترْوالقلقْالناتجْعنْالتعاملْمعْأطفالْالتوحد.

 فعالةْفيْالتعاملْمعْالتوتر.ْْْأساليْبتدريبْاألمهاتْعلىْاتباعْ .2
ْْضرورةْتقديمْالدعمْالنفسيْواالجتماعيْألمهاتْوأسرْوأطفالْالتوحدْورفعْمستوىْالوعيْوالتثقيْف .3

 لديهمْفيْآلياتْالتعاملْمعْهدهْالفئةْ.
ْالرشا ْالبرامج ْباستخدام ْالتجريبية ْالدراسات ْمن ْمزيد ْإجراء ْالباحث ْالرشاديةْْويقترح ْوالفنيات ْالمختلفة دية

والتركيزْعلىْالبرامجْذاتْالعالقةْبالجوانبْالسلوكيةْوالمعرفيةْوالعقالنيةْوالعاطفيةْوتطويرْالذاتْوفقْ
ْالنفسيةْْ ْإحداثْْْاالمتعارفْعليةْوتحديدًْالنظريات ْفي ْلدورها ْالسلوكيْوالعاطفيْوالعقالني ْالمعرفي االتجاهين

ْصيةْأياْكانتْمشكالتها.التغييرْالمنشودْلدىْالشخ
 المراجع

 : المراجع العربيةأوالً 
التأهيلْالرياضيْعلىْخفضْمستوىْالنشاطْالزائدْوتحسينْالسلوكْْإبراهيم،ْتأثيرْأمجدْعبدْاللطيف .1
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 قائمة التوتر النفسي ألمهات أطفال التوحد 

 إعداد  د. أحمد الغرير  

 جهه من توترات في وجود طفل توحدي في حياتها عن حالة األم وما توا رأمامك قائمة فقرات تعب

 ناسب أجب على مستوى الدرجة التي تنطبق عليك بوضع دائرة على الرقم الم 

 شديد التوتر.  5 إلىمتدني التوتر  1لوصف حالتك من 

رقم  

 الفقرة

دون  متدن  المحتوى للفقرة     

 متوسط 

شديد  شديد متوسط 

 جدًا

      البعد االنفعالي • 

 5 4 3 2  1 أشعر بنوبات غضب شديده وعصبية.   .1

 5 4 3 2  1 العنف والتعنيف  والعدوانية.  إلىاللجأ   .2

 5 4 3 2  1 حوال أسرتي.أبكي واتحسر على أ  .3

 5 4 3 2  1 .عادةأشعر بعدم االمان وحزن وعزلة   .4

 5 4 3 2  1 أخاف على نفسي وطفلي من المجهول.  .5

      البعد السلوك  • 

 5 4 3 2  1 لدي عادات غير طبيعية كقظم االظافر.  .6

 5 4 3 2  1 .المهدئاتأدخن السجائر واتناول   .7

 5 4 3 2  1 كل.ومزاجية في تناول اال اضطراب  .8

 5 4 3 2  1 التفكير الدائم والتشتت وعدم التركيز   .9

 5 4 3 2  1 توتر في عالقاتي مع المحيط.  .10

      التوتر  )  (  درجاتمجموع  

 

 مالحظة 
 (. بحاجة برنامج ارشادي. 50 إلى40درجة شديدة جدًا            ) •

 (. بحاجة تثقيف وتوعية.40 إلى 31درجة شديدة) •

 ( بحاجة توجيه. 30إلى 21)       سطة     درجة متو •

 (ال تحتاج  20إلى 11درجة توتر دون المتوسط)  •

 ( عاديه 10هتى 0درجة توتر متدنية جدًا   )  •

 الباحث  

ْ
ْ
ْ
ْ
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سياسات االختيار والتعيين في الجامعات الفلسطينية ودورها في تحقيق التميز  "واقع 

 المؤسسي"
The reality of selection and appointment policies in Palestinian universities 

and their role in achieving institutional excellence. 

 د.سمير سليمان الجمل 
 جامعة القدس المفتوحة 

DOI:10.36529/1811-000-009-007 
sameeraljamal@yahoo.com 

ْْْالملخص:
يْمنْوجهةْْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسْْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْْإلْىهدفتْالدراسةْالتعرفْْْْ

لمتغيراتْ:)الجنس،ْالمؤهلْالعلمي،ْْْا،ْوفقًْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلنظرْاألكاديميينْْ
(.ْاتبعتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي.ْتكونتْعينةْْنوعْالجامعةْْالرتبةْاألكاديمية،ْسنواتْالخدمة،

جامعةْالخليل،ْجامعةْْ)الخليلْْتدريسْيعملونْفيْأربعْجامعاتْفيْمحافظةْْْْ(ْعضوْهيئة85الدراسةْمنْ)
االستبانةْكأداةْْْْْتين،ْجامعةْفلسطينْالتقنيةْفرعْالعروب(.ْاستخدمالقدسْالمفتوحة،ْجامعةْبوليتكنكْفلسط

البياناْت ْْلجمعْ الدراسة نتائجْ أشارتْ اتباْعْْإلى.ْ لسياساْتْْأنْ الخليلْ محافظةْ فيْ الفلسطينيةْ ْْالجامعاتْ
كانْْ والتعيينْ المؤسسيامتوسطًْاالختيارْ التميزْ أنْدرجةْ وجاءْتأيًضامتوسطْْْْ،ْكماْ التميزْمجاالتْْْْ،ْ
التميزْالبشري.ْكماْْمجالْْْْالتميزْفيْتقديمْالخدمة،مجالْْْْالتميزْالقيادي،مجالْْْْالمؤسسيْعلىْالترتيب:

تسعىْتبنيْفلسفةْالتغييرْْ،ْْوتشجعْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةجْأنْإداراتْالجامعاتْْْجبينتْالنتائ
.ْوتبينْْللعاملينْبشكلْدورْيْْتهتمْبقياسْالرضاْالوظيفي،ْفيْحينْأنْإداراتْالجامعاتْالْْحسبْالحاجة
تعتمدْالوسائلْالتكنولوجيةْْ،ْكماْْتشجعْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْتأنْالجامعاتْْ

ْتقديمْخدماتها ْالنتائجالحديثةْفي ْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْْْْوجوْدْْ.ْوبينت ْبينْسياسات التميزْْعالقةْمعنوية
تحقيقْالتميزْْْوبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْْْْإحصائًياْْدالْةأظهرتْالنتائجْعدمْوجودْفروقْْْو،ْْالمؤسسي

لمتغيرات:)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْْْاالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْوفقًْْْالمؤسسيْفي
فروقْْالخدم وجودْ تبينْ بينماْ وأستاذْْْْإحصائًياْْدالةة(،ْ محاضرْ ولصالحْ األكاديمية،ْ الرتبةْ متغيرْ وفقْ

وخرجتْالدراسةْبعددْمنْالتوصياتْمنها:ْْْْوفقْمتغيرْالجامعةْولصالحْالجامعاتْالحكومية.ْومساعد،ْْ
لجامعاتْواختيارْْالجامعاتْالفلسطينيةْبماْيتوافقْمعْاحتياجاتْاسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْْْْ)تطوير

منْْْْستفادةيجياتْواضحةْمبنيةْعلىْاألسسْالعلميةْلتحقيقْالتميزْالمؤسسي،ْواالالكفاءات،ْصياغةْاسترات
ْتجاربْالجامعاتْالعالميةْالتيْحققتْالتميزْالمؤسسي(.ْ

 التميزْالمؤسسي،ْعضوْهيئةْالتدريس،ْالجامعة.ْسياساتْاالختيارْوالتعيين، الكلمات المفتاحية:
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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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ْْْالمقدمة:
 أجلْنشر من وذلك فيها ثقته المجتمع يضْع التي التربوية المؤسساْت أهم من الجامعاْت تعتبرْْْ

 والتعليمية للنشاطاتْالثقافية مسرح هي الجامعة أن اعتبار على المستقبلية، وتطلعاته آماله وتحقيق ثقافته
 الجامعة أصبحْت حيْثْْ؛التعليم ووْه أجله من أنشأْت الذي الهدف إلى إضافة والسياسية، واالجتماعيْة

ويعدْالتعليمْالعاليْالمتميزْْْْ.واالستشاراتْالفنية البحْث طريق عن مباشرة النتاج في تساهْم إنتاجيْة مؤسسة
منْأهمْالوسائلْلتنميةْالمهاراتْوبناءْالقدراتْالبشريةْالتيْتحتاجهاْقطاعاتْالعملْوالنتاجْوالخدماتْ

ْاالن ْالمعرفةْوسرعة ْاستثمارًْلبناءْمجتمع ْيعّد ْبذلك ْفهو ْالعالمي، ْاالقتصاد ْفي يتمْمنْخاللهْْْْااستراتيجيًْْْادماج
وتأهي العاملةْ القوىْ يفسرْْإعدادْ ماْ وهذاْ الوطنية،ْ التنمويةْ واالحتياجاتْ العملْ أسواقْ تتطلبهاْ والتيْ لهاْ

يثْبرامجهاْبماْْاالهتمامْالشديدْوالمتواصلْالذيْتبذلهْمؤسساتْالتعليمْالعاليْفيْالدولْالمتقدمةْفيْتحْد
التعليمْالعاليْفيْاألسا التنميةْالمتجددةْفيْمجتمعاتها،ْوجاءْإنشاءْمؤسساتْ سْلخدمةْْيلبيْمتطلباتْ

المجتمعْوالمساهمةْفيْالتنميةْاالجتماعيةْالشاملةْلذلكْكانْالتدريس،ْوالبحثْالعلمي،ْوخدمةْالمجتمعْفيْْ
ْْ(1)شتىْالمجاالْت

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الجاْ كغيرهتسعىْ ْْمعاتْ المؤسسات منْ تطويرْْْْإلىاْ علىْ وتعملْ السوق،ْ فيْ والنموْ البقاءْ

االستراتيجياتْالعامةْوتنفيذهاْلتضمنْلهاْتحقيقْأهدافها،ْولكنْالجامعاتْأصبحتْتواجهْتحدياتْجديدةْْ
ْالمتنوعةْوا ْالعمل ْالمحليةْوالدولية،ْوضغوطْمتطلباتْسوق ْالمالية،ْوالمنافسة ْالتحديات لمتغيرة،ْْمتزايدةْمنها

للعملْوفقْرسالتهاْوتحقيقْأهدافهاْوسعيهاْلتحقيقْالمزاياْالتنافسيةْواستدامتهاْتزدادْوبينْسعيْالجامعاتْْ
القانونيةْوالقطاعيةْللتعليمْالعالي،ْوبسببْأنهاْتحتاجْللعملْوفقْأسسْْْْاالتحدياتْتعقيدًْ بسببْالطبيعةْ
 القيادي الدور لعْبتْ أن الجامعة تستطيع وحتى. ْ(2ْ)عماْهوْمتاحْلمؤسساتْالقطاعْالخاْصْْامختلفةْنسبيًْ

ْالتدريسية االعتمادْعلى من بْد فال المجتمع، في  والعنصر األساس الحجر باعتبارهم فيها والعاملين الهيئات
 توفره ما علْى األولى بالدرجة يعتمْد جامعه أي وتقدم نجاح أْن اعلمًْ العمليةْالتعليميةْالتعلمية، في الرئيسي

 
جامعتيْْْ"مستوىْأداءْالجامعاتْالسودانيةْفيْضوءْمعاييرْالجودة:ْدراسةْاستطالعيةْلوجهةْنظرْطالبْوطالباتْْعبدْهللا،سليمانْْ   (1)

ْْ.2014،ْْ(16(،ْعددْ)7ودانية"،ْالمجلةْالعربيةْلضمانْالجودةْفيْالتعليمْالجامعي،ْمجلدْ)بختالْرضاْوكردفانْالس

(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 

http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a0
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وحيثْأنْالهدفْالرئيسْللجامعةْْْْ؛(1ْ)تدريس هيئة أعضاء من عالية كفاءة ذاْت منْعناصْر تلكْالجامعة
ْإظهارْآلياتْْ ْالباحث ْارتأى ْالفلسطينية،ْفقد ْالجامعات ْالمنافسةْشديدةْبين يكمنْفيْجودةْمخرجاتها،ْوكون

ْْأداْءالحصولْعلىْْهيئةْالتدريسْفيْتلكْالجامعات،ْوتأثيرْذلكْعلىْجودةْأدائها،ْوبالتاليْْْْأعضاءاختيارْْ
ةْْالدراسةْمنْخاللْالتساؤلْالرئيسْْمتميزْفيْمختلفْأنشطتها،ْوالمهامْالتيْتقومْبها،ْويمكنْتحديدْمشكل

  أعضاء واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي من وجهة نظر    ما  اآلتي:
وقدْانبثقْعنْهذاْالسؤالْاألسئلةْالفرعيةْْْْ،هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟

ْاآلتية:
ْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل؟ْماْ(1س
ْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ؟ْماْ(2س

 فرضيات الدراسة:
ْتمْصياغةْالفرضيتينْاآلتيتين:

بينْسياساتْاالختيارْْْْ( α≤0.05ذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ)معنويةْْ*ْالْتوجدْعالقةْْ
ْْ نظر وجهةْ منْ المؤسسيْ التميزْ وتحقيقْ فيْْْْأعضاءوالتعيينْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ التدريسْ هيئةْ

ْمحافظةْالخليلْ.
والتعيينْْْْ(ْبينْسياساتْاالختيار α≤0.05*ْالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ)

ْنظرْْْو ْالمؤسسيْمنْوجهة ْالتميز ْالخليلْهيْْأعضاءتحقيق ْفيْمحافظة ْالفلسطينية ْالجامعات ْفي ْالتدريس ئة
ْلمتغيرات:ْ)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْالخدمة،ْوالرتبةْاألكاديمية،ْونوعْالجامعةْ؟ْاوفقًْ

 متغيرات الدراسة:
 : المتغيرات الديموغرافية:أوالً 
 ى(.تويان:ْ)ذكر،ْأنث.ْالجنس،ْولهْمس1
ْمستويان:ْ)ماجستير،ْدكتوراه(..ْالمؤهلْالعلمي،ْوله2ْ
ْسنة(ْ.20ْسنة،ْأكثرْمن20ْْْْْ-10سنوات،ْمن10ْْْ.ْسنواتْالخدمة،ْولهاْثالثةْمستويات:ْ)أقلْمن3ْْ
ْ.ْالرتبةْاألكاديمية،ْولهاْأربعةْمستويات:ْ)محاضر،ْأستاذْمساعد،ْأستاذْمشارك،ْأستاذْدكتور(.4
 لهاْمستويان:ْ)عامة،ْحكومية(ْ.جامعة،ْْو.ْنوعْال5
ْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ""ْ: المتغير المستقل:اثانيً 
ْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينية"ْ.": المتغير التابع: اثالثً 

 
ْْالنجا جامعة فْي التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية المشكالت "الحلو،ْْغسان(1)  النجاح، جامعة مجلة "،نابلْس في الوطنيةح

ْ .2003(،2ْ)عدد ،(17)مجلد
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  أهداف الدراسة:
 :إلىهدفتْالدراسةْالتعرفْْ

ْمحافظةْالخليلْ.فيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْ.ْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيين1ْ
ْ.ْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ.2
.مدىْوجودْعالقةْوقوةْالعالقةْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعات3ْْ

 الفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.
المتغيراتْا4 بينْبعضْ الفروقْ ْو.ْ والديموغرافيةْفيْ فيْْلوظيفيةْ والتعيينْودورهاْ االختيارْ اقعْسياساتْ

ْ.تحقيقْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل"
 أهمية الدراسة:  

الجامعاتْفيْالتعرفْعلىْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيين،ْومدىْْْْةْدانتائجْهذهْالدراسةْقدْتفيدْق
ا تفيدْفيْالتعرفْعلىْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْجامعاتهم،ْالرضاْوالقبولْعنْتلكْ لسياسات،ْكماْقدْ

التميزْالمؤسسي،ْمماْيمكنهمْمنْْْْإلىانبْالقصورْوالضعفْالتيْتحولْدونْالوصولْْوالتعرفْعلىْجْو
ْالسياساتْواتخاْذ ْبينْسياساتْْْوضع ْالعالقة ْالتعرفْعلى ْفي ْتفيد ْلتطويرْجامعاتهم،ْوقد ْالالزمة الجراءات

المؤسسيْْتياراالخ التميزْ وتحقيقْ قْْْ؛والتعيينْ أمامْ واضحةْ يشكلْصورةْ تعديلْْْْأداةمماْ فيْ الجامعاتْ
ْمنشود.التميزْالمؤسسيْالْإلىالجامعةْللوصولْْأداءالجراءاتْوالسياساتْالمتبعةْبماْيساعدْفيْتحسينْ

ْحدود الدراسة:
ْتتحددْحدودْهذهْالدراسةْبماْيأتي:

واقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْْراسةْْتتناولْالْدالحدود الموضوعية:  
  هيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.ْأعضاءوجهةْنظرْ

 هيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.ْْأعضاءْالحدود البشرية:
 .2020ْ/2019الجامعيْالدراسيْاألولْمنْالعامْْأجريتْالدراسةْخاللْالفصلالحدود الزمنية: 

ْفلسطين،ْجامعةْْالجامعاتْْلحدود المكانية:  ا ْبوليتكن ْالخليل،ْجامعة ْالخليلْ)جامعة ْفيْمحافظة الفلسطينية
 فلسطينْالتقنية/خضوريْ)فرعْالعروب(،ْجامعةْالقدسْالمفتوحة(ْ.

ْْْمصطلحات الدراسة:
ْ:للتعريفاتْالواردةْفيْالمراجعْالدراسةْوفقًْقامْالباحثْبتعريفْالمصطلحاتْالواردةْفيْا

ْااالختيار والتعيين:   ْللوظائفْْ"جميع ْالمرشحين ْالبشريةْمن ْالموارد ْأنسب ْانتقاء ْالتيْيتمْمنْخاللها ألنشطة
ْ.(1ْ)المتاحة،ْوالذينْتتوفرْلديهمْمقوماتْالوظيفةْمنْحيثْالمؤهالتْوالقدراتْالفكريةْوالعينيةْوالنسانية"

 
 ْ.109،ْص2007الخرشة،ْ"إدارةْالمواردْالبشرية"،ْعمان،ْاألردن،ْدارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيع،ْْياسينحمود،ْوخضيرْْْ(1)
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ْيتمْمنْخاللهاْْتيار والتعيين بأنها:  سياسات االخ  ويعرف الباحث ْالتي ْالجراءاتْوالمعاييرْوالخطوات جميع
الوظيفةْْ مقوماتْ لديهمْ تتوفرْ والذينْ المتاحة،ْ للوظائفْ وأكفئهاْ البشريةْ المواردْ أنسبْ وانتقاءْ استقطابْ

ْوالنسانيةْ.ْالمطلوبةْمنْحيثْالمؤهالتْوالقدراتْالفكريةْالبداعيةْوالتطويرية
مستوىْاآللياتْوالجراءاتْالتيْيتمْمنْخاللهاْانتقاءْْْْإلىوعليهْفإنْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْيشيرْْ

ْأنسبْالمواردْالبشريةْللعملْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ.
ْاأل التنظيميْتحققْمستوياتْعاليةْْوالتفوْق دارْيال البداع من حالةْْالمؤسسي: " التميز ْداْءغيرْعاديةْمن
نجازاتْتتفوقْعلىْْيذْللعموالتنف لياتْالنتاجيةْوالتسويقيةْوالماليةْوغيرهاْفيْالمنظمةْبماْينتحْعنهْنتائجْوا 

ْ.(1ْ)ماْيحققهْالمنافسونْويرضىْعنهاْالعمالءْوكافةْأصحابْالمصلحةْفيْالمنظمة"
األ على "القدرةْْالقيادي: التميز طوعيًْْْفراْدحثْ وملتزمينْ الرغبةْ لديهمْ تكونْ إنجاْْاألنْ األهدافيْ فْزْ

ْ.(2ْ)التنظيميةْأوْتجاوزها"
هلهمْألنْْْؤإجرائياْبأنهمْالعاملينْالذينْتتوفرْفيهمْعددْمنْالصفاتْالتيْتْْهْالباحْثيعرف  البشري: التميز

 يكونواْبارزينْومميزينْفيْجانبْأوْعدةْجوانب.
المؤسْْالخدماتي: التميز  بهاْ تتميزْ التيْ الحيويةْ الداخليةْ والفعالياتْ األنشطةْ منْْجميعْ غيرهاْ عنْ سةْ

ْ(3ْ)ْْالمتعاملينقعاتْالمؤسساتْالتيْمنْخاللهاْيتمْمقابلةْاحتياجاتْوتْو
بأنهْالشخصْالذيْيقومْبإعطاءْالمحاضراتْللطلبةْالجامعيينْْْْايعرفهْالباحثْإجرائيًْْْ:التدريس هيئة عضو

ويقوم األكاديميةْ التخصصاتْ أحدْ فيْ فأكثرْ الماجستيرْ فيْْ متفرغْْبشكل التدريس بمهام ويحملْمؤهلْ
ْ.الجامعاتْالفلسطينية
جموعةْْمؤسساتْأكاديميةْتضمْفيْجنباتهاْمْْبأنهاْعبارةْعنْْايعرفهاْالباحثْإجرائيًْْْالجامعات الفلسطينية:

الهيئاتْالتدريسيةْفيْتلكْالجامعات،ْوتشمل:ْْْْأعضاءمنْالطلبة،ْالذينْيتلقونْالعلومْالمختلفة،ْبواسطةْْ
طين،ْجامعةْفلسطينْالتقنية/خضوريْ)فرعْالعروب(،ْجامعةْالقدسْْ)جامعةْالخليل،ْجامعةْبوليتكنكْفلس

ْتوحة(.فالم
ْ
ْ

 
ْ.77،ْص2001السلمي،ْ"ْخواطرْفيْالدارةْالمعاصرة"،ْالقاهرة،ْمصر،ْدارْغريبْللنشرْوالتوزيع،ْْعليْ ( 1)

 
(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. 

ْْ،أساسياتْاألداءْوبطاقةْالتقييمْالمتوازن"الستراتيجي:ْْا"إدارةْاألداءْْْْالغالبي،ظاهرْمحسنْمنصورْْ  وْْدريس،إوائلْمحمدْصبحيْْْْ (3)
ْْ.2009،ْدارْوائلْللنشرْوالتوزيعْْ،عمان،ْاألردن
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 األدب التربوي:
 بدور يقوم فهو التعليمية، العملية في األركانْالرئيسية أحْد الجامعة في التدريس هيئة يعتبرْعضوْْ

 ويساهْم مجتمعلا مشكالْت حل في يساهم علمي إنتاج يقدمهْمن ما على عالوة والخبيرْوالمستشار، الباحْث
 داخل ومسؤولياتْه التدريس هيئة عضو أدوار تعدْد إلْى الشاملة،ْبالضافة التطويرْوالتنمية عملياْت في

 ومنح الدراسية، والمقرراْت المناهج ووضع الطلبة، مْع والتفاعل بإعطاءْالمحاضرات، يقوْم فهو الجامعة،
 المعلم بدور يقوم فهو كله ذلك على ضاًلْفْو العلمية، والبحوْث علىْالرسائل العلميةْوالشراف الدرجاْت

ْ.ْْ(1ْ)لطالبه الحسنة والمربيْوالقدوة
 والتعيين: االختيار : أوالً 

 للقوىْالعاملةْالمناسبة واالستقطاْب البحْث لوظيفة الطبيعي االمتداْد والتعيين االختيار وظيفة تمثل
 صالحيتهْم حيْث وظيفةْمعينةْمن غلشل المتقدمين فراْداأل بين المفاضلة عملية عن عمليةْاالختيار وتعبر
 بيْن التوافق بتحقيق وذلك ،ةباْسنالم الوظيفةالمناسبْفيْ الشخْص وضع إلى أيًضا تهدفالوظيفة،ْْو لتلك

 االختيار الوظيفة،ْونشاْط لشغل المتقدم مؤهالتْوخصائصْالشخْص وبين وواجباتْالوظيفة متطلباْت
 بين االختالف أيًضاْو ،والميول والقدراْت ستعداْداْلا حيْث منْْفراْداأل بين لوجودْفروْق ضرورْي والتعين
ْ.(2ْ)تتطلبها التي والجسمانية العقلية والخصائْصالمستلزماتْ منْحيْث الوظائف

 مفهوم عملية االختيار والتعيين:
للتأكدْْ  المتقدمين طلباْت فحْص بمقتضاها يتْم التْي العمليْة بأنها االختيار: عملية تعريف يمكنْ

ْمواص تنطبقْْممن ْزويلفْو ْ.(3ْ)ْْاألمر نهاية في وتعيينهم مقابلتهم، ثم الوظيفة، وشروط فاْتعليهم  ":(4)يعرفها
فريقْْإلى المرشحوْنْْيقسم بمقتضاها التي ةداريال العملية بأنها لتعيينه تقبله فريقينْ  للوظيفة المنظمةْ

للوظيفة.ْبينماْْ ينالمرشح أفضل النتقاء تقومْبهاْالمنظمةْْالتي العملياْت تلك وهْي ترفضه، وفريق الشاغرة
 نفسه الوقْت وهيْفي للعمل المتقدمينْفراْداأل مؤهالْت عن وكشْف تطوير رحلة :ْ"بأنها(5ْ)ْالمدهوْنيعرفهاْ
 الذهن أالْينصرف ويجْب علىْاآلخر منهما ليتعرفْكل انتهازهْا والفرْد المنظمة الطرفين لكال يمكن فرصة

 
 ماجستير )رسالةالحكومية"،ْْ األردنية فيْالجامعات المبتدئ التدريس هيئة عضو تواجه التي البراهيم،ْ"المشكالتعدنانْبدويْْْْ (1)

ْ.عمان األردنية، الجامعة ،1994،ْمنشورة( غير
 للطبع الجامعية الدار،ْمصر السكندرية، ،المنظمات" في البشرية الموارد إدارة في والتطبيقية العلمية "الجوانب الباقي، عبدْصالح  (2)

ْْ.2001،ْوالتوزيع
ْاألردن ،استراتيجيْ" مدخل -البشرية الموارْد "إدارة ،صالحعادل  و ،لسالمامؤيد،ْْ   (3) ،2002ْْ،ْْوالتوزيع شرللْن الحديث الكتب عالم ،عمان،

ْ.85صْ
،2003ْْ،ْْوالتوزيع للنشر العربْي المجتمع والتوزيع،ْمكتبة للنشر صفاء دار ،األردن عمان، ،األفراد إدارة "زويلف، مهديْحسن،  . (4)

ْ.97ص
ْْ.66،ْص2005،ْإبداعْللطباعةْوالنشر ،فلسطين غزة، ،البشرية" الموارد وتنمية إدارة "المدهون، محمدْإبراهيمْ (5)
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 فشلْالفرْد إلى تؤدي أن يحتمل التي نبْالسلبيةاكتشافْالجوا على العملية لهذه األساسي التركيز إلى
  .اوظيفيًْ

 :االختيار عملية أهمية 
 :ْ(1ْ)التالية سباْباأل إلى ترجع االختيار عمليْة أهمية بأن القول يمكن
يملكونْْ الذينْال فالعاملين مساعديه؛ أداء درجة علْى كبير حْد إلْى يعتمْد االختيار بعمليْة القائم أداء -

 اآلخر، هو أثروأنْيت الْبْد رئيسهم إنجاز فإن وبذلك  بفعالية، أعمالهم ينجزوْن ال سوف المناسبة القدراْت
 للعملْ. المناسبين غير األشخاْص على تفرزْوتتعرف أن الدارة ولذلكْعلى

 أن التيْيمكن العالية  التكاليف بسبْب مهم المنشأة في للعمل يتقدموْن الذين لألشخاْص الفعال الفرز -
ْللعمل الذين األشخاْص وتعيين اجتذاْب يف المنشأةْْتحملها  باختيار االهتمام يعنيْضرورة مما فيها يتقدمون
 األشخاْص اختيار في يتمثل إنفاقهاْوالذي من الهدف تحقيق النفقاتْدوْن تلْك تضيع حتىْال العاملين
ْ.المناسبين

 القوانين مع اتعاطيًْ لكْذْو  االختيار إجراءاْت وشرعية قانونية على للتأكيْد مهمة مةيالسل االختيار عملية-
 .المختلفة األجناس أو ضدْاألقلياْت المعاملة في والمساواة التميز عدم على التيْتنْص

 التمّيز المؤسسي:  :اثانيً 
ْأهميةْْ ْيعكس ْالتعدد ْالكتبْوالدراساتْواألبحاث،ْوهذا ْالعديدْمن ْالمؤسسيْمن ْالتميز ْتعريف ينطلق

ْال ْالمداخل ْالتيْجعلت ْالمعداريالمفهوم ْتة ْفمدخلْْاصرة ْالتنظيمي، ْالتميز ْلتحديدْمفاهيم ْالدارْةركزْجهودها
الحاجاتْ علىْ ركزْ النسانيةْ العالقاتْ ومدخلْ التنظيميْ للتميزْ كأساسْ الكفاءةْ مفهومْ حددْ العلميةْ

ْللعاملين،ْوأضافْْ ْالعمل،ْْْْإلىاالجتماعية ْالجماعي،ْوفرق ْالعمل ْالتنظيميْمصطلحاتْمثل، ْالتميز قاموس
الحياة الوجودةْ الجهودْ تواصلتْ وقدْ التنظيمية،ْ والثقافةْ والمناخ،ْ الداري،ْ المداخلْ ذلكْ فيْ بماْ ةْْداريةْ

ْالبيئ ْالتغيرات ْالكليةْفيْظل ْالمنظمة ْأهداف ْالذيْيركزْعلىْتحقيق ْالفاعلية ْالتيْحددتْمفهوم يةْْالمعاصرة
 :(2)المؤسسيْفي التميز أهمية وتكمن ،المتعددة

ْ.ظهورها حال تواجهها التي العقباْت على للتعرف وطرْق وسائل إلى المنظماْتتحتاجْ.1ْ
 الموارْد المهمةْبخصوْص القراراْت اتخاْذ من تتمكن حتى المعلومات، لجمع وسيلْة المنظماْتتحتاجْْ.2ْْ

 .البشرية
 يتمكنواْمن حتى الموظفين، أو المديرين سواء مستمرة بصفة أعضائها تطوير إلى اْتالمنظْمتحتاجْْ.3ْْ

ْ.المنافسة المنظماْت مع اقياسًْ ،داءاأل في تميزا أكثر ةنظمالم جعل في المساعدة

 
ْْ.1996،ْْالشروقْللنشرْوالتوزيع دار ،األردن عمان، ،البشرية" الموارد إدارة "شاويش،ْمصطفىْنجيب (1)

ْ.2003العربيةْللتنميةْالدارية،ْْمنظمةْالمستقبل"،ْالقاهرة،ْمصر،ْالمنظمةْْْْإلىزايد،ْ"األداءْالتنظيميْالمتميز:ْالطريقْْْْادلْمحمدعْْ(2)
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 والتمعنْفي جماعة؟ أم افردًْ أكان سواء القرار لصانع الالزمة المهاراْت توفر إلى اْتالمنظْمتحتاجْْ.4ْْ
 .المنظماْت في والتميز البداع تحقيق في وأهميته بْه يقوم الذي الدور حساسية

ْ:المؤسسي التميز أنواع 
،ْوتشجيعهمْْفراْدالعلياْتأثيرْمباشرْعلىْالتميز،ْوذلكْمنْخاللْتنميةْقدراتْاألْْادةللقي :قياديلا التميز .1

الفعالة،ْوالقدرةْعلىْالتفكيرْْعلىْالتميزْوالبداع،ْوذلكْمنْخاللْتميزهاْبالمهارةْالقياديةْوعالقاتْالعملْْ
أفكارْجديدة.ْْْْإلىللتوصلْْْْفراْدنْاألالمتجددْالذيْيبتعدْعنْالتقليد،ْوكذلكْاهتمامهاْبتشجيعْالمنافسةْبي

فالقائدْالمتميزْهوْالذيْيستطيعْرؤيةْكثيرْمنْالمشكالتْفيْالموقفْالواحد،ْفهوْيعيْاألخطاء،ْونواحيْْ
ْ.(1)ْبالمشكالْتالنقصْوالقصور،ْويحسْْ

ْللسلعْْْأْ(2ْ)ْْالنعيمْييشيرْْ:ْْبتقديم الخدمة التميز .2 ْمستهلكين ْبمثابة ْيعدون ْكافة ْالعاملين ْفئات والخدمات،ْن
ْتلبيْحاجا ْالحصولْعلىْسلعةْال ْيتم ْتوقعاتهموعندما ْتزيدْمن ْأو ْالمتعاملين ْفئات ْالمتعاملينْْْْْ؛ت فإنْهؤالء

وعليهْفإنْالمؤسساتْالخدمية،ْتسعىْباستمرارْلتحتلْالصدارةْعلىْْْْالمنافسينْللتعاملْمعهم.ْْإلىيلجئونْْ
ْمنافسيهاْفيْمجالْتقديمْالخدمةْلفئةْالمتعاملينْمعها.

ْبشريةْهادفة،ْْوالبشري  التميز .3 ْتجمعات ْالمنظمةْهي ْبدرجةْْْْالدارة: ْالتنظيمية ْاألهداف ْتحقيق هيْعملية
ْْ.(3ْ)ْوالفاعليْةعاليةْمنْالكفاءةْ
 الدراسات السابقة:

 االختيار والتعيين: ب تتعلق: دراسات أوالً 
البشريةْبتحقيقْْ ارْدالمْو وتعييْن استقطاْب عالقة على التعرف إلى دراسةْهدفْتْْ(4ْ)أجرتْالغاليني

 عينة حيثْتمْاختيار غزة، قطاع في العاملة التجارية البنوك في العاملين نظر وجهة من الميزةْالتنافسية
استردادْ وتم التجاريةْبمحافظةْغزة البنوك في العاملين من وموظفة اموظفًْ (200اشتملتْعلىْ) عشوائية

ْاْْ.استبيان (182) ْالوصفي ْالمنهج ْالباحثة ْلجمعاستخدمت ْاالستبانة البيانات.ْوأظهرتْْْْلتحليلي.ْواستخدمت
غزةْبوزنْْ بقطاع التجارية البنوْك في البشرية الموارْد االستقطابْواختيار عملية توفرْأبعاْد نتائجْالدراسة

 
(1) .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 . 

وممارسات"،ْعمان،ْاألردن،ْدارْاليازوريْْصويص،ْ"تحقيقْالدقةْفيْإدارةْالجودة:ْمفاهيمْْجليلْْراتب  وْْالنعيمي،ْْراتبْعبدْالعالْْ (2)
ْْ.2008للنشرْوالتوزيع،ْ

(3) . Daft،R.،"Management" ،The Dryden press، New York، 2000، P22. 

بتحقيقْالميزةْالتنافسية/ْدراسةْميدانيةْعلىْالبنوكْالعاملةْفيْْ البشرية الموارْد وتعييْن استقطاب ،ْ"عالقةالغاليني   بيانميرفت محمد    (4)
ْاألزهر،ْغزة،ْفلسطين.،ْكليةْاالقتصادْوالعلومْالدارية،ْجامعة2015ْ،ْقطاعْغزة"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(
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 غزةْبوزْن قطاع في يةالتجاْر البنوك لدى التنافسية الميزة لتوفر تبينْوجودْمستوْى %(،ْكما77.59نسبيْ)
 أفراْد استجاباْت متوسطاْت بين إحصائية داللة ذاْت فروْق وجوْد دراسةْعدم(،ْوأظهرتْال%75.56نسبيْ)

نحو الدراسةْ وتحقيْق الموارْد استقطاْب عينةْ العمر،ْ تعزْى التنافسية الميزة البشريةْ )الجنس،ْ لمتغيرات:ْ
ْْ العلمي، المؤهل الوظيفي، المسمى حين فيْ وجوْدالتخصص(.ْ بين داللة ذاْت فروْق تبينْ  إحصائيةْ

وتحقيْق استقطاْب نحو الدراسة عينة أفراْد استجاباْت متوسطاْت البشريةْ التنافسية المواردْ  تعزْى الميزةْ
ْالخدمة(ْ. االجتماعية،ْوسنواْت لمتغيرات:ْ)الحالة
التيْتتبعهاْالشركاتْالعاملةْفيْمجالْْْساليْبمعرفةْاألسسْواألْْإلىدراسةْهدفتْْْْ(1)ْْفرحوأجرىْْ

تْجمهوريةْالسودانْفيْاستقطابْالمواردْالبشريةْواختيارهاْوتعيينها،ْولفْْاالتصاالتْبالواليةْالشماليةْفي
انتباهْالشركةْحولْدورْالمواردْالبشريةْوأهميتهاْللمنظمة،ْولفتْاالنتباهْحولْضرورةْاالهتمامْبعمليةْتقويمْْ

واسْْأداء ْوالعاملين.ْ البيانات.ْ لجمعْ االستبانةْ استخدمتْ كماْ الوصفي،ْ المنهجْ الدراسةْ خلصتْْتخدمتْ
ْأداْءوجودْعالقةْذاتْداللةْمعنويةْبينْبساطةْإجراءاتْاالستقطابْبالشركةْوارتفاعْكفاءةْْْْإلىالدراسةْْ

اةْالنوعْْالعاملينْبالشركة،ْكماْتوجدْعالقةْذاتْداللةْمعنويةْبينْأنهْعندْضرورةْقرارْالتعيينْيتمْمراع
معنويةْبينْالتقيدْْْهناكْعالقةْذاتْداللةالعاملينْبالشركة،ْْوْْأداءحسبْمتطلباتْالوظيفةْوارتفاعْكفاءةْْ

ْالعاملينْبالشركة.ْأداءوارتفاعْكفاءةْْداءبخطوطْالتعيينْيساعدْفيْعمليةْتحسينْاأل
سياساتْاالختيارْوالتعيينْالفعالةْفيْْْْأثرالتعرفْعلىْْْْإلىدراسةْهدفتْْْْ(2)ْْوالنابلسيكماْأجرتْالبدورْْ

يْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدة.ْواستخدمتْاالستبانةْلجمعْْاختيارْالمواردْالبشريةْفيْوزارةْالداخليةْف
ْالمارات.ْوخلصتْْْْإدارْي(ْموظف50ْْالدراسةْمنْْ)البيانات،ْوتكونتْعينةْْ ْالداخليةْبدولة يعملونْفيْوزارة

ْْ الْدْْإلىالدراسة تتبعْمنهجًْأنْوزارةْ الماديةْْْْااخليةْ لتطويرْالمكانياتْ يرتكزْعلىْأسسْعلميةْومنهجيةْ
ْفيوالبشري ْالدولة ْتشهدها ْالتي ْالشاملة ْالنهضة ْلمواكبة ْالداخلية ْلوزارة ْاستقطابْْْْة ْيتم ْالمجاالت،ْكما مختلف

شريةْالخاصةْبها،ْْوتوفيرْالكوادرْالبشريةْالمطلوبةْبمختلفْأنواعها،ْوا عدادْالخططْالسنويةْوالموازنةْالب
سكينْوالحاللْالوظيفيْفيْتشكيالتْْكماْيتمْالمشاركةْوالتنسيقْمعْالجهاتْالمعنيةْفيْإعدادْبرامجْالت

للعاملين،ْوتبينْوجودْسياساتْْْْاالوزارةْوفقًْ الوظيفيْ المسارْ ةْمكتوبةْتنظمْعمليةْْإداريلمتطلباتْتفعيلْ
ألسسْومعاييرْعلميةْسليمة،ْكماْأنْْْْاوالتعيينْوفقًْاالختيارْوالتعيين،ْكماْيتمْوضعْسياساتْاالختيارْْ

 
محمد (1) الحميدْ عبدْ شركاتْْْخالدْ علىْ األعمال/بالتطبيقْ بمنظماتْ العاملينْ أداءْ جودةْ علىْ والتعيينْ االختيارْ عمليةْ "أثرْ فرح،ْ

ْالشمالْي ْبالوالية ْالعاملة ْالفترةْمنْْاالتصاالت ْالدراسات2016ْْ،ْْ"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(2015-2010ةْفي العليا،ْجامعةْْ،ْكلية
ْدنقال،ْالواليةْالشمالية،ْجمهوريةْالسودان.

زارةْْ"عملياتْالتعيينْالفعالةْوأثرهاْفيْاختيارْالمواردْالبشرية/دراسةْتطبيقيةْعلىْالعاملينْبْو،ْ،ْزينبالبدور،ْوالنابلسيْلميسْرياضْ(2)
ْْ والتربوية العلميةْ لنشرْاألبحاثْ المعرفةْ الشاملةْمتعددةْ اللكترونيةْ المجلةْ المتحدة"،ْ العربيةْ دولةْالماراتْ ،MECSJْالداخليةْفيْ

ْْ.2019،ْ(،ْاألردْن9عدد)
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ْالمتبع ْاالختيارْوالتعيين ْالسياسات ْالكفاءات ْأفضل ْاختيار ْتحقيق ْتعملْعلى ْالوظائفْدارية ْلشغل ْالمتوفرة ة
ْالشاغرةْ.

 بالتميز المؤسسي:  تتعلقا: دراسات ثانيً 
التعرفْعلىْتأثيرْأربعةْعواملْتساهمْفيْتوقعاتْالعاملينْحولْْْإلىدراسةْهدفتْْْْ(1ْ)ْْكيْمْْأجرْىْْ

ص،ْوالقواعدْالتنظيمية.ْْالرواتب،ْوالمنافع،ْوالفْرْْالمؤسسي.ْوهذهْالعواملْهْيْْداءالبيئةْالتنافسيةْعلىْاأل
العديدْمنْالنتائجْْْْإلى،ْوقدْتوصلتْالدراسةNASP-IIIْْ يعملونْفيْْْْ(ْعاماًل60ْتكونتْعينةْالدراسةْمنْ)

ْمؤسستهم.ْأداءأبرزها:ْوجودْمساهمةْعاليةْلتوقعاتْالعاملينْحولْالبيئةْالتنافسيةْعلىْ
ْادةالريتحديدْدرجةْحفزْممارساتْإدارةْالمواردْالبشريةْعلىْتحقيقْْْْإلىبدراسةْهدفتْْْْ(2ْ)درالينإْْكماْقام

المنظمةْفيْكبرىْالشركاتْْْادةلريْْابيانْأيْوظائفْإدارةْالمواردْالبشريةْهيْاألكثرْتوجيهًْْْإلىبالضافةْْ
ْالدراسةْمنْْ) ْالفلبين.ْتكونتْعينة ْيعملونْفيْ)300في ْالفلبين.ْوقدْتوصل11(ْموظف تْ(ْشركةْكبيرةْفي

تبطْهذهْالممارساتْأنْالشركاتْعينةْالدراسةْتطبقْالعديدْمنْممارساتْالمواردْالبشريةْتْرْْإلىالدراسةْْ
منْعالقاتْالعاملين،ْوالتدريبْوالتطوير،ْاالستقطابْواالختيارْْْْبوظائفْإدارةْالمواردْالبشرية.ْوأنْكاًلْ

ْهذهْالشركاتْ.ْلعملْادةالريحدْماْفيْتحقيقْْإلىتساهمْبشكلْمتساوْ
ْالبحيصي  المؤسسي التميز تحقيق في العاملين تمكين دور على التعرف إلى دراسةْهدفْتْْ(3ْ)ْْوأجرى

لغرضْْ فقرة (62منْ) مكونْة استبانة تطويْر تم الدراسة أهداف غزة،ْولتحقيْق قطاْع فْي الكلياتْالتقنية في
 يقيس أحدهما اسيينمحوريينْأس االستبانة (ْفرد،ْوشملْت205منْ) الدراسة عينْة وتكونْت جمعْالبيانات.

 :أهمها النتائج من مجموعة إلىتوصلتْالدراسةْْ وقْد المؤسسي. التميز درجة يقيْس واألخْر التمكين، درجة
 السلطة، تفويْض بعْد تالْه األولى، المرتبة العمل فرْق بعْد احتل حيْث كلياتهم في دارْيال التمكين توفر

 (أبعاده بجميع المؤسسي التميز األخيرة،ْتوفر تبةمْرال في التنظيمية الثقافة وبعْد بالمعلومات، والمشاركة
 الثقافة بين إحصائية داللة ذاْت عالقة وجوْد النتائج كبيرة.ْوأظهرْت والخدماتي(ْبدرجة والبشري، ،القيادي

 والبشرْي القيادي التميز وبين جهة من العمل وفرْق بالمعلوماْت والمشاركة دارْيال والتفويْض التنظيمية
ْْجه من والخدماتي فيْْ التمكيْن دور في إحصائيْة داللة ذاْت وجودْعالقة النتائج أظهرْت أخرى،ْكماة

 
(1) .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. 

(2).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. 

ْالمعطيْمحمود   (3)  محافظات في التقنية ياتْلالك ىلع ميدانية راسةد-يالمؤسس التميزْْتحقيق في ينلالعام تمكين البحيصي،ْ"ْدورْْعبد
ْتْالعليا،ْجامعةْاألزهر،ْغزة،ْفلسطين.،ْعمادةْالدراسا2014،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْْ"غزة قطاع
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الخدمة،ْوالعمر(،ْْ وسنواْت التعميمي، والمستوْى الكلية، التالية:) للمتغيراْت يعزْى المؤسسي التميز تحقيق
ْالتميز في التمكيْن بين إحصائيْة داللة ذاْت عالقة وجوْد إلى النتائج وأشارْت  لمتغير زْىيع المؤسسي تحقيق
ْ.الذكور ولصالح الجنس

ْالدراسات السابقة:تعقيب على 
الباحثْْْْْ العربيةْواألجنبيةْتوصلْ السابقةْ للدراساتْ السابقْ االستعراضْ االختيارْْْإلىبعدْ أنْموضوعْ

والتعيينْوماْلهماْمنْدورْبارزْفيْاختيارْالكفاءاتْالبشريةْحظيْباهتمامْعددْمنْالباحثينْمثلْدراسةْْ
استقطابْوتعيينْالمواردْالبشريةْفيْتحقيقْالميزةْْْْأثر(،ْوتناولتْدراساتْعديدة2019ْْلنابلسيْ)البدورْوا

التيْتتبعهاْالشركاتْْْساليْب(،ْوتناولتْدراساتْأخرىْاألسسْواأل2015التنافسيةْمثلْدراسةْالغالينيْ)
رىْدورْمتغيراتْعدةْْكماْتناولتْدراساتْأْخ(.2016ْْالعاملةْفيْتعيينْالمواردْالبشريةْمثلْدراسةْفرحْ)

2014ْْيْمثلْدراسةْالبحيصيْ)يْتحقيقْالتميزْالمؤسسف ْْ(Kim, 2010)(،ْودراسة  ,Edralin)،ْودراسة

2010)ْْ التعرف فيْ الدراساتْ هذهْ منْ الباحثْ استفادْ وقدْ ومتغيراتهاْْإلى،ْ الدراسةْ ْْساليْبواأل  مجاالتْ
االتهاْوفقراتها.ْْولعلْأهمْماْيميزْهذهْةْفيْتحليلْنتائجهاْوكذلكْفيْبناءْبنودْاالستبانةْومْجالحصائي

أنها تحقيقْْْْالدراسةْ الفلسطينيةْودورهاْفيْ الجامعاتْ والتعيينْفيْ االختيارْ بمعرفةْواقعْسياساتْ عنيتْ
التعليمية،ْحيْثْْالتميزْالمؤسسي تناولْهذاْْْمنْوجهةْنظرْمنْيمارسونْوينخرطونْفيْالعمليةْ يتمْ لمْ

تفردهاْفيْبحثْواقعْْْإلىإضافةْْْْ-علىْحدْعلمْالباحثْْْْ-لسابقةْْالموضوعْبهذهْالصورةْفيْالدراساتْا
ْْ تحقيق فيْ ودورهاْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ والتعيينْ االختيارْ المؤسسيسياساتْ يوضحْْالتميزْ مماْ ْ،

والت االختيارْ سياساتْ واقعْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ ومدىْْللمسؤولينْ المتبعةْ والجراءاتْ مالئمةْْعيينْ
المتب الالجراءاتْ ْوكفاءات،ْوكذلكْقياسْْعةْفيْاختيارْ المؤسسيْلجامعاتهم،ْ التميزْ سياساتْْْْأثردرجةْ

 التميزْالمؤسسي.ْإلىاالختيارْوالتعيينْالفعالةْفيْوصولْالجامعةْ
ْْ:منهج الدراسة

،ْواستخدمْالباحثْفي2019/2020ْْأجريتْهذهْالدراسةْخاللْالفصلْاألولْمنْالعامْالجامعيْْْْ
 فيْالتحليليْلمالءمتهْلمثلْهذاْالنوعْمنْالدراسات.ْْإنجازهاْالمنهجْالوص

ْْ:وعينتها مجتمع الدراسة
نيةْفيْالعاملينْفيْالجامعاتْالفلسطيالمتفرغينْْهيئةْالتدريسْْْْأعضاءمجتمعْالدراسةْمنْْْْيتكوْنْْ

الخليل ْْمحافظةْ الخليل،ْجامعة فلسطين،،ْوهي:)جامعةْ )فرعْْْبوليتكنكْ التقنية/خضوريْ فلسطينْ جامعةْ
توزيعْأداةْالدراسةْعلىْعينةْعشوائيةْمنْْ،ْحيثْتمْْ(ْفيْمحافظةْالخليل،ْجامعةْالقدسْالمفتوحةوب(العْر

التدريسْْْْأعضاء ْْفيْْالمتفرغينْْهيئةْ الفلسطينيةْفيْمحافظة )الجامعاتْ توزيعْ تمْ (200ْْالخليل،ْحيثْ
 العينةْ.ْأفراْد(ْيبينْتوزيع1ْ(ْاستبانة،ْوالجدول)85استبانة،ْاستردْمنهاْْ)
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 . هاعينة الدراسة حسب متغيرات   أفرادزيع (: تو 1جدول )
 النسبة المئوية  العدد  المتغيرات 

 %75 64 ذكر  الجنس 
 %25 21 أنثى

 %42 36 ماجستير  العلمي المؤهل 
 %58 49 دكتوراه 

 %26 22 سنوات  10أقل من  سنوات الخدمة 
 %29 25 سنة   20 -10من 

 %45 38 سنة   20أكثر من 
 %42 36 محاضر  الرتبة األكاديمية 

 %45 38 أستاذ مساعد 
 %13 11 أستاذ مشارك 

 %67 57 عامة  نوع الجامعة 
 %33 28 حكومية 

 
ْالدراسة:أداة 

وجهةْْْالتميزْالمؤسسيواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ"ْْتمْإعدادْاستبانةْلقياس
ْفيْْْْأعضاءنظرْْ ْالفلسطينية ْالجامعات ْفي ْالتدريس ْامحافهيئة ْأقسامْ:لخليلظة ْثالثة ْبمجملهاْمن ْ"،ْوتكونت

ةْالتدريسْالذيْيقومْبتعبئةْاالستبانةْْويحتويْهذاْالجزءْعلىْالبياناتْاألوليةْعنْعضوْهيئْالقسم األول:
ْوهي:ْ)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْالخدمة،ْوالرتبةْاألكاديمية،ْونوعْالجامعة(.

(ْفقرة24ْْاتْالفلسطينية،ْويتكونْمنْْ)تيارْوالتعيينْفيْالجامعويقيسْواقعْسياساتْاالخْْالقسم الثاني:
الْأوافق،ْالْأوافقْْْمحايد،تناولتْأسئلةْوفرضياتْالبحثْوقدْكانتْإجابةْهذهْالفقراتْ)أوافقْبشدًة،ْأوافق،ْْ

ْبشدًة(.
يسيـةْْمجاالتْرئْْثالثةفيْالجامعاتْالفلسطينية،ْويتكونْمنْْْْدرجةْالتميزْالمؤسسيويقيسْْْْالقسم الثالث:

(ْفقرةْتناولتْأسئلةْوفرضياتْالبحثْوقد25ْ(،ْو)تقديمْالخدمةالتميزْالقيادي،ْالتميزْالبشري،ْالتميزْفيْْ)
ْ،ْالْأوافق،ْالْأوافقْبشدًة(ْ.محايْدكانتْإجابةْهذهْالفقراتْ)أوافقْبشدًة،ْأوافق،ْ

ْْصدق األداة:
لقياسه،ْوقدْقامْالباحثْبعرضْْْيعبرْصدقْاألداةْعنْمدىْصالحيةْاألداةْالمستخدمةْلقياسْماْوضعْت

م الفلسطينيةْمنْحملةْشهاداتْْاالستبانةْعلىْعددْ الجامعاتْ منْ عددْ فيْ الخبرةْ وذويْ المختصينْ نْ
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الدكتوراهْوالماجستير،ْوقدْتمْتعديلْفقراتْاالستبانةْوفقْالمالحظاتْوالتعديالتْالمقترحة،ْوأعيدْصياغةْْ
ْ(ْفقرة.49ْ)ْاهاالستبانةْبشكلهاْالنهائيْلي صبحْعددْفقرات

 ثبات األداة:
ْ(ْ:2(،ْوفقْالجدولْ)(Cronbach' alphaتمْحسابْمعاملْكرونباخْألفاْداةْاألللتحققْمنْثباتْ
 وبالتميز المؤسسي.ألبعاد الدراسة الخاصة بسياسات االختيار والتعيين   كرونباخ ألفا(: معامالت 2جدول )

 قيمة ألفا  عدد الفقرات  مجاالت الدراسة 
24ْ0.871ْ التعييناالختيار و  واقع سياسات
25ْ0.913ْ المؤسسي درجة التميز 
49ْ0.935ْ الدرجة الكلية 

ْْْ

النظرْْْ بلغتْ)2جدول)ْْإلىمنْخاللْ لواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ ألفاْ يتبينْأنْقيمةْ ْ)0.871ْ،)
مماْْ(،0.935ْْلكليةْ)بلغتْقيمةْألفاْللدرجةْاْْاوأخيرًْ(،0.913ْْ)ْْلدرجةْالتميزْالمؤسسيوبلغتْقيمةْالثباتْْ

 دقةْأداةْالقياس.ْإلىيشيرْ
ْْة:اإلحصائيالمعالجة 

تمهيدًْ وذلكْ بمراجعتهاْ الباحثْ قامْ الدراسةْ بياناتْ جمعْ إدخالهاْْْْابعدْ تمْ وقدْ للحاسبْ لدخالهاْ
رقميةْحيثْأعطيتْالجابةْأوافقْْإلىللحاسبْوذلكْبإعطائهاْأرقاماْمعينة،ْأيْبتحويلْالجاباتْاللفظيةْ

،ْوالجابةْبدرجةْالْأوافقْثالثْدرجاْتْْمحايْد،ْوالجابةْْأربعْدرجاْت،ْوالجابةْأوافقْْخمسْدرجاْتْْبشدة
ْْْْدرجتين، بشدة أوافقْ الْ واحدةدرجوالجابةْ االختيارْْةْ سياساتْ واقعْ تقيسْ االستبانةْ أصبحتْ وبذلكْ ْ.

ْْلجامعاتْالفلسطينيْةهيئةْالتدريسْفيْاْْأعضاءمنْوجهةْنظرْْالتميزْالمؤسسيْْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ
ةْللبياناتْباستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالحصائيوقدْتمتْالمعالجةْْْْمحافظةْالخليل.فيْْ

(ْلداللةْالفروقْبينLSDْْواختبارْ)One Way ANOVAْْالمعياريةْواختبارْ)ت(ْوتحليلْالتباينْاألحاديْْ
ةْللعلومْْالحصائيار،ْوذلكْباستخدامْبرنامجْالرزمْْومعادلةْالثباتْكرونباخْالفا،ْوتحليلْاالنحْدالمتوسطاتْْ
ْ.((SPSSاالجتماعيةْ

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات 
عينةْالدراسةْْْْأفراْدللنتائجْالتيْتوصلْإليهاْالباحثْمنْخاللْاستجابةْْْْايتناولْهذاْالمبحثْعرًضْ

تحقيقْْ والتعيينْودورهاْفيْ االختيارْ واقعْسياساتْ نظرْْسيْْالمؤسْْالتميزحولْ هيئةْْْْأعضاءمنْوجهةْ
لتساؤالتْالدراسةْوفرضياتها،ْويمكنْْْْا،ْوفقًْمحافظةْالخليلالتدريسْالتعليمْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْ

ْتفسيرْقيمةْالمتوسطْالحسابيْللعباراتْفيْأداةْالدراسةْكماْيليْ:
 (: داللة المتوسط الحسابي.3جدول )

 الداللة  المتوسط الحسابي
ْْامنخفضْجد1.00-1.79ًْْ
ْمنخفْض1.80-2.59ْ
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ْمتوسْط2.60-3.39ْ
ْمرتفع3.40-4.19ْ
ْْامرتفعْجد4.20-5.00ًْْ

ْتوصلْالباحثْللنتائجْالتاليةْ:ْإحصائًياوفيْضوءْمعالجةْبياناتْالدراسةْْْ
ْ

ْ؟محافظةْالخليلواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْماْ/1س
السؤا هذاْ عنْ الملإلجابةْ استخراجْ تمْ فقدْ االختيارْْلْ لفقراتْ المعياريةْ واالنحرافاتْ الحسابيةْ توسطاتْ

ْ(:4والتعيين،ْويضحْذلكْالجدولْ)
 اسات االختيار والتعيين مرتبة حسب األهمية.(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع سي4جدول )

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   فقرات سياسات االختيار والتعيين
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1ْمرتفع3.74ْ1.23ْ يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرة.4ْ
 2 مرتفع0.943ْ 3.67ْحسبْنوعْالوظيفةْودرجتها.تستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفة6ْْْ
الوظيفةْْْْتقيسْمعاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخص7ْ

ْالشاغرة.
 مرتفع0.764ْ 3.65

3 

 4 مرتفع0.855ْ 3.64ْتتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة.9ْ
 5 مرتفع 1.07 3.56 االختيارْوالتعيين.ةْمكتوبةْتنظمْعمليةْإداريتوجدْسياسات1ْْ
الفنية12ْْْ المهاراتْ علىْ للكوادرْ اختيارهاْ فيْ الجامعةْ تعتمدْ

ْيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفة.والتخصص
 6 مرتفع0.809ْ 3.54

وخبرة،21ْْْ كفاءةْ ذويْ أشخاصْ منْ والتعيينْ االختيارْ لجنةْ تتكونْ
ْةْعالية.إدارْيولديهمْمهاراتْ

 مرتفع0.880ْ 3.54
7 

تعملْسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْعلىْتحقيقْاختيارْأفضل5ْْْ
 الكفاءاتْالمتوفرةْلملءْالمراكزْالشاغرة.

 مرتفع0.958ْ 3.50
8ْ

ْاالختيار24ْْْ ْللعاملينْمنْْسياسات ْاألولوية ْتعطي ْبها ْالمعمول والتعيين
ْمرتفع3.45ْ1.02ْْداخلْالجامعة.

9ْ

تؤدي2ْْْ المتبعةْ والتعيينْ االختيارْ اأْلْْإلىسياساتْ ْْفراْداختيارْ
 المناسبينْللوظائفْالشاغرة.

ْمرتفع 0.956 3.43
10ْ

11ْ متوسْط0.923ْ 3.36ْمليةْاستقطابْالكفاءات.ةْفيْعمتنوعْأساليبتعتمدْالجامعة10ْْ
تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْالفكريةْكالقدرة13ْْْ

ْعلىْالتحليلْوالبداعْواالبتكار.
 متوسْط0.814ْ 3.36

12ْ

سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتتمْوفقْأسسْومعاييرْعلمية3ْْْ
 مدروسة.

ْمتوسْط0.608ْ 3.34
13ْ

تسيرْعمليةْاالختيارْوالتعيينْبشفافيةْوعالنيةْووضوحْتزيدْمن8ْْْ
ْرضاءْووالءْالعاملين.

 متوسْط1.15ْ 3.30
14ْ

23ْْْ المعمول والتعيينْ االختيارْ تمنعسياساتْ االستقطابْْْْبهاْ منْ
ْمتوسْط3.26ْ1.25ْْالخارجي.

15ْ

22ْْْ تضمن بهاْ المعمولْ والتعيينْ االختيارْ الحرةْْسياساتْ المنافسةْ
ْشغلْالوظائف.زيهةْبينْالمرشحينْلوالن

 متوسْط1.02ْ 3.25
16ْ
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ْالبشريةْوتحديد18ْْْ ْالموارد ْتخطيط ْلدىْالجامعةْقسمْمختصْفي يتوفر
ْاالحتياجاتْالسنوية.

 متوسْط1.01ْ 3.24
17ْ

18ْ متوسْط1.04ْ 3.16ْة.دارْيتعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْال11ْ
ْاالختيار16ْْْ ْمعاييْرتتمْعملية ْوفق ْللمتقدمينْْوالتعيين ْوواضحة  19 متوسْط0.948ْ 3.13ْمعروفة
20ْ متوسْط0.971ْ 3.09ْتعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالواسطةْوالمحسوبية.14ْ
زمالء15ْْْ توصيةْ والتعيينْ االختيارْ عمليةْ فيْ االعتبارْ بعينْ يؤخذْ

ْالعمل.
 21 متوسْط0.935ْ 3.07

للمت17ْ الجامعةْ اختباراتْْْْاالطالْعقدمينْْتتيحْ فيْ نتائجهمْ علىْ
ْالتوظيف.

 متوسْط0.973ْ 3.07
22ْ

تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوالمفاضلةْبينْالمرشحينْباالستعانة20ْْْ
ْبأشخاصْمنْخارجْالجامعة.

 متوسْط1.18ْ 2.68
23ْ

19ْْْ بناء المطلوبةْ الوظيفيةْ المواصفاتْ تحديدْ األوصافْْيتمْ علىْ
ْغرة.الوظيفيةْللمراكزْالشا

 منخفْض1.13ْ 2.52
24 

 متوسط  3.32ْ0.496 الدرجة الكلية 
ْ

الجامعاتْالعينة،ْأنْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْْْْأفراْد(ْومنْوجهةْنظر4ْْيتضحْمنْالجدولْ)
ْْ الخليل محافظةْ فيْ )الفلسطينيةْ حسابيْ بمتوسطْ الكليةْ الدرجةْ علىْ معياري3.32ْْمتوسطْ وانحرافْ ْ)

الختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْوبدرجةْمرتفعةْالفقرةْْفقراتْسياساتْا(،ْوجاءتْأعلى0.496ْْ)
(3.74ْْالتيْتنصْعلى:ْ"يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرة"،ْبمتوسطْحسابيْ)

نوعْْتستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْْ":ْْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلى(،1.23ْْوانحرافْمعياريْ)
تقيسْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.943ْْ(ْوانحرافْمعياري)3.67"ْبمتوسطْحسابيْ)الوظيفةْودرجتها

(ْوانحراف3.65ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)معاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْالشاغرة
يينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة"ْْتيْتنصْعلى:ْ"تتمْعمليةْاالختيارْوالتْعالْْ(،ْتلتهاْالفقرة0.764معياريْْ)
ةْإداريتوجدْسياساتْْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ(،0.855ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.64حسابيْْ)ْْبمتوسط

ْاالختيارْوالتعيين ْتنظمْعملية ْبمتوسطْحسابيْْ)مكتوبة ْالتي1.07(ْوانحرافْمعياريْ)3.56" ْالفقرة ْتلتها ،)ْْ
"ْ ْلتنصْعلى ْاختيارها ْفي ْالجامعة ْالفنيةْْتعتمد ْالمهارات ْالوظيفةلكوادرْعلى ْبمهارات ْالمرتبطة "ْْوالتخصصية

(ْ 0.809ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.54بمتوسطْحسابيْ تتكونْلجنةْاالختيارْْ(،ْوالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ
(ْوانحراف3.54ْْطْحسابيْ)"ْبمتوسةْعاليةإداريوالتعيينْمنْأشخاصْذويْكفاءةْوخبرة،ْولديهمْمهاراتْْ

ْْ(0.880معياريْْ) الفقرةْالتيْتنصْعلىْ" تلتهاْ تعملْسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْعلىْتحقيقْْ،ْ
الشاغرة المراكزْ لملءْ المتوفرةْ الكفاءاتْ أفضلْ )اختيارْ حسابيْ بمتوسطْ معياري3.50ْ"ْ وانحرافْ ْ)

املينْْالتعيينْالمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعسياساتْاالختيارْْو(،ْْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.958)
الفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْْْْْا(،ْوأخير1.02ًْ(ْوانحرافْمعياريْْ)3.45"ْبمتوسطْحسابيْْ)منْداخلْالجامعة

"ْبمتوسطْحسابيْْالمناسبينْللوظائفْالشاغرةْْفراْداختيارْاأْلْْإلىسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتؤديْْ
 (ْ.0.956معياريْ)(ْوانحراف3.43ْ)
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منخفضةْالفقرةْالتيْتنصْْْْوالتعيينْوبدرجةاتْاالختيارْْفيْحينْجاءتْأدنىْفقراتْواقعْسياس
الشاغرة للمراكزْ الوظيفيةْ بناءْعلىْاألوصافْ المطلوبةْ الوظيفيةْ المواصفاتْ تحديدْ "يتمْ بمتوسطْْْْ"علىْ

تْاالختيارْوالتعيينْجاءْْأنْواقعْسياسا(.ْويعزىْالسببْفي1.13ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)2.52حسابيْْ)
الكليْْامتوسطًْ الدرجةْ ْْعلىْ قْْإلىة قبلْ منْ الكافيْ االهتمامْ إيالءْ الكفاءاتْْْأداةعدمْ الختيارْ الجامعاتْ

ويعودْذلكْربماْبسببْكثرةْالتدخالتْالخارجيةْأوْربماْبسببْعدمْتحديدْالجهةْالمسؤولةْبشكلْْْْ؛ةداريال
تْْعنْالتدخالْْاوالتعيين،ْواختيارْالكفاءاتْبحياديةْوموضوعيةْبعيدًْقطعيْعنْوضعْسياساتْاالختيارْْ

ْْْالخارجية.
ْالمؤسسيْْمْاْْ/2س ْالتميز ْنظرْْْْدرجة ْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاءمنْوجهة ْالجامعات ْالتدريسْفي محافظةْْهيئة

؟،ْولإلجابةْعنْهذاْالسؤالْفقدْتمْاستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالمعياريةْلكلْمجالْْالخليل
ْ(:5كماْيبينْذلكْالجدولْ)ْالتميزْالمؤسسيمنْمجاالتْ

 في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.  التميز المؤسسي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 5) ولجد
رقم  
 المجال 

المتوسط   مجاالت جودة التعليم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

1ْْمتوسْط3.35ْ0.556ْْالتميزْالقيادي1ْ
 2 متوسْط 0.780 3.24 الخدمْةالتميزْفيْتقديم3ْْْ
3ْْمتوسْط3.02ْ0.784ْْالتميزْالبشرْي2ْ

 متوسط  0.550 3.20 التميز المؤسسي بشكل عام 

ْ
يتبينْأنْواقع5ْْجدولْ)ْْإلىمنْخاللْالنظرْْ هيئةْْْْأعضاءمنْوجهةْنظرْْْْالتميزْالمؤسسي(،ْ

ز،ْوعلىْالدرجةْفيْكلْمجاالتْالتميْْامتوسطًْْْالخليلْكانمحافظةْْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْ
ْأعلىْمجاالت0.550ْْ(ْوانحرافْمعياريْْ)3.20بمتوسطْحسابيْ)ْْليةالك ْالمؤسسي(،ْوجاءت مجالْْْْالتميز

ْالتميزْفيْتقديمْالخدمْة(،ْتالهْمجال0.556ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.35بمتوسطْحسابيْ)ْْالتميزْالقيادي
(ْ ْ)3.24بمتوسطْحسابي ْمعياري ْ)ْْالبشرْيْْميزالتمجالْْْْاوأخيرًْ(،0.780ْْ(ْوانحراف (3.02ْْبمتوسطْحسابي
ْ:التميزْالمؤسسياْلفقراتْكلْمجالْمنْمجاالتْ(.ْوفيماْيليْعرًض0.784ْوانحرافْمعياريْ)

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

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الدراسة ات فقر 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1 مرتفع 0.854 3.49ْتشجعْإدارةْالجامعةْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزْة6ْ
 2 مرتفع 0.698 3.44ْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجْةْإلىتسعىْإدارةْالجامعة9ْْ
 3 متوسْط 0.949 3.36ْجاتْالمستقبليْةتتولىْإدارةْالجامعةْعمليةْالتخطيطْلالحتيا2ْ
 4 متوسْط 0.769 3.36ْتعملْأدارةْالجامعةْعلىْتحفيزْالعاملينْلتتمكنْمنْتقديمْخدماتْمتميزْة7ْ
 5 متوسْط 0.782 3.35ْتعملْأدارةْالجامعةْعلىْتحفيزْالطلبةْعلىْالمنافسةْفيْالمؤتمراتْوالمحافلْالعالمية.8ْ
 6 متوسْط 0.850 3.33 بمضامينْالتميزْالمؤسسْيْْتؤكدْإدارةْالجامعةْااللتزام1ْ
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ْتهدف4ْْْ ْالتي ْالتخصصية ْالدورات ْبإقامة ْالجامعة ْإدارة ْفيتعريفْْْْإلىتهتم مختلفْْْْالعاملين
 متوسْط 0.889 3.32 ةْبأهميةْخدمةْالجمهورْوالتميزْفيْتقديمْالخدمْةدارْيالمستوياتْال

7 

 8 متوسْط 0.920 3.28 حتياجاتْالعاملينْفيْالجامعْةاْالوفقْاالستراتيجيةتتبنىْإدارةْالجامعةْاألهداف3ْْ
 9 متوسْط 0.885 3.25ْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْلطلبتها.ْإلْىتسعىْإدارةْالجامعةْباستمرار5ْْ

ْ

ْْ النظر خاللْ )ْْإلىمنْ 6ْْجدولْ مجال فقراتْ أعلىْ أنْ يتبينْ الجامعاتْ(،ْ فيْ القياديْ التميزْ
ْْا ْْوبدرجةْمرتفعةْْلفلسطينية الفقرة أفكارْ"ْْالتيْتنصْعلىكانتْ تقديمْ العاملينْنحوْ الجامعةْ إدارةْ تشجعْ

تسعىْإدارةْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.845ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.49"ْبمتوسطْحسابيْْ)متميزة
(.ْفي0.698ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.44"ْبمتوسطْحسابيْْ)ْْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْْإلىالجامعةْْ

التميزْْْْإلىتسعىْإدارةْالجامعةْباستمرارْْالتيْتنصْعلىْ"ْْراتْالتميزْالقياديْالفقرةْْحينْجاءتْأدنىْفق
(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنص0.885ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.25"ْبمتوسطْحسابيْ)فيْتقديمْالخدمةْلطلبتها

سطْحسابيْْمتْو"ْبالحتياجاتْالعاملينْفيْالجامعةاْْوفقًْْْاالستراتيجيةتتبنىْإدارةْالجامعةْاألهدافْْعلىْ"ْْ
ْ(ْ.0.920(ْوانحرافْمعياريْ)3.28)
 :التميز البشري مجال -

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

المتوسط   فقرات الدراسة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1 متوسْط 0.826 3.35ْامعةْبتطويرْكفاءاتْموظفيهاْلتحقيقْالتميزْوالبداْعالجْتقوم1ْ
 2 متوسْط 1.01 3.25ْتستخدمْالجامعةْبرامجْفعالةْلدمجْالعاملينْالجددْفيْالعمل6ْ
 3 متوسْط 0.940 3.14ْيحصلْالعاملونْعلىْمكافآتْتناسبْتقييمهْم4ْ
 4 متوسْط 0.964 3.11ْلديهْاْتتيحْالجامعةْفرصْابتعاثْالعاملينْالمتميزين5ْ
 5 متوسْط 0.985 3.07ْتستقطبْالجامعةْذويْالكفاءاتْللعملْفيهْا2ْ
 6 متوسْط 0.943 3.06ْحديثةْتساعدهمْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعاليْةْأدواْتْْالجامعةْللعاملينتوفر3ْْ
 7 متوسْط 1.18 3.00ْتخصصْالجامعةْموازنةْخاصةْللعاملينْبتنفيذْاألنشطةْاالجتماعية.9ْ
 8 متوسْط 1.18 2.69ْتقومْالجامعةْبالتأكدْمنْحسنْاستثمارهاْللعامليْن8ْ
 9 منخفْض 1.30 2.51ْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْيتهتمْالجامعةْبقياسْالرضا7ْْ

ْ

الفقرةْْوبدرجةْمتوسطةْْْْالتميزْالبشرْي(،ْيتبينْأنْأعلىْفقراتْمجال7ْْجدولْ)ْْإلىمنْخاللْالنظرْْْْ
(3.35ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تقومْالجامعةْبتطويرْكفاءاتْموظفيهاْلتحقيقْالتميزْوالبداعالتيْتنصْعلىْْ"
0.826ْْوانحرافْمعياريْ) الفقرةْالتيْتنصْعلىْ" تلتهاْ تستخدمْالجامعةْبرامجْفعالةْلدمجْالعاملينْْ(،ْ
يحصلْْ"ْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلى1.01(ْوانحرافْمعياريْ)3.25"ْبمتوسطْحسابيْْ)الجددْفيْالعمل

(،ْتلتهاْالفقرة0.940ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.14"ْبمتوسطْحسابيْ)ْالعاملونْعلىْمكافآتْتناسبْتقييمهم
(ْوانحراف3.11ْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تتيحْالجامعةْفرصْابتعاثْالعاملينْالمتميزينْلديهاالتيْتنصْعلىْ"

( تنصْعلىْ"0.964معياريْ التيْ الفقرةْ تلتهاْ ال(،ْ ذويْ الجامعةْ فيهاتستقطبْ للعملْ بمتوسطْْكفاءاتْ ْ"
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ْأدواْتتوفرْالجامعةْْللعاملينْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.985انحرافْمعياريْ)(ْْو3.07حسابيْْ)
(،0.943ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.06"ْبمتوسطْحسابيْ)حديثةْتساعدهمْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعالية

"ْبمتوسطْْةنفيذْاألنشطةْاالجتماعيةْخاصةْللعاملينْبْتتخصصْالجامعةْموازنتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْْ
تقومْالجامعةْبالتأكدْمنْحسنْْالفقرةْالتيْتنصْعلىْْ"ْْا(،ْوأخير1.18ًْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.00حسابيْ)

ْللعاملين ْبمتوسطْحسابيْْ)استثمارها ْالتميز1.18ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)2.69" ْفقرات ْأدنى ْفيْحينْجاءت .)
"ْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْيْْتهتمْالجامعةْبقياسالفقرةْالتيْتنصْعلىْْ"ْْالبشريْوبدرجةْمنخفضة

ْ(.1.30(ْوانحرافْمعياريْ)2.51بمتوسطْحسابيْْ)
ْ
 : التميز في تقديم الخدمةمجال -

 ب األهمية. في الجامعات الفلسطينية حس  التميز في تقديم الخدمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال  (:8جدول )
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   فقرات الدراسة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1 مرتفع 0.882 3.65ْتشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْت7ْ
 2 مرتفع 1.05 3.47ْتقديمْخدماتهْاتعتمدْالجامعةْالوسائلْالتكنولوجيةْالحديثةْفي3ْْْ
 3 مرتفع 1.01 3.40ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحْة4ْ
 4 متوسْط 1.04 3.33ْتقومْالجامعةْبالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقهاْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمْة5ْ
 5 متوسْط 1.06 2.99ْعملياتْضبطْوتحسينْمستمرينْإلْىتخضعْعملياتْتقديمْالخدمة2ْْ
 6 متوسْط 1.02 2.99ْراجعةْمنْالعاملينْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْتتشجعْالجامعةْالتغذيةْاْل6ْ
 7 متوسْط 1.13 2.85ْتقومْالجامعةْبإجراءْاستطالعاتْمستمرةْللتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبْة1ْ

ْ

ْالنظرْْْْ ْفقراتْمجال8ْْجدولْْ)ْْإلىمنْخالل ْأعلى ْأن ْيتبين ْالخدمْة(، ْتقديم ْفي ْالجامعاتْْْْالتميز في
تشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدمات"ْلتيْتنصْعلىْ"الفلسطينيةْالفقرةْا
ائلْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"تعتمدْالجامعةْالوس0.882(ْوانحرافْمعياريْ)3.65بمتوسطْحسابيْ)

الفقرةْْْْا،ْوأخيرًْ(1.05(ْوانحرافْمعياريْ)3.47بمتوسطْحسابيْ)ْْ"التكنولوجيةْالحديثةْفيْتقديمْخدماتها
(ْوانحرافْمعياري3.40ْْالتيْتنصْعلىْ"ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحةْ"ْبمتوسطْحسابيْ)

الجامعةْبإجراءْاستطالعاتْمستمرةْْتقومْْ"فقراتْالفقرةْالتيْتنصْعلىْْال.ْفيْحينْجاءتْأدنىْْ(1.01)
(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنص1.13ْْيْ)(ْوانحرافْمعياْر2.85"ْبمتوسطْحسابيْ)للتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبة

العاملينْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْتعلىْ" التغذيةْالراجعةْمنْ (2.99ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تشجعْالجامعةْ
( معياريْ تنص1.02ْْوانحرافْ التيْ والفقرةْ ْ،)"ْ ْْعلىْ الخدمة تقديمْ عملياتْ ضبطْْْْإلىتخضعْ عملياتْ
الفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْْْْا(،ْوأخير1.06ًْريْْ)(ْوانحرافْمعيا2.99"ْبمتوسطْحسابيْ)وتحسينْمستمرين

(3.33ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تقومْالجامعةْبالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقهاْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمة
ْ(.1.04وانحرافْمعياريْ)
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 الفرضيات: اختبار
ْْ ختيارْْ(ْبينْسياساتْاال α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)ْْةإحصائيْْذاتْداللةْْمعنوية*ْالْتوجدْعالقة

ْْ نظر وجهةْ منْ المؤسسيْ التميزْ وتحقيقْ فيْْْْأعضاءوالتعيينْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ التدريسْ هيئةْ
ْمحافظةْالخليلْ.
 والتميز المؤسسي أ(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع سياسات االختيار والتعيين /9جدول )

 نة حجم العي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المتغيرات 
0.496ْ85ْ 3.32ْسياساتْاالختيارْوالتعييْن

3.20ْ0.550ْ85ْْالتميزْالمؤسسْي
   

 ارتباط تنمية الموارد البشرية واالستغراق الوظيفي. ( لمعرفة معامل Rب(: قيم )/9جدول )
 النموذج  Rقيمة  Rمربع  المعدلة  Rمربع  الخطأ المعياري المقدر 

0.40264 0.464 0.471 0.686 1 
ْ

ــحْمن ــياســـاتْاالختيارْوالتعيينْْ/9الجدولْ)ْيتضـ ــســـيب(ْأنْمعاملْارتباطْواقعْسـ ْوالتميزْالمؤسـ
نســـبةْماْيفســـرهْالعاملْالمســـتقلْْإلىفهيْتشـــيرRْْْ،ْأماْقيمةْمربعْْقوْي(ْوهوْمعاملْارتباط0.686ْْهوْ)

ْمنْالعاملْالتابع،ْأوْنسبةْماْيمكنْتفسيرهْمنْالعاملْالتابعْبواسطةْالعاملْالمستقل.
 التعليم.   (: تحليل التباين األحادي لمعرفة العالقة بين واقع سياسات االختيار والتعيين وتحقيق جودة10جدول )

مجموع   مصدر التباين النموذج 
 المربعات 

 مستوى الداللة  F معدل المربعات  درجات الحرية 

A 
ْ

 11.966 1 11.966 انحداْر
 83 13.456 المتبقْي 73.813ْ00.00

0.162 
 84 25.422 المجموْع

ْ

الجدولْ) الواردةْفيْ البياناتْ معنويةْاالنحدار،ْأيْأنْهناكْعالقةْمعنويةْبينْْْْإلْى(10ْْتشيرْ
ْْ.0.05ةْ>ْالحصائي،ْحيثْكانتْالداللةْالتميزْالمؤسسيسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْ

 .التميز المؤسسيتحقيق  (: المعامالت التي توضح عالقة واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في11جدول )
 الداللة المعنوية  Tقيمة اختبار المعامالت المعيَّرة  المعامالت غير المعيَّرة  النموذج

B  الخطأ المعياري Beta 
 0.678ْ0.297ْ0.686ْ2.285ْ0.025 الثابت 

X 0.760ْ0.089ْ8.591ْ0.00ْ
ْْ

ــحْمنْالجدولْ) ــي(ْأن11ْيتضـ ــسـ ــاْتْْاتغيرْتبعًْيْالتميزْالمؤسـ ــياسـ االختيارْوالتعيينْبحيثْأنهْْْْلسـ
(ْدرجة،ْوهنا0.760ْْكلماْتغيرتْســــــــياســــــــاتْاالختيارْوالتعيينْبدرجةْواحدةْتغيرتْجودةْالتعليمْبمقدارْ)

،ْأيْانهْإذاْقلتْســــياســــاتْْالتميزْالمؤســــســــيســــياســــاتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْْأثريتلخصْْ
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ذاْزادتْســياســاتْاالختيار0.760ْْبمقدارْ)ْْالمؤســســيْْالتميزاالختيارْوالتعيينْدرجةْواحدةْقلْْ (ْدرجة،ْوا 
ْ(ْدرجة.0.760بمقدارْ)ْالمؤسسيْالتميزْوالتعيينْبمقدارْدرجةْواحدةْزاْد

(ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْْ α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)ْْةإحصائيْْذاتْداللة*ْالْتوجدْفروقْْ
ْنظرْْْو ْالمؤسسيْمنْوجهة ْالتميز ْالتدريْْأعضاءتحقيق ْالخليلْهيئة ْفيْمحافظة ْالفلسطينية ْالجامعات ْفي س
ْْ؟(لمتغيرات:ْ)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْالخدمة،ْوالرتبةْاألكاديمية،ْونوعْالجامعةْاوفقًْ

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

المتوسط   العدد  الجنس 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات  
 الحرية 

الداللة   قيمة ت 
ة اإلحصائي  

.223 64 ذكر  4570.  63 
1041.-  2730.  

.353 21 أنثْى  5480.  20 
 (. α  ≤0.05) *دالة عند مستوى الداللة  

ْ

تْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْْ(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهْر12جدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
منْْْالتميزْالمؤسسيبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْْْ( α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)

الجنس،ْحيثْْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْهيئةْالتدريسْْْْأعضاءوجهةْنظرْْ
عدمْالتمييزْفيْْْْإلى.ْويعزىْالسببْفيْذلكْْإحصائًياالةْْوهيْغيرْْد0.05ْْةْ<ْْالحصائْيكانتْالداللةْْ

القناعةْالتامةْْْْإلى،ْكماْيعزىْذلكْْوتفضيلْالكفاءةْلدىْعضوْهيئةْالتدريسْْالناْثالتعييناتْبينْالذكورْْو
تميزْالجامعة،ْوقناعتهمْْْْإلىْْالدىْعضوْهيئةْالتدريسْ)ذكرْأوْأنثى(ْبأنْاختيارْالكفاءاتْسيقودْحتمًْ

ْعلىْكفاءتهمْ.ْْتمْبناءًْْْبأنْاختيارهم
التميز المؤسسي في الجامعات (: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 13جدول)

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي.الفلسطينية 
المؤهل  
 العلمي 

المتوسط   العدد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

لة  الدال  قيمة ت  درجات الحرية 
ة اإلحصائي  

.343 36 ماجستيْر  3890.  35 
399.1  1660.  

.193 49 دكتوراْه  5350.  48 
 (.  α  ≤0.05 *دالة عند مستوى الداللة )  

ْ

(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية13ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
منْْْْالتميزْالمؤسسيالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ(ْبينْسياساتْاالختيارْْو α≤0.05 عندْمستوىْالداللةْ)ْْ

المؤهلْالعلمي،ْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلهيئةْالتدريسْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاءوجهةْنظرْْ
عدمْالتمييزْْْْإلى.ْويعزىْالسببْفيْذلكْْإحصائًياوهيْغيرْدالة0.05ْْْْةْ<ْْالحصائْيحيثْكانتْالداللةْْ

القناعةْْْإلىكماْيعزىْذلكْيْوتفضيلْالكفاءةْلدىْعضوْهيئةْالتدريس،ْفيْالتعييناتْحسبْالمؤهلْالعلم
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ْالكفاءاتْسيقودْحتمًْ ْاختيار ْالتدريسْبأن ْلدىْعضوْهيئة ْاختيارهمْْْْإلىْْاالتامة ْبأن ْالجامعة،ْوقناعتهم تميز
 علىْكفاءتهمْوبغضْالنظرْعلىْمؤهلهمْالعلمي.ْْتمْبناءًْ
المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في واقع   (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات14جدول )

 في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير سنوات الخدمة. التميز المؤسسيسياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 

ق 
حقي
 وت
يين
لتع
 وا
يار
الخت

ت ا
سا
سيا

سي 
ؤس
الم
يز 
لتم
ا

 

سنوات  
 الخدمة 

ط  المتوس العدد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مصدر  
 التباين

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة 

الداللة  
 ة اإلحصائي

نْ
لْم

أق
10ْْ
واْت

سن
ْ

 
22 
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0.542 

ْبيْن
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ْ
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ْ
ْ
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ْ
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ْ
ْ
ْ
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10-
20ْ
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مج
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84 

ْ

(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية14ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
التميزْالمؤسسيْمنْهاْفيْتحقيقْْ(ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودوْر α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)

سنواتْالخدمة،ْْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْهيئةْالتدريسْْأعضاءوجهةْنظرْْ
ْْأعضاْءأنْْْْإلى.ْويعزىْالسببْفيْذلكْْإحصائًياوهيْغيرْدالة0.05ْْْْةْ<ْْالحصائيحيثْكانتْالداللةْْ

بغضْالنظرْعنْسنواتْْْمعلنةينهمْوفقْسياساتْومعاييرْْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْتمْتعْي
وقدامى( )جددْ فْيخدمتهمْ األكاديميينْ لدىْ القناعةْ يؤكدْشدةْ وهذاْ وتعيينْْْْ،ْ اختيارْ بينْ القويةْ العالقةْ

ْالكفاءات،ْوتحقيقْتميزْالتنظيمْ.
تحليل التباين األحادي للفروق في واقع   (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار15جدول)

 في الجامعات تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية.  التميز المؤسسيسياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 
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موْع
مج
ال

ْ

85ْ3.26ْ0.482ْ

موْع
مج
  ال

19.485 
 

84 

ْْْ

عندْمستوىْْ(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية15ْْجدولْْ)ْْإلىبالنظرْْ
نظرْْمنْوجهةْْْْالتميزْالمؤسسي(ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ α≤0.05الداللةْ)
الرتبةْاألكاديمية،ْحيثْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاء

ْْ الداللة ْ>الحصائيكانتْ 0.05ْْْْةْ دالة تمْاستخدامْاختبارْْإحصائًياوهيْ فقدْ الفروقْ .ْْولمعرفةْمصدرْ
(LSD(ْْلداللةْالفروقْبينْالمتوسطاتْحسبْالجدول)16ْْ:)ْ

 حسب الرتبة األكاديمية.  التميز المؤسسيلداللة الفروق في االختيار والتعيين ودورها في تحقيق  (LSDر) (:اختبا16جدول)
 أستاذ دكتور  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  محاضر  المتغير 

ْْْ*0.56641ْْْمحاضر
ْْْ*0.54074ْْْأستاذْمساعْد
ْْْْ-*0.54074ْْ-*0.56641ْأستاذْمشارْك
ْْْْْأستاذْدكتوْر

ْ

(ْيتضحْأنْالفروقْكانتْماْبينْمحاضرْوأستاذْمشاركْولصالحْمحاضرْبفارق16ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْ
(.ْويعزى0.54074ْْ(،ْوماْبينْأستاذْمساعدْوأستاذْمشاركْولصالحْأستاذْمساعدْبفارقْ)0.56641)

أوْربماْبسببْْْْعدمْقناعةْعضوْهيئةْالتدريسْفيْنظامْالترقياتْالمتبعْفيْالجامعة،ْْإلىالسببْفيْذلكْْ
ْشكالتْشخصيةْيواجههاْفيْحصولهْعلىْالترقيةْ.م

التميز المؤسسي في الجامعات (: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 17جدول)
 .توع الجامعةتبعا لمتغير الفلسطينية 

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

لحرية درجات ا  ة اإلحصائيالداللة  قيمة ت    

.183 57 عامة  4860.  56 
- 318.2  0230.  

.433 28 حكوميْة  4330.  27 
 (.  α  ≤0.05 *دالة عند مستوى الداللة )  

ْ

عندْْ(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية17ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
منْوجهةْْْالتميزْالمؤسسيختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ(ْبينْسياساتْاال α≤0.05مستوىْالداللةْ)

نوعْالجامعة،ْحيثْْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاءنظرْْ
،ْوكانتْالفروقْلصالحْالجامعاتْالحكوميةْبمتوسطْْإحصائًياوهيْدالة0.05ْْْْةْْ>الحصائيكانتْالداللةْْ

(ْ ْ)(ْمقا3.43حسابي ْالعامة3.18بل ْللجامعات ْفيْذلكْْ( ْالسبب ْاالختيارْوالتعيينْْْْإلى.ْويعزى أنْسياسات
الجامعاتْْ التفيْ ْْالحكوميةْتصدرْعنْجهةْواحدةْوهيْوزارةْ فإنْعمليةْاالختيارْْْْوبالتاليْْالعالي؛عليم
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تْاالختيارْْوالتعيينْتتمْضمنْمعاييرْواضحةْوشفافة،ْبعكسْالجامعاتْالعامةْوالتيْيتمْفيهاْتحديدْسياسا
ْالجامعاتْمعْاختالفْالمعاييرْبينْجامعةْوأخرىْ.ْادةوالتعيينْحسبْقراراتْق

ْ

 نتائج الدراسة:
ْْْْالنتائجْاآلتية:ْإلىفيْضوءْتحليلْالبياناتْتوصلتْالدراسةْْ

ْ.اجاءْمتوسطًْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ*ْاتباعْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْل
ْْ.صةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرةيتمْإعطاءْالفْر*ْ
ْْ.الوظيفةْودرجتهاتستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْنوعْ*ْ
ْْ.تقيسْمعاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْالشاغرة*
ْ.تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة*
ْ.نظمْعمليةْاالختيارْوالتعيينةْمكتوبةْتإداريتوجدْسياساتْ*
ْْ.الفنيةْوالتخصصيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفةتعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْ*
ْْ.ةْعاليةإداريتتكونْلجنةْاالختيارْوالتعيينْمنْأشخاصْذويْكفاءةْوخبرة،ْولديهمْمهاراتْ*
اخ* تحقيقْ علىْ المتبعةْ والتعيينْ االختيارْ سياساتْ لمتتعملْ المتوفرةْ الكفاءاتْ أفضلْ المراكزْْْْلءيارْ

ْ.ْْالشاغرة
ْ.لمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعاملينْمنْداخلْالجامعةسياساتْاالختيارْوالتعيينْا*
ْْ.المناسبينْللوظائفْالشاغرةْفراْداختيارْاألْإلىسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتؤديْ*

ْْ.بناءْعلىْاألوصافْالوظيفيةْللمراكزْالشاغرةيتمْتحديدْالمواصفاتْالوظيفيةْالمطلوبةْ*ْالْْ
ْمتوسطْ.ْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْأعضاءمنْوجهةْنظرْْالتميزْالمؤسسيواقعْ*ْ

ْْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْ،مجالْْْْالتميزْالقيادي،مجالْْْْالتميزْالمؤسسيْعلىْالترتيب:مجاالتْْْْ*ْجاءْت
 التميزْالبشري.مجالْ

ْ.ْْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْْإلىتسعىْْْوْْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةْْاْتمعالجاْْاْتتشجعْإداْر*ْْ
ْ.تهتمْالجامعةْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْي*ْالْْ
الجامع*ْْ الخدماْتْْاْتتشجعْ بمستوىْ لالرتقاءْ الطلبةْ منْ الراجعةْ ْوالتغذيةْ التكنولوجيةْ،ْ الوسائلْ تعتمدْ

ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحة.ْْكماْْ،خدماتهاالحديثةْفيْتقديمْْ
ْالتميزْالمؤسسي.بينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْقويةْْعالقةْمعنويةْْ*ْأثبتتْالنتائجْوجوْد

بينْسياساتْْْْ( α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)*ْأظهرتْالنتائجْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْْ
ْالتمْواالختيارْوالتعيينْْ ْالمؤسسيْوفقًْتحقيق ْبينماْْلمتغيرات:)ْْايز ْالخدمة(، ْالعلمي،ْوسنوات الجنس،ْوالمؤهل

ْاألكاديمية،ْولصالحْمحاضرْوأستاذْمساعد،ْووجودْ ْالرتبة ْإحصائيةْوفقْمتغير ْفروقْذاتْداللة تبينْوجود
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 : الملخص   

ْْْْْْْْ الدراسة هذهْ علىْْْْإلىهدفتْ ْوْْأثرالتعرفْ التقنيْ ْْْْاألمنيالتوظيفْ تطويرْْْْةاللكترونيلإلدارة فيْ
ْوالتْْأثْرعملياتْإدارةْالمعرفة،ْوكانْسؤالْالدراسةْماْهوْْ ْْْْاألمنيوظيفْالتقنيْ علىْْْْةاللكترونيلإلدارة

تطويرْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالميةْفيْغزة؟ْواعتمدتْهذهْالدراسةْعلىْالمنهجْْ
عدةْْْْإلىاتْهذهْالدراسة،ْوتوصلتْالدراسةْْلجمعْبيانْْاالوصفيْالتحليلي،ْوتمْتصميمْاستبيانْأعدْخصيًصْ

وبينْعملياتْإدارةْالمعرفةْْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيابيْبينْالتوظيفْالتقنيْْوإيجْْأثرنتائجْمنها:ْيوجدْْ
ْلإلدارةْْْْأثرالخمسة.ْوهناكْْ ْالتقني ْالتوظيف ْبين ْالخمسة.ْْْْةاللكترونيإيجابيْجيد ْالمعرفة ْإدارة وبينْعمليات
عليمْالفلسطينيْفيْْنْتبادلْللمعارفْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْبسببْقصورْلدىْوزارةْالتوهناكْالقليلْم

ْفقدْكانت: ْالتوصيات ْأماْعن ْالجانب. ْالمجالْ  هذا ْفي ْالحاصلة ْالتطورات ْبمتابعة ْباالهتمام ْالباحثان يوصي
رةْالمعرفة.ْوالعملْْحتىْتستمرْفيْتسخيرهاْبشكلْجيدْفيْعملياتْإداْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيالتقنيْْو

تطويرهْألفكارْإبداعيةْتساعدْعلىْالوصولْألهدافْعلىْإعطاءْحوافزْنقديةْوعينيةْللموظفْفيْحالةْْ
ْالجامعة.

ْْموظفي-المعرفةإدارةْْعملياْت-األمنْيالتوظيفْْ-التوظيفْالتقني-ةاللكترونيْالدارة: الكلمات المفتاحية
 الجامعةْالسالمية.

mailto:kholoud2faleat@gmail.com
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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: 

وسائلْْ تقدمْ منْ عليهاْ ترتبْ وماْ الحديثْ العصرْ شهدهاْ التيْ المتسارعةْ التكنولوجيةْ الثورةْ إنْ
،ْوبعدْدخولْالنترنتْالدارةتطورْالعديدْمنْمفاهيمْومجاالتْْْْإلىاالتصاالتْوتقنيةْالمعلوماتْأدتْْ

والنقودْْْةاللكترونيوالحكومةْْْْةاللكترونيْْرةالداوانتشارهاْفيْالعالمْأصبحناْنسمعْبمصطلحاتْجديدة،ْك
حيثْتمْالتحولْ(1)؛ةاللكترونْيلنْيتمْبدونْالثورةْْْْداء،ْويبدوْأنْتحسينْاألةاللكترونيوالتجارةْْْْةاللكترونْي
المتطورةْاصبحتْسمةْمنْسماتْْساليْباألْإلىةْداريالتقليديةْفيْانجازْاألعمالْوالمهامْالْساليْبمنْاأل

 

 )1( تعلب سيد، نظم المعلومات اإلدارية، ط1، دار الفكر للنشر، األردن،2011، ص 76. 
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منها،ْْْستفادة،ْوفيْظلْبروزْتقنيةْالمعلوماتْوالتقنيةْالرقميةْكانْالبدْلكافةْالمؤسساتْاالالعصرْالحالي
الذينْتوجهْلهمْالسلعةْأوْالخدمة،ْومنْهذهْالمؤسساتْالجامعاتْالتيْْْفراْدمهماْكانتْطبيعةْعملهاْأوْاأل

ةْْدارْيالْْساليْبفيْاألْْالنظرْْعادةضرورةْقيامْالجامعاتْبْإْْإلىواضحْحيثْأدتْْْْأثْرتركتْالتقنيةْعليهاْْ
التيْتتبعهاْخاصةْمعْأهمْعنصرْمنْعناصرْالعمليةْالنتاجيةْوهوْالعنصرْالبشريْوخاصةْالموظفينْْ

ةْتقليدية،ْواألنْف رضْعليهاْالتحولْْإداريْْأساليْبيماْمضىْكانتْتعتمدْالجامعاتْفيْعملهاْعلىْْفيها،ْوف
العتمادْعلىْأجهزةْالحاسوبْوشبكةْالنترنتْووسائلْْواْْالدارةفيْْْْاللكترونياالعتمادْعلىْاألسلوبْْْْإلى

ةْالحديثةْالتيْْداريمفاهيمْالاالتصاالتْالحديثةْلتسييرْعملهاْوتحقيقْأهدافها.ْوتعدْإدارةْالمعرفةْمنْال
ازدادْاالهتمامْبهاْفيْمنظماتْاألعمالْفيْظلْالتحولْنحوْاقتصادياتْالمعرفة،ْوأصبحتْمصدرْثروةْْ

ْْعادةدْحازْاالستثمارْفيْالمعرفةْعلىْاهتمامْمختلفْالمؤسسات،ْمماْدفعْقادتهاْْلللمنظمات،ْولهذاْفق
فْخاصةْبها،ْتكونْمحفوظةْبشكلْيدويْأوْإلكترونيْْالنظرْفيْأولوياتهم،ْحيثْتمتلكْالمؤسساتْمعاْر

،ْعلىْهيئةْقواعدْبياناتْللمؤسسة،ْمماْيجبرْإدارةْهذهْالمؤسساتْعلىْاستغاللْهذهْالمعارفْبشكلْجيْد
ْالضوءْعلىْْ ْلتسلط ْالدراسة ْلذلكْجاءتْهذه ْالسوق. ْالبقاءْوالمنافسةْوالتميزْفي التوظيفْْْْأثرحتىْتستطيع

ْالمعرفةْْةاللكترونيةْْلإلداْرْْاألمنيالتقنيْْو ْإدارة ْالصلة،ْفيْتطويرْعمليات ْالجوانبْذات ْيرتبطْبهاْمن ،ْوما
ْفةْفيْالجامعةْالسالميةْفيْغزةْ.منْخاللْعملياتْ)تشخيص،ْتوليد،ْتخزين،ْتوزيع،ْتطبيق(ْالمعْر

فيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْْْةاللكترونيلإلدارةْْاألمنيالتوظيفْالتقنيْْوْْأثرماْهوْسؤال الدراسة: -
ْموظفيْالجامعةْالسالمية؟؟ْ

 فرضيات الدراسة:-
بين0.05ْْْْْْْ∞≥ايجابيْذوْداللةْاحصائيةْعندْمستوىْمعنويةْْْْأثرهناكْْالفرضية الرئيسية االولى:  

 فيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالمية.ْْْةاللكترونيلإلدارةْْاألمنيالتوظيفْالتقنيْْو

بينْالتوظيفْالتقني0.05ْْْْْْْْ∞≥يوجدْفروقاتْذاتْداللةْاحصائيةْعندْمستوىْمعنويةْْالفرضية الثانية:  
ْْْْةاللكترونيْْلإلدارةْْاألمنيْو موظفي لدىْ المعرفةْ إدارةْ عملياتْ للمتغيراتْفيْ تعزىْ السالميةْ الجامعةْ

 )الجنس،ْالعمر،ْالمؤهلْالعلمي،ْالمسمىْالوظيفي(ْ.الديموغرافيةْ

 أهداف الدراسة:-
 وعملياتْإدارةْالمعرفةْ.ْةاللكترونيْالدارةفيْْاألمنيمعرفةْطبيعةْالعالقةْبينْالتوظيفْالتقنيْْو .1
ْعلىْعملياتْإدارةْالمعرفة.ْةاللكترونْيْالدارةفيْْاألمنيالتوظيفْالتقنيْْوْأثردراسةْ .2
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ْاءْمعلوماتْالباحثينْفيْهذاْالمجال.أثْر .3
 أهمية الدراسة:-

 ْ:األهميةْالنظرية
ال العربيةْ للمكتبةْ جديدةْ علميةْ إضافةْ الدراسةْ هذهْ تعدْ ْْداريا.ْ توضح كونهاْ ْْالدارْةتوظيفْْْْأثرةْ

لدراسةْميدانيةْجديدةْمنْالناحيةْْْْاب عدًْةْفيْعملياتْإدارةْالمعرفة،ْوتضيفْْاألمنْيالتقنيةْْوْْةاللكترونْي
ْةْوالتربويةْ.داريال
دارةْالمعرفةْْْْةاللكترونيْْالدارةاستكمالْالجهودْالعلميةْالمبذولةْفيْدراسةْكٍلْمنْْ .ْب بمتطلباتهاْوا 

ْبعملياتهاْ.
 ْ:األهميةْالتطبيقية

ةْحيثْتوضحْْ.ْتكمنْأهميةْهذهْالدراسةْفيْأنهاْدليلْومرشدْلصناعْالقرارْفيْالجامعاتْالفلسطينيأ
 فيْعملياتْإدارةْالمعرفة.ْةاللكترونيْالدارةأهميةْتوظيفْ

مساعدةْصناعْالقرارْفيْاالطالعْعلىْنتائجْالدراسةْوالتيْتساعدهمْفيْالتعرفْعلىْنقاطْالقوةْْ .ْب
ْهاْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ.أثْرْوْةاللكترونْيْْةالداْروالضعفْعندْتطبيقْ

ةْْاألمنيالتقنيةْْوْْةاللكترونيْْالدارةدراسةْفيْتطويرْتوظيفْْمنْالممكنْأنْتساهمْتوصياتْهذهْال .ج
 هاْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْالعريقةْمنهاْوالناشئةْ.أثْرْو

 .ألغراضْهذهْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلْياستخدمْالباحثانْمنهجية الدراسة: -
 وعمليات إدارة المعرفة  ةاإللكتروني  اإلدارةوالتقي في   األمنيالتوظيف -

 - : ةاإللكتروني  اإلدارة*

عنها،ْوالْتهدفْْْْوكفاءةْالمؤسسةْوليسْبديالًْْْأداءعلىْأنهاْْوسيلةْلرفعْْْْةاللكترونْيْْالدارةع رفتْْ
ةْكاألرشيفْداريلنهاءْدورها،ْوهيْأداةْبالْورقْإالْأنهاْتستخدمْكلْمكوناتْوعناصرْنظمْالمعلوماتْال

تعملْْْةاللكترونيةْوالمفكراتْْواألدلْْةاللكترونْي إدارةْبالْمكانْوبالْزمانْحيثْ والرسائلْالصوتيةْوهيْ
ْالحقيقي7/365ْْْ/24) ْالزمن ْفي ْيعمل ْالعالم ْبمعنى ْفالمؤسسات24ْْْ( ْتنظيماتْجامدة ْبال ْإدارة ساعة،ْوهي

المعرفة، المعرفةْوصناعةْ تعتمدْعلىْعمالْ لْْالذكيةْ تقذفْ المعرفةْ اليومْصناعةْْغيرْ لعالمْوأصبحتْ
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ْو بدالًْْْْةاللكترونيْْالدارةالنامي،ْ الملفاتْ إدارةْ محاضرْْْْهيْ منْ بدالْ المحتوىْ واستعراضْ حفظها،ْ منْ
ْ(1ْ).ْمنْالمتابعة،ْالتجهيزْالناجحْلدارةمنْالمتابعة،ْاكتشافْالمشاكلْبدالًْاالجتماعاتْ،ْالنجازْبدالًْْ
ةْلعصرْالمعلومات،ْتعملْعلىْإداريْْماْهيْإالْاستراتيجيةْْةاللكترونْيْْالدارةوذكرتْاألسدي"ْأنْْ

المتاحةْمنْْتحقيقْخدماتْأفضلْللمواطنينْوللمؤسساتْولزبائنهاْمعْاستغاللْأمثلْلمصادرْالمعلوماتْْ
منْأجلْاستغاللْأمثلْْْْ؛خاللْتوظيفْالمواردْالماديةْوالبشريةْوالداللةْالمتاحةْفيْإطارْالكترونيْحديْث

جميعْْْْةاللكترونْيْْالدارة.ْوتشملْْ(2)ةْالمستهدفةْوبالجودةْالمطلوبة"للمطالبْْاللوقتْوالمالْوالجهدْوتحقيقًْ
تحفيزْإالْأنهاْتتميزْبقدرتهاْعلىْخلقْالمعرفةْبصورةْمنْتخطيطْوتنفيذْومتابعةْوتقييمْْوْْالدارةوظائفْْ

مستمرةْوتوظيفهاْمنْأجلْتحقيقْاألهداف.ْوتعتمدْعلىْتطويرْالبنيةْالمعلوماتيةْداخلْالمؤسسةْبصورةْ
ْاألعمالْنحوْاألفضلْ.ْأداءتحققْتكاملْالرؤيةْومنْثمْْ

أنهْيمكنْتعريفهاْبتجردْعلىْأنهاْْْْةاللكترونْيْْالدارةيرىْالباحثانْبعدْاالستعراضْالسابقْلتعاريفْْ
ْْإلْىالتقليديةْفيْتسييرْاألعمالْْْْالدارةاستبدالْنظمْْْْإلىةْحديثةْترميْْإداريوهيْفلسفة21ْْْْإدارةْالقرنْْ

المعلوماتْالدوليةْ)النترنت(،ْْْْتستندْفيْعملهاْعلىْتسخيرْتكنولوجياْالمعلوماتْوشبكةنظمْإلكترونيةْْ
لنجازْاألعمالْبأقلْتكلفةْوجهدْووقتْوجودةْعاليةْعلىْمدارْاليومْواألسبوعْوالسنة،ْوهيْالعلمْالذيْ

ْْ ْْْْالدارْةيجمعْعلم الهندسة المعلوماتْمعْ تكنولوجياْ المْْْةاللكترونيمعْ بكفاءةْْللوصولْألهدافْ ؤسساتْ
ْ:ْةاللكترونيْرةالدايوضحْتعريف1ْوفعالية.ْوالشكلْرقمْ

ْ
ْ

ْ
ْ

ْ(ْتعريفْالدارةْاللكترونية1شكلْ)
ْ:ْاستخالصْالباحثانْمنْأدبياتْالدراسْةالمصدر

ْ

 

 )1( تعلب سيد، نظم المعلومات اإلدارية، ط1، دار الفكر للنشر، األردن،2011، ص 80

)2( أفنان األسدي، اإلدارة اإللكترونية –بين النظرية والتطبيق-في بيئة منظمات األعمال العراقية، مجلة مركز دراسات  

. 2009الكوفة، العراق، الناشر، جامعة، دار  15 الكوفة، العدد  

 

اإللكترونيةالهندسة  دارة اإل 

 اإللكترونية

 تحقيق

هدافاأل  

 بكفاءة 

 و فاعلية

 تكنولوجيا المعلومات  اإلدارةعلم 
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وهماْالتوظيفْالتقنيْْْةاللكترونيْالدارةوسلطتْهذهْالدراسةْالضوءْعلىْمتطلبينْمنْمتطلباتْ
ْ.األمنيوالتوظيفْ

عمليةْتسخيرْالتكنولوجياْبأجهزتهاْوبرامجهاْلخدمةْالعملْْْوهي- : ةاإللكتروني لتوظيف التقني لإلدارة **ا
ْ،ْوتتكونْمنْ:دارْيال

 الماديةْللحاسوبْونظمهْوشبكاتهْوملحقاته.:ْوهوْالمكوناتْعتاد الحاسوب .1
 :ْوهيْالشقْالذهنيْمنْنظامْوشبكاتْالحاسوبْولهاْفئتانْ:برامج الحاسوب .2

ْالْن 1.2 ْالبرمجة،ْْبرامج ْلغات ْالشبكة،ْمترجمات ْإدارة ْالتشغيل،ْنظم تدقيقْالبرمجة،ْهندسةْْْْأدواْتظام:ْنظم
ْم:البرامجْبمساعدةْالحاسوب.ْبرامجْالتطبيقاتْولهاْثالثةْأقسا

ْالبريدْْ. برامج تطبيقات عامة1.1.2 ْبرامج ْالويب، ْالجماعي،ْْْْاللكتروني:ْكمستعرضات ْالدعم وبرامج
 وقواعدْالبيانات.ْةاللكترونيْرسومْالحاسوب،ْوالجداول

ْالتجارةْْ:  برامج تطبيقات خاصة  2.1.2 ْالماليةْوبرامج ْالبرامج ْأوْحزم ْالمحاسبية تكونْمتنوعةْكالبرامج
 وبرامجْتخطيطْمواردْالمشروع.ْةاللكترونْي
الممتدةْعبرْنسيجْاتصاليْلشبكاتْاالنترانتْْْْةاللكترونيهيْالوصالتْْ  شبكات االتصال:   3.1.2

Internet ْاالكسترانتExtranetْةاللكتروني،ْوتمثلْالقيمةْللمنظمةْولدارتها.ْْ
منْالقياداتْالرقمية،ْالمديرون،ْوالمحللونْللمواردْالمعرفية،ْرأسْالمالْالفكريْفيْْصناع المعرفة:    .3

رْْمنْجهةْوتغيْيْْةاللكترونْيْْالدارةالمنظمة،ْيتولىْصناعْالمعرفةْإدارةْالتعاضدْاالستراتيجيْلعناصرْْ
 ثقافةْالمعرفة.ْإلىطرقْالتفكيرْالسائدةْللوصولْ

التقنيةْالثالثةْ)العتادْوالبرامجْْْةاللكترونيْالدارةيجبْأنْتكونْهناكْعالقةْتعاضدْبينْمكوناتْ
وشبكاتْاالتصال(،ْوذلكْلتحقيقْأكبرْقدرْممكنْمنْالحوسبةْوالتلقائيةْفيْتدفقْاألنشطةْوالعملياتْ

كْلضمانْتوفيرْاالستجابةْالسريعةْلحوافزْالتغييرْالمتمثلةْبالبيئةْالتنافسيةْْةْوخارجهاْوذلداخلْالمنظم
 (1) وظهورْالتحالفاتْوأنشطةْاألعمالْالكونيةْوانبثاقْالشركاتْالكونيةْذاتْالبنيةْالشبكية.

 

 

)1( سعد ياسين، اإلدارة اإللكترونية وافاق تطبيقاتها، مركز البحوث لمعهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 

2007.  
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 - : األمني**التوظيف 
في والعاملينْ المؤسسة،ْ معلوماتْ معالجةْ فيْ المستخدمةْ المواردْ كافةْ وتأمينْ وأجهزةْْحمايةْ ها،ْ

وضعْإجراءاتْووسائلْلحمايةْمعلوماتْوهيْكنزْثمينْللمؤسسة،ْوذكرتْْْْإلىحاسوبها،ْوتحتاجْالمؤسسةْْ
ْْ:األمنيشلبيْخطواتْتطبيقْالمتطلبْ

ْبح: العزلأوالً  ْمحمي ْموقع ْفي ْالبيانات ْتخزين ْأي ْبصالحياتْْ: ْإال ْإليها ْالوصول ْأيْشخص ْيستطيع يثْال
 معينةْ.

التعريفْباألشخاصْالذينْيمكنْأنْيعطيْلهمْصالحياتْللوصولْللبيانات،ْوماْْْوتشملْْ: التنظيم:اتانيً 
ْبالضافةْْ ْللبيانات، ْاستخدامه ْلهمْوطبيعة ْالمعطاة ْالصالحيات ْالدخولْْْإلىهي الرقابةْعلىْجميعْعمليات

 اتْواستخدامهاْوفحصْسجالتهاْبشكلْدوري.قواعدْالبيانْإلى
ْإاتالتً  البياناتْوفقْشيفْرْْعادة:ْ إذاْأعيدتْصياغتهاْوفقْهذهْْْْ؛ةْمعينةترتيبْ بحيثْالْيمكنْفهمهاْإالْ

 (1ْ)ْ.السريةالشيفرةْويجبْأنْيكونْذلكْبمنتهىْ
 - ** إدارة المعرفة: 

ْتؤديْْ ْالتي ْللعمليات ْأنهاْتجميع ْالمعرفة،ْْْْستفادةخلقْونشرْوتوزيعْواالْْإلىهناكْمنْعرفهاْعلى من
ينْوالفالسفةْوالمؤلفينْوالصحفيينْوالمدرسينْوالسياسيينْْوهيْتبنىْباألجلْالطويلْوتشملْممارسةْالممارس

ْ(2ْ)ْوغيرهم.وعلماءْالدينْوالمهتمينْبشئونْالمكتباتْ
قومْالمؤسساتْمنْخاللهاْبإيجادْقيمةْمنْعناصرهاْالفكريةْالمبنيةْعلىْالمعرفة،ْهيْالعمليةْالتيْت

أفضلْْْْإلىخرىْمنْأجلْالتوصلْْوهذاْيتطلبْمشاركةْتلكْالعناصرْمعْالقوىْالبشريةْوالمؤسساتْاأل
ْ(3)ْ.المعرفةماْتعملْتكنولوجياْالمعلوماتْعلىْتسهيلْعمليةْإدارةْْاالممارساتْوغالبًْ

 

)1( جمانة شلبي، )2009(، واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية، وأثرها على التطوير التنظيمي، رسالة ماجستير  

فلسطين.  بغزة،الجامعة اإلسالمية  منشورة،غير   

 )2( جاد الرب سيد، نظم المعلومات اإلدارية –األساسيات والتطبيقات اإلدارية، ط2، مصر،2013. 

 )3( ياسر الصاوي، إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات، دار السحاب للنشر والتوزيع ،ط1 الكويت،2007.
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وتعرفْعلىْأنهاْتخطيطْوتنظيمْورقابةْوتنسيقْوتوليفْالمعرفة.ْواألصولْالمرتبطةْبرأسْالمالْْ
ْالشخصيةْوالتنظيميةالفكريْوالعملياتْوالقدرا ْاليجابيْْبحيثْْْْ؛تْوالمكانات ْالتأثير ْمن ْيمكن ْما ْأكبر تحقق

ْ(1ْ)فيْنتائجْالميزةْالتنافسية.ْ
(ْهيْعمليةْتقديمْالمعرفةْالصحيحةْفيْالوقتْالمناسبْوالعملْعلىْمساعدةAlfred &Svenjaْْعرفهاْ)

ْ(2)ْالمؤسسة.ْأداءةْتساعدْعلىْتحسينْالناسْعلىْتبادلْالمعلوماتْووضعْالمعلوماتْموضعْالتنفيذْبآلْي

ْإلىالتيْيتمْبموجبهاْاستخراجْواستثمارْرأسْالمالْالفكريْالخاصْبالمنظمة،ْيهدفْللوصولْوهيْ
تنافسيةْوالحصولْعلىْوالءْ بالكفاءةْوالفعاليةْواالبتكاريةْمنْأجلْإكسابْالمنظمةْميزةْ قراراتْتتصفْ

ْ(3ْ)والتزامْالعميل.
رفةْكموردْ)موجودات(ْغيرْملموسةْْغاللْالمعيستطيعْالباحثانْأنْيعرفاْإدارةْالمعرفةْعلىْأنهاْاست

ال أمثلْلمساعدةْ المنظمةْبشكلْ لتحقيقْأهدافهاْوطموحاتهامنْمواردْ باستخدامْوظائفْْْْ؛منظماتْ وذلكْ
ْالْْالدارة ْالمعلومات ْالحديثةْوأنظمة ْالتقنية ْتسخير ْبكفاءةْوفاعلية،ْمع ْالمعرفة ْلتبادل ةْ)البرامجْدارياألربعة

ْلمعرفةْواستخدامهاْبجودةْعالية.ْْكفاءةْإدارةْاْزيادةالخاصة(ْل
ْْْ؛تْإدارةْالمعرفةْبصورةْتكنولوجيةعلىْمعالجةْمشكالْا:ْوالتيْتعملْجميعًْالمتطلب التقني إلدارة المعرفة
التميزْمنْخاللْامتالكْإدارةْالمعرفة.ْومنْأمثلةْهذاْالمتطلبْمحركاتْْْإلىولذلكْفإنْالمنظمةْتسعىْْ

ْ(4ْ)ْالمتميزة.مجيْوقواعدْبياناتْإدارةْرأسْالمالْالفكريْوالتكنولوجيْنْالجماعيْالبْرالبحثْومنتجاتْالكيا

 -**عمليات إدارة المعرفة:  
رغمْاالختالفْفيْتحديدْعملياتْإدارةْالمعرفة،ْإالْأنْهناكْخمسْعملياتْجوهريةْلدارةْالمعرفةْ

ْبخمسةْْ ْالمعرفة ْإدارة ْ)العليْوآخرون(،ْعمليات ْتشخيْصفقدْحدد ْ)عملية ْتوليد،ْعمليةْْعملياتْوهي ،ْعملية
ْ(5)ْ(.تخزين،ْعمليةْتوزيع،ْعمليةْتطبيقْالمعرفة

 
(1) Wiig ، Kmal . Supporting knowledge Management A selection  Of Method And Techniques Except  

Systems With Application .Vol –b-NO1.2005 

(2) Alfred Bererli & Svenja Falk) ، Knowledge Management Networked Environments Library Of 

Congers Cataloging In Publication Data  New York   ،USA.2003 

(3)  Chou Yeh  ،Yaying Mary) ، The Implementation Of Knowledge Management System In Taiwan Higher 

Education  ، Journal Of College Teaching & Learning  ، Vol ،2 Taiwan. 2005 

)4( سلوى الشرفا، دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع  

،2008فلسطين. بغزة،الجامعة اإلسالمية  منشورة،رسالة ماجستير غير  غزة،  

 )5( عبد الستار العلي وآخرون، المدخل إلى  إدارة المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،2012.
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ْ(ْيلخصْعملياتْإدارةْالمعرفةْ:2والشكلْرقمْ)
 

 
 
ْ

 
 (: عمليات إدارة المعرفة 2شكل )

إدراره المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع   إلى(، المدخل 2012المصدر: العلي، عبد الستار واخرون )
 40:والطباعة، األردن

ْوفيماْيليْشرحْلهذهْالعمليات:
ْْ: تشخيص المعرفة:أوالً  تعتبرْهذهْالعمليةْمنْأهمْعملياتْإدارةْالمعرفةْوالتيْتبدأْبتعريفْالمعرفةْوْْ

المهمةْفيْبرنامجْإدارةْالمعرفة،ْوفيْْْاألموروجودْتلكْالمعرفة،ْويعدْالتشخيصْمنْْْْالدراسةْعنْمكان
أنْعمليةْالتشخيصْأمرْْْْإلىاألخرىْوبرامجها،ْويشيرْالكبيسيْْضوءْالتشخيصْتوضعْسياساتْالعملياتْْ

حتمي،ْألنْالهدفْمنهاْهوْاكتشاف،ْمعرفةْالمنظمةْوتحديدْاألشخاصْالعاملينْلهاْومواقعهمْبذلكْتحددْْ
مكانْهذهْالمعرفةْفيْالقواعد،ْوتعدْعمليةْالتشخيصْمفتاحاْأليْبرنامجْلدارةْالمعرفة،ْوعمليةْجوهريةْْ

العملياتْاألخرى،ْوصفها،ْلذلكْإذاْأرادتْالمنظمةْْْمساهمةْمباشرةْفيْإطالقْوتحديدْشكلْْرئيسيةْتسهم
 أنْترصدْإدارتهاْالمعرفة،ْعليهاْأنْتتحركْضمنْمحورين:

ْلدىْْ ْإمكانياتْوما ْالمنظمةْمن ْلدى ْبما ْالداخليةْوالمتمثلة ْالمعرفة ْتعرفْمصادر ْأن هاْوخبراتهاْْأفراْداألول:
ْفائدةْللمنظمةْومستقبلهاْ.ْمنْمعلوماتْوخبراتْذاْت

الثاني:ْالتعرفْعليهاْمنْمصادرهاْالخارجيةْالتيْتتكونْفيْالبيئةْالمعرفيةْبالمنظمةْوالتيْيجبْرصدهاْْ
هتماماتْالمنظمةْوالسعيْالرتباطْالمنظمةْمعها،ْومنْهذاْيتوجبْعلىْالمنظمةْتشخيصْْالْْابدقةْوفقًْ

ْ.(1)ْالمشكلةتشخيصْأصحابْالخبرةْلْفراْدالمعرفةْمنْخاللْتكليفْاأْل
ْْإلىوالدراسةْعنْمكانْوجودْالمعرفةْهلْهيْفيْرؤوسْالعاملينْأمْفيْالنظمْأمْفيْالجراءات،ْإضافةْْ

حيثْأنْْْ؛وجوداتْالمعرفةْالمطلوبةْللمنظمةتحقيقْالمقارنةْبينْموجوداتْالمعرفةْالحاليةْفيْالمنظمةْوم
 

 

 )1( صالح الدين الكبيسي، إدارة المعرفة، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، العراق،2005.

تشخيص 

 المعرفة

 توزيع المعرفة

 

 تخزين المعرفة توليد المعرفة

 تطبيق المعرفة
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تحتاجْه التيْ المبذولةْ الجهودْ مقدارْ يمثلْ الفارقْ ْْهذاْ للوصول المنظمةْ يعدْْْْإلىاْ وْ المنشود،ْ االبتكارْ
لتشخيصْيحددْموقعْالمعرفةْالمهمةْفيْبرنامجْإدارةْالمعرفة،ْوفيْضوءْعمليةْاْْاألمورالتشخيصْمنْْ

ألنْنجاحْعمليةْْْ؛والموظفْالذيْيحملها،ْوتعتبرْهذهْالعمليةْمنْأهمْالتحدياتْالتيْتواجهْالمؤسساْت
 (1)لدارةْالمعرفة.ْافيْعمليةْالتشخيص،ْوتعتبرْمفتاحًْْإدارةْالمعرفةْتتوقفْعلىْالدقة

المعرفة،ْويتمْذلكْمنْخاللْمشاركةْفرقْالعمل،ْحيثْيتمْتوليدْرأسْْْْيداعإتعنيْْْْتوليد المعرفة:ْْ:اثانيً 
ْابتكاريةْمستمرةْكماْتزودْ ْالمشكالتْبصورة مالْمعرفيْجديدْفيْقضاياْوممارساتْجديدةْتسهمْفيْتعريف

بالقدرة المهنيينْْْْالشركةْ باالعتمادْعلىْتطويرْمهاراتْ التفوقْفيْالنجازْوتحقيقْمكانةْمرموقة،ْ علىْ
فيْتوظيفْالمواهبْواالحتفاظْبها،ْضرورةْفهمْأنْالمعرفةْواالبتكارْعمليةْمزدوجةْذاتْْْالدارةةْومساعْد

 (2ْ)ْجديدة.اتجاهين،ْفالمعرفةْمصدرْلالبتكارْواالبتكارْيعملْعلىْالوصولْلمعرفةْ
ْ (3ْ)تتضحْكماْيلي:ْتولدْالمعرفةْبشكلْصحيحْهناكْشرطينْيجبْتوافرهاْلذلكْكماْوحتى

يكونْهناكْمصادرْداخليةْوخارجيةْللمعلوماتْولمعرفةْكيفْتشكلْقاعدةْالبياناتْالتيْيستندْْأنْْ -1
 فيْالبناء.ْفراْدإليهاْاأل

ا -2 المعلوماتْ التكاملْفيْ الطاقاتْاالستيعابيةْلكيْتحدثْعمليةْ لمستلمةْمنْشبكةْْالبدْمنْتوفرْ
ذلكْعلىْمصادرْالمعلوماتْْالعمل،ْوالتيْبواسطتهاْيحدثْالتفاعلْمعْخبراتْالعاملين،ْويعتمدْْ

 الفعالة،ْالتسجيل،ْالمشاركة،ْالسلوكيات.
ْيعنيْهيْجلبهاْْْْْْْْ ْالمعرفة ْتوليد ْأن ْيتضح ْاكتسابهاْْْْإلىمماْسبق ْيمكن ْالخارجية،ْكما ْالمصادر المنظمةْمن

منْخاللْورشْْْأيًضاخلية،ْحيثْتأتيْالمعرفةْبشكلْأساسيْمنْتجاربْومهاراتْالموظفين،ْمنْالمصادرْالدا
ْالتطويريةْوالدوراتْ ْالمؤتمرات ْالخاصْوالجامعاتْوالمعاهد،ْكذلكْعقد ْالوزاراتْوالقطاع ْالتيْتعقدْبإشراك العمل

المنظمة الرسميْفيْ الرسميْوغيرْ العملْوتشجيعْاالتصالْ يجادْْْ(4ْ).التدريبية،ْوبناءْفرقْ وا  أيْعمليةْخلقْ
يؤثرْْْْدواْتوالتقنيةْوالعمليات،ْوفيْحالةْغيابْأيْمنْهذهْاألْْاْدفْرأساسيةْوهيْاألْْأدواْتالمعرفةْتحتاجْلثالثْْ

 

)1( محمود المدهون، عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي: دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم 

.2014للدراسات العليا،ر غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة رسالة ماجستي غزة، /العالي  

   .2012، األردن،والتوزيع والطباعةالمسيرة للنشر  المعرفة، دارإدراره    إلىخرون، المدخل آعبد الستار العلي و (2)

(3)  course: Firestone .J. Has Knowledge Management Been Don? Bradford، UK ،Emerald Group.: 15. 

2005 

الفلسطينية: دراسة ميدانية ، رسالة دكتوراه غير   اللوح،نبيل    (4) التنظيمي للوزارات  البناء  دور إدارة المعرفة في تطوير 

 (2013) .منشورة ، جامعة قناة السويس، مصر
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لخلقْمعرفةْْْامعًْْْدواْت(ْيبينْتكاملْهذهْاأل3ذلكْبشكلْسلبيْعلىْتطويرْالمنظمةْوتحقيقْأهدافها.ْوالشكلْ)
دارتهاْبشكلْجيد: ْوا 

 

 
 
 
 
 
 

المعرفة(:ْتكاملْأدواتْخلق3ْكلْ)ش  
course: Firestone.J. (2005), Has Knowledge Management Been Don? Bradford, 

UK, Emerald Group.: 15 

ْاألْْْ ْأن ْالسابق ْالشكل ْتطبيقْْْْفراْديالحظْمن ْالبعضْوعند ْبعضها ْتقاطعتْمع ْقد والعملياتْوالتقنية
ْاالتصا ْتسهيلْعملية ْيتم ْالمعرفة ْاألإدارة ْبين ْالشكلْوالدراساتْْْوالمجموعاْتْْفراْدل ْالفرق،ْومنْخاللْهذا أو

األ هذهْ الباحثينْعلىْ بينْْدواْتالسابقةْسيعتمدْ الربطْ عندْ إدارةْْْْةاللكترونيْْالدارة،ْ تطويرْ فيْ ودورهاْ
عةْوتشجيعهاْللموظفينْعندْتطبيقْإدارةْالمعرفة.ْوهناكْأربعةْطرقْشائْالقيادةدورْْإلىالمعرفةْبالضافةْ

ْمنْخاللهاْتولدْالمعرفةْللمؤسساتْوهي:
،ْلذلكْفإنْالمنظماتْتستخدمْوسيلةْالتغذيةْالراجعةْْفراْدالتعليمْالفردي:ْإنْالمعرفةْتتدفقْعبرْاأل -أ

ْدْ.علىْاكتسابْالمعرفةْبشكلْجيْفراْدوالمالحظةْوالخبرةْلمساعدةْاأل
البيئةْالداخليةْوالخارجية -ْب تلقيْالمعلوماتْمنْ البيئي:ْأيْ للمؤسسة،ْبهدفْصنعْقراراتْْْالمسحْ

ْاستراتيجيةْأكثرْفاعليةْ.
ْاأل -ْت ْتأجير ْأي ْلتحقيقْْْْفراْدالتطعيم: ْتقانةْجديدة ْللمنظمةْومعرفة ْأفكارْجديدة ْلجلب أوْشراءْمنظمات

ْبال ْالطريقة ْاالعتمادْعلىْهذه ْالتنافسية،ْويتم ْالمنظمةْ.الميزة ْبرمجياتْجديدةْعلى ْإدخال ْتحديدْعند

فراداأل  التقنية 

 العمليات

K.M 
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ْال -ْث ْتوليد ْأي ْللتجريبْْالتجريب: ْنتاج ْالبصيرةْهو ْالتبصير،ْونفاذ ْالشخصْعنْطريق ْداخل ْمن معرفة
دفاعيةْتساعدْالعاملينْفيْالحصولْعلىْْْْاوالعملياتْالخالقة،ْأيْأنْالمديرينْيستحدثونْنظمًْ

ْاآلخرين ْتجارب ْمن ْتجاربهم،ْوكذلك ْمن ْالضيقة.التبصر ْمنْحدودها ْأبعد ْاألفكار ْتعميمْهذه ْتم ،(ْ1)ْْ
ْتوليدْْ ْأنشطتهاْْعنْطريق ْفي ْالقوةْوصهرها ْامتالك ْتعني ْالتي ْالمعرفة ْامتالك ْالمنظمة ْتضمن المعرفة

ْالمختلفةْلتحقيقْاألهدافْالمنشودة.
منْخاللْجمعْالمعرفةْمنْمصادرهاْالداخليةْوالخارجيةْوضعهاْفيْصورةْمفيدة،ْْْْ: تخزين المعرفة:اثالثً 

ال بالسرعةْ الملموسةْ الموجوداتْغيرْ الحفاظْعلىْْهناكْخوفْمنْتضييعْ بها،ْمنْأشكالْ اكتسبتْ تيْ
عرضةْْْْأيًضْاالمعرفةْهيْالحفاظْعلىْالعاملينْالجيدينْالذينْيمتلكونْالخبرةْوْالمعرفة،ْوتكونْالمعرفةْْ

ْالمنظماتْْلل ْلذلكْتحتاج ْالمتسارع، ْالتقني ْالتطور ْتحتويْْْْإلْىتلفْوالضياعْوالتقدمْخاصةْمع ذاكرةْتنظيمية
هاْالمختلفةْبماْفيهاْالوثائقْالمكتوبةْوالمعلوماتْالمخزنةْفيْقواعدْالبياناتْْعلىْالمعرفةْالموجودةْبأشكال

وشبكاتْْْْفراْدوالمعرفةْالضمنيةْالمكتسبةْمنْاألْْ،ْوالنظمْالخبيرة،ْوالجراءاتْوالعملياتْالموثقة،ةاللكترونْي
ستخدامها،ْوتحرصْبلْاستيرادهاْوقتْالحاجةْواْْْ؛العمل،ْوعمليةْخزنْالمعرفةْالْتعنيْفقطْاالحتفاظْبها

المنظماتْعلىْإدارةْالمخزونْلمواجهةْالفرصْوالتغييراتْالحاصةْفيْالمستقبل،ْوتحتاجْلذلكْتكنولوجياْْ
 .داعمةْلها

قْاألهمْمنْخزنْالمعرفةْهوْاستخراجهاْمنْعقولْالعاملينْفيْالمنظمةْعنْطريقْْفيْضوءْماْسب
منْثمْخزنهاْباالعتمادْعلىْوسائطْالتخزينْْْوْْ،للمنظمْةْْاومفهومًْْْاالحوار،ْوعرضهاْبشكلْيكونْواضحًْ

ْالمتطورةْ.
:ْتوزيعْالمعرفةْأوْنشرهاْهيْالخطوةْاألولىْفيْعمليةْاستخدامْالمعرفة،ْوهيْعمليةْ: نقل المعرفةارابعً 

الشخصْالمناسبْفيْالمكانْالمناسبْوفيْالوقتْالمناسبْضمنْالشكلْالمناسبْْْْإلىإيصالْالمعرفةْْ
مادْعليهاْْالمعرفةْللمعنيينْبهاْوتداولهاْللقيامْبالمهامْالمطلوبةْمنهم،ْأوْاالعتْْوبتكاليفْمعقولة.ْأيْنقل

فيْاتخاذْالقرارات،ْأيْتبادلْالخبراتْواالفكارْوالممارساتْبينْالعاملينْوهذاْيحتاجْلتوفيرْوسائلْاتصالْْ
ططْلها،ْأوْبشكلْْمالئمةْلذلك،ْويتمْنقلْالمعرفةْإماْبشكلْرسميْكالتقاريرْواالجتماعاتْالرسميةْالمخ

مقننْوتكونْفيْغيرْأوقاتْْْْْارسميًْْْْاأخذْطابعًْغيرْرسميْكاالجتماعاتْغيرْالرسميةْوحلقاتْالنقاشْالتيْت
 

)1(ْمحمودْالمدهون،ْعملياتْإدارةْالمعرفةْوعالقتهاْبتميزْاألداءْالمؤسسي:ْدراسةْتطبيقيةْعلىْوزارةْالتربيةْوالتعليمْ

ْ.2014رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة،ْأكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعليا،ْغزة،ْ/العالي  
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العمل،ْوْلكنْهذاْالنوعْمنْنقلْالمعرفةْمنْالممكنْأنْيعرضْالمعرفةْللفقدانْوعدمْنقلهاْبشكلْصحيح،ْ
وقْعمليةْاالبتكار،ْلذلكْيفضلْالجمعْبينْالنقلْْلذلكْتعتبرْعمليةْالنقلْالرسميْأكثرْفاعليةْولكنهاْتْع

 (1ْ).مطلوبةْاستفادةقْأعلىْالرسميْوغيرْالرسميْلتحقْي
الموظفينْالذينْيحتاجونْإليهاْْْْإلىأنْتوزيعْالمعرفةْهوْعمليةْتداولْالمعرفةْونقلهاْْْْإلىْْ(2)(Arorوأشار)

والخبراتْوالممارساتْبينْالعاملينْْفيْالوقتْالمناسبْهدفْالقيامْبمهامْجوهرية،ْوتعنيْتبادلْاألفكارْْ
األمرْالذيْيتطلبْاتصالْالعاملينْبعضهمْببعض،ْواستعمالْماْيعرفونهْلحلْالمشكالتْعلىْنحوْمبدع،ْْ

 فالمعرفةْالحقيقةْتنموْعندماْيتمْتشاركهاْ.
منْْوسائلْكشخصْمعينْأوْبريدْإلكترونيْأوْغيرهاْمنْالوسائلْالمتاحة،ْْوْْإلىتحتاجْعمليةْنقلْالمعرفةْْ

 نقلْالمعرفةْالنترنتْأوْالوثائقْأوْالتدريبْوالحوارْأوْحلقاتْالمعرفة.ْأساليْب
هاْوالمشاركةْبعدْنقلْالمعرفةْتأتيْعمليةْاستثمارْالمعرفة،ْفالحصولْعليهاْوخزنْْ: تطبيق المعرفة:اخامسً 

عرفةْمجردْتكلفةْوا هدارْالتنفيذ،ْوبدونْذلكْتعدْالمْإلىفيهاْأمورْالْتعدْكافية،ْإذْالبدْمنْتحويلْالمعرفةْ
ْْْاللوقت.ْوالمقصودْبتطبيقْالمعرفةْجعلهاْأكثرْمالئمةْلالستخدامْفيْتنفيذْأنشطةْالمنظمةْوأكثرْارتباطًْ

منهاْبعدْإبداعهاْوتخزينهاْْْْستفادةأنْتقومْالمنظمةْبالتطبيقْالفعالْلالْْإلىْْابالمهامْالتيْتقومْبها،ْاستنادًْ
 (ْثالثْآلياتْلتطبيقْالمعرفةْوهي:Mertinsملين.ْوقدْحددْ),وتطويرْسبلْاسترجاعهاْونقلهاْللعا

لىالضمنيةْللخبراءْْوْْ:ْوجودْمجموعةْمنْالقواعدْوالجراءاتْلتحويلْالمعرفةالتوجيهات  5-1 معرفةْصريحةْْْا 
ْلغيرْالخبراءْ.

لالتصالْومواصفاتْللعملياتْتسمحْللعاملينْبتطبيقْالمعرفةْدونْالحاجةْْْْداءوضعْأنماطْلألْْالروتين:  2  -5
ْباآلخرينْ.

تستخدمْفيْالمواقفْْْاأيْبناءْفرقْعملْذاتْمهامْمحددةْذاتيًْ:  افرق العمل ذات المهام المحددة ذاتيً   5-3
ْ(3)التيْتكونْفيهاْالمهامْمعقدةْوظروفْعدمْتأكدْوالْيمكنْاالعتمادْفيهاْعلىْالتوجيهاتْوالروتين.ْ

 

)1ْ(ْيوسفْأبوْفارة،ْوْحمدْعليان،ْدورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْفيْالقدسْالشرقية،ْْ

.2010،فلسطين،15العددْلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراسات،مج  
(2) Arora & Raosaheb ،( Knowledge Management In Public Sector  ، Indian Journal Of Commercial Management 

Studies ،Vol ،2 ، No1. 2011 

،ْْعليان(،ْدورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْفيْالقدسْالشرقيةْوحمدْفارة،يوسفْأبوْْ(3)
 ْ.2010ْ،ن،ْفلسطي15مجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراسات،ْالعدد
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كْ بها،ْ خاصةْ عملياتْ المعرفةْ إدارةْ تطبيقْ ْإولعمليةْ االْْعادْةاالستعمال،ْ ،ْستفادةاالستعمال،ْ
ديهاْفيْالوقتْالمناسبْودونْأنْتفقدْاستثمارْْعندماْتستخدمْالمعرفةْالمتوافرةْلْْالدارةوالتطبيق.ْوتنجحْْ

فرصةْتوافرهاْلتحقيقْميزةْلهاْأوْلحلْمشكلةْقائمة.ْويقعْعلىْكاهلْالمديرْالناجحْحثْالموظفينْعلىْْ
استخدامْالمعرفةْيتطلبْهذاْْْعادةاركتهاْوتنفيذهاْبشكلْدقيق،ْوعمليةْاستخدامْواْ التطبيقْالجيدْللمعرفةْومش
تْغيرْالرسميةْوالحصولْعلىْالتقارير،ْوالتطبيقاتْالجيدةْوالقصصْالناجحة،ْاالعتمادْعلىْاالتصاال

ْْوأشكالْأخرىْبماْفيهاْالعرضْوجلساتْالتدريب،ْوماْيوفرهْالنترنتْمنْفرصْالستخدامْالمعرفة،ْومْن
ْْتطبيقْالمعرفةْفيْأماكنْبعيدهْعنْأماكنْتوليدها.ْويسمحْتطبيقْالمعرفةْبعملياتْالتعلْمْْعادةاألفضلْْإ

ابتكارْمعارفْجديدة،ْلذلكْأطلقْعلىْعملياتْإدارةْالمعرفةْبالحلقةْْْإلىالفرديْوالجماعيْالتيْتؤديْْ
ليةْتطبيقْالمعرفةْغايةْْالمغلقة.ْوْيجبْتوظيفْالمعرفةْفيْحلْمشكالتْالمؤسسات،ْومنْهناْتكونْعم

تسعىْإدارةْالمعرفةْللوصولْإليهاْوهذاْيعنيْأنْاستثمارْالمعارف،ْوْالحصولْعليهاْوخزنهاْوْالمشاركةْ
تعدْأمورْكافيةْدونْتنفيذْالمعرفة،ْوفيْحالةْعدمْتطبيقْالمعرفةْفهيْتكلفةْتتحملهاْالمؤسسة،ْوْْْفيهاْال

طبقهْالمؤسسةْمنْمعارف،ْلذلكْحتىْتحددْالمؤسسةْماْهيْْتظهرْهناْفجوةْبينْماْتعرفهْالمؤسسةْوماْت
اذجْمؤسساتْمنْنمْْستفادةآلياتْتطبيقْالمعرفةْلديهاْيجبْعليهاْوضعْنموذجْمخصصْلذلكْأوْاال

ْ(1).مالئمةْنماذجْالمؤسساتْاألخرىْبماْيالءمْطبيعةْعملهاْوظروفهاْإلىأخرى،ْوتحتاجْهناْالمعرفةْ
ةْالمعرفةْيرىْالباحثانْأنْعمليةْإدارةْالمعرفةْحتىْتجنيْثمارهاْْمنْالعرضْالسابقْلعملياتْإداْر

قدْأهميتها،ْونجاحْأيْإدارةْللمعرفةْْيجبْأنْتمرْبالمراحلْالخمس،ْفعمليةْالتشخيصْدونْعمليةْالتوليدْتْف
ْيتوقفْعلىْمدىْإمكانيةْتطبيقْالمراحلْالخمسْوجعلهاْمتكاملةْ.

 الطريقة واإلجراءات -

يتكونْمجتمعْالدراســــــــةْمنْالموظفينْالعاملينْفيْالجامعةْالســــــــالميةْبغزة،ْْستتتتتة: **مجتمع وعينة الدرا
م(ْوقدْقامْالباحثانْباســــتخدام2019ْْالجامعةْالســــالمية،ْْشتتتئون الموظفين(ْموظفْ)دائرة183ْوعددهمْ)

%(،ْمنْمجتمعْالدراســــــة،ْوتم60ْْ(ْاســــــتبانة،ْأيْبنســــــبةْ)110طريقةْالعينةْالعشــــــوائية،ْحيثْتمْتوزيعْ)

 

)1ْ(نبيلْاللوح،ْدورْإدارةْالمعرفةْفيْتطويرْالبناءْالتنظيميْللوزاراتْالفلسطينية:ْدراسةْميدانية،ْرسالةْدكتوراهْغيرْمنشورة،ْجامعةْقناةْ

(ْ،2013)ْالسويس،ْمصر.  
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عينةْْْْأفراْد %،ْويتضـحْفيماْيليْتوزيع85.5(ْاسـتبانةْصـالحةْللتحليلْبنسـبةْاسـترداد94ْْولْعلىْ)الحصـ
 فيها: فراْدلأل شخصيةالبياناتْال الدراسةْحسْب

 عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية    أفراد(: توزيع 1جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  البيانات الشخصية

 الجنس
 94.7 89 ذكر

 5.3 5 أنثْى

 العمر

سنْة30ْأقلْمنْ  7 7.4 

سنْة40ْأقلْمنْْ-30منْ  11 11.7 

سنْة50ْأقلْمنْْ-40منْ  39 41.5 

فأكثْرسنة50ْْ  37 39.4 

 المستوى العلمي 

 18.1 17 بكالوريوسْفأقْل

 30.9 29 ماجستيْر

 51.1 48 دكتوراْه

 عدد سنوات الخدمة 

سنواْت5ْأقلْمنْ  11 11.7 

ْتسنوا10ْأقلْمنْْْ-5منْ  34 36.2 

سنواتْفأكثْر10ْ  49 52.1 

%(ْمنْعينةْالدراسـةْهمْمنْالذكورْوتعزوْالباحثان95ْْمنْالجدولْالسـابقْالحظْالباحثانْأنْ)ْْْْْْْْْْ
وجودْالذكورْْإلىأنْأولْنشأةْالجامعةْالسالميةْلمْيكنْهناكْكوادرْنسائيةْتعملْبها،ْمماْأدىْْإلىذلكْ

ْْاعام40ًْْْنْيبلغونْمنْالعمرْ%(ْمنْعينةْالدراســـةْهمْم80ماْنســـبتهْ)ْفيْالجامعة.ْوْْْْالناْثأكثرْمنْْ
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،ْفيكونْلديهمْْةاللكترونيْالدارةْإلىالتقليديةْْْالدارةفأكيرْوهذهْالفئةْمنْالموظفينْعاصــــــــــرواْالتحولْمنْْ
ثرْْودورهْفيْخـدـمةْالمعرـفة،ْْأـماْعنْبـندْالمســــــــــــــتوىْالعلميْـفأكْْاللكترونيمعرـفةْجـيدةْـبالفرقْبينْالعـملْْ

منْنصفْالعينةْهمْمنْحملةْالدكتوراهْممنْأهتمواْبإكمالْتعليمهمْويكونْلديهمْمعرفةْوْإطالع،ْوْهناكْْ
ــنواتْفهمْيمتلكونْخبرةْفي52.1ْ) ــرْســ ــنواتْخدمتهمْفيْالجامعةْالعشــ ــةْتجاوزتْســ %(ْمنْعينةْالدراســ

ـيثْعـاصــــــــــــــرواْالعـملْحْْ؛ـلةْتخـدمْعملهم،ْوتســــــــــــــاعـدهمْعلىْالتطويرْفيْمجـالْالتقنـيةطويْْدارْيالعـملْال
ْ.اللكترونياليدويْوالعملْْْدارْيال

 اختبار فرضيات الدراسة -

ْتحليل محاور االستبانة: 

 ةاإللكترونيلإلدارة  األمنيالتوظيف التقني و  -
درجةْالموافقةْالمتوسطةْْْْإلىلمعرفةْماْإذاْكانتْمتوسطْدرجةْاالستجابةْقدْوصلتTْْتمْاستخدامْاختبارْْ

 :كماْفيْالجدولْالتاليْ،أمْال3ْوهيْْحدْما(ْإلى)

 (2الجدول )

 ةاإللكتروني لإلدارة   األمنيتوظيف التقني و لمحور ال  tقيمة االختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و 
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لإلدارةْْْالتوظيفْالتقني
 ْةاللكترونْي

4.10 0.62 81.92 17.23 0.000 1 

لإلدارةْْْاألمنيالتوظيفْ
 ْةاللكترونْي

3.99 0.59 79.76 16.14 0.000 2 

ْْْْْ التقنيْلإلدارة للتوظيفْ الحسابيْ النسبيْيساوي4.10ْيساويْْْْةاللكترونْيالمتوسطْ الحسابيْ المتوسطْ وأنْ ْ،
،3.99ْْْاألمني،ْأماْالتوظيف0.000ْْتساويْْ(  Sig)االحتماليةْْْْالقيمةْْ,ْوأن17.23%،ْقيمةْاالختبار81.92ْْ
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العينةْعلىْفقراتْالتوظيفْْْْأفراْدوهذاْيعنيْأنْهناكْموافقةْمنْقبل16.14ْْ،ْوقيمةْاالختبار79.76ْْ%بنسبةْْ
ْاألمنْيأهميةْتوفرْالتوظيفْالتقنيْْوْْإلىبشكلْعام،ْويفسرْالباحثانْهذهْالنتيجةْْْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيالتقنيْْو

(2012ْةْ)االغا،ْلجنيْتمارها.ْوهذهْالنتيجةْتتفقْمعْنتيجةْلدراسْةاللكترونيْالدارةكمتطلباتْهامهْعندْتطبيقْْ
فيْالجامعاتْالفلسطينيةْبلغْْْةاللكترونيْْالدارةنْالمتوسطْالحسابيْالنسبيْلدرجةْتوظيفْْأوالتيْأكدتْعلىْْ

 ْ.األمنيماْبينْالتقنيْثمْْةاللكترونيتْ%(،ْوبدرجةْموافقةْكبيرةْوتدرجتْالمتطلبا73.8)

 ( 3جدول )

 لجميع مجاالت عمليات إدارة المعرفة   tقيمة االختبارمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و ال

 المجال م
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 1 0.000 21.41 82.69 0.51 4.13 معرفة.تشخيصْال  (1

 3 0.000 18.57 82.24 0.58 4.11 المعرفة.توليدْ  (2

 4 0.000 18.02 81.81 0.58 4.09 تخزينْالمعرفةْ.  (3

4)  
نشر/ْتوزيعْْ
 المعرفةْ.

4.12 0.57 82.47 19.28 0.000 2 

 5 0.000 19.33 81.71 0.54 4.09 تطبيقْالمعرفة.  (5

 
عمليات إدارة  
 المعرفة  

4.11 0.50 82.14 21.61 0.000  

الحسابيْيساويْْْْْ المتوسطْ بأنْ القولْ يمكنْ النسبيْيساوي4.11ْْبشكلْعامْ الحسابيْ المتوسطْ ،ْوأنْ
ْْْْوأنْْ،21.61%،ْقيمةْاالختبار82.14ْْ يعنيْأنْهناك0.000ْْْْتساويْْ(  Sig)القيمةْاالحتمالية وهذاْ

ْْإلْىعرفةْبشكلْعام.ْيعزوْالباحثانْهذهْالنتائجْْالعينةْعلىْفقراتْعملياتْإدارةْالمْْأفراْدموافقةْمنْقبلْْ
أهميةْعملياتْإدارةْالمعرفةْوتطويرهاْأوْأهميةْتشخيصْالمعرفةْوماذاْيريدْأنْيعرفْالموظفْوماْينقصهْْ
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لمعارفْفيْمنْتطبيقْهذهْاْْستفادةمنْخبراتْومعلوماتْومعارفْثمْنشرْالمعرفةْوتولديهاْوبعدْذلكْاال
أنْالجامعاتْتعملْعلىْْْْإلى(،ْالتيْتوصلت2015ْْيجةْمعْنتيجةْ)عبدْالغفور،أعمالهم.ْواتفقتْهذهْالنت

ْتوفيرْمتطلباتْإدارةْالمعرفةْلديها.

ْاختبار فرضيات الدراسة

 األمني ( للتوظيف التقني و α  ≤  0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذو أثر الفرضية األولى: يوجد
ْ.ْْعرفة لدى موظفي الجامعة اإلسالميةفي عمليات إدارة الم ةاإللكترونيلإلدارة 

ْالختبارْهذهْالفرضيةْتمْاستخدامْاالنحدارْالخطيْالمتعددْوالجدولْالتاليْيوضحْذلك:

 ولى الفرضية األ  –ل االنحدار المتعدد (: تحلي 4جدول )
 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  المتغيرات المستقلة 

 0.000 6.580 1.658 المقدارْالثابْت

التوظيفْالتقنيْلإلدارةْْ
 ْةاللكترونْي

0.340 2.681 0.009 

لإلدارةْْْاألمنيالتوظيفْ
 ْةاللكترونْي

0.265 2.015 0.047 

 0.505معاملْالتحديدْالم عدَّل=0.718ْْْْمعاملْاالرتباطْ=

 0.000القيمةْاالحتماليةْ=ْْ Fْْْ=48.386قيمةْاالختبارْ

ْ

0.05ْْأقلْمنْمستوىْالداللةْْْْ(.Sig)جدولْالسابقْتبينْأنْالقيمةْاالحتماليةْْمنْالنتائجْالموضحةْفيْال
لإلدارةْْْْاألمنيداللةْللتوظيفْالتقنيْْو ذوْْأثر،ْوهذاْيعنيْوجودْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيللتوظيفْالتقنيْْو

  إلىالنتيجة  هْْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالمية.ْويفسرْالباحثانْهْذْْةاللكترونْي
ْالجامعةْفي تطوير عمليات إدارة المعرفة   األمنيتوفر دليل جيد على أهمية التوظيف التقني و  ْتمتلك ،ْحيث
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الناجمة االستثنائيةْ الظروفْ لمواجهةْ طوارئْ وخططْ عاديةْ والحصارْْْْخططْ الصهيونيْ االحتاللْ عنْ
ْالمفروضْعلىْالبيئةْالتيْتعملْبهاْ.

( بين متوستتتطات  α  ≤  0.05ت ذات داللة إحصتتتائية عند مستتتتوى داللة )الفرضتتتية الثانية: يوجد فروقا
في عمليتات إدارة  ةاإللكترونيتلإلدارة   األمنيعينتة التدراستتتتتتتتتة حول التوظيف التقني و   أفراددرجتات تقتدير  

ْالمعرفة ُتعزى للبيانات الشخصية )الجنس، العمر، المستوى العلمي، عدد سنوات الخدمة(.

لعينتينْمســـــــتقلتينْ"ْواختبارْ"ْالتباينْاألحاديْ"،ْوالجدولTْْْاســـــــتخدامْاختبارْ"ْْالختبارْهذهْالفرضـــــــيةْتم
ْ.التاليْيوضحْذلك

ْالفرضية الثانية -(: الفروق 5جدول )

 قيمة االختبار  اسم االختبار البيانات الشخصية
القيمة  

 االحتمالية  

لعينتينْْْ T الجنْس
 مستقلتيْن

0.540 0.590 
 0.755 0.397 التباينْاألحادي العمر

 0.775 0.256 التباينْاألحادي المستوىْالعلمْي
 0.570 0.565 التباينْاألحادي عددْسنواتْالخدمْة

ْْْْْ القيمةْاالحتمالية تبينْأنْ السابقْ الجدولْ النتائجْالموضحةْفيْ الداللةْْْ(.Sig)منْ أكبرْمنْمستوىْ
لةْإحصائيةْبينْمتوسطاتْدرجاتْْلكافةْالمتغيراتْوبذلكْيمكنْاستنتاجْأنهْالْتوجدْفروقْذاتْدال0.05ْْ
فيْعملياتْإدارةْالمعرفةْت عزىْْْةياللكترونلإلدارةْْْْاألمنيعينةْالدراسةْحولْالتوظيفْالتقنيْْوْْأفراْدتقديرْْ

للبياناتْالشخصيةْ)الجنس،ْالعمر،ْالمستوىْالعلمي،ْعددْسنواتْالخدمة(.ْويعزوْالباحثانْهذهْالنتيجةْْ
تقاربْأعمارْْْإلىاهتمامهْبالتطويرْوالبحثْعنْالمعارف،ْبالضافةْْنْنوعْالموظفْالْعالقةْلهْبأْْإلى

موظفيْالجامعةْلمْيكنْلهْأيْدورْفيْذلك،ْوبالنسبةْلعددْسنواتْالخبرةْكانْلهْدورْفيْمواكبةْانتقالْْ
معْْ التقليديْ التعاملْ منْ ْْْْإلىْْالدارةالموظفينْ ْْْْ؛اللكترونيالتعامل واكبوا هذاْْحيثْ فيْ الجامعةْ تطورْ

ْ.المجال

ْ
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 النتائج والتوصيات -

 : النتائج-: أوالً 

 وبينْعلياتْإدارةْالمعرفةْالخمسة.ْةاللكترونْيبينْالتوظيفْالتقنيْلإلدارةْْْأثرهناكْ

 وبينْعلياتْإدارةْالمعرفةْالخمسة.ْةاللكترونيلإلدارةْْاألمنيبينْالتوظيفْْأثروجودْ -1
دىْوزارةْالتعليمْالفلسطينيْفيْهذاْقلةْتبادلْللمعارفْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْبسببْقصورْل -2

 الجانب.
والعبثْْ -3 والسرقةْ االختراقْ منْ البياناتْ حفظْ مجالْ فيْ التطوراتْ أخرْ السالميةْ الجامعةْ تتابعْ

 بةْكلْماْهوْجديدْفيْهذاْالمجال.وتتميزْباستمرارْعمليةْالمتابعةْلديهاْلمواك
ْاتهمْومعارفهمْلخدمةْالعمل.الْتقدمْالجامعةْحوافزْللموظفينْالذينْيهتمونْبتسخيرْمهاْر -4

ْ: التوصيات اثانيً 
ْو -1 التقنيْ المجالْ فيْ الحاصلةْ التطوراتْ بمتابعةْ باالهتمامْ الباحثانْ لإلدارةْْْاألمنييوصيْ

 حتىْتستمرْفيْتسخيرهاْبشكلْجيدْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ.ْةاللكترونْي
إبداعيةْتساعدْعلىْْْْالعملْعلىْإعطاءْحوافزْنقديةْوعينيةْللموظفْفيْحالةْتطويرهْألفكار -2

 الوصولْألهدافْالجامعة.
االهتمامْبتجديدْتكنولوجياْالمعلوماتْباستمرار،ْوتسخيرهاْلخدمةْنشرْالمعارفْداخلْوخارجْْ -3

 الجامعة.
والعربيةْلالتع -4 المحليةْ الجامعاتْ باقيْ الجامعةْالسالميةْعلىْ تجربةْ تجربةْْْْستفادةميمْ منْ

 عملياتْإدارةْالمعرفة.فيْْْاألمنيالجامعةْفيْالتوظيفْالتقنيْْو
إدارةْ -5 المعارفْوالتجاربْفيْمجالْ لتبادلْ الجامعةْوالجامعاتْاألخرىْ عقدْورشْعملْبينْ

 ْ.ةاللكترونيْالدارةالمعرفةْْو
ْ
ْ
ْ
ْ
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 : المراجع

 المصادر العربية: -1
 الكتب: -
ْلمعهدْْْْةاللكترونيْْالدارْةياسين،ْْْْسعْد -1 ْالبحوث ْتطبيقاتها،ْمركز ْالممْْالدارةوافاق ْالعربيةْْالعامة، لكة

 ْ.2007السعودية،ْ
 .2011،،ْدارْالفكرْللنشر،ْاألردن1ة،ْطداريالمعلوماتْالْتعلب،ْنظمْسيْد -2
 ْ.2013،ْمصر،2ة،ْْطدارياألساسياتْوالتطبيقاتْال–ةْداريجادْالرب،ْنظمْالمعلوماتْالْسيْد -3
 .2005،العراقة،ْداريمنشوراتْالمنظمةْالعربيةْللتنميةْالْالمعرفة،إدارةْْالكبيسي،ْصالحْالدين -4
ْو -5 العليْ الستارْ ْْآعبدْ المدخل ْْْْإلىخرون،ْ دارإدراره ْْْْالمعرفة،ْ للنشر ْْالمسيرةْ ،ْْوالطباعةوالتوزيع

 .2012األردن،
 .2009ة،ْجامعةْالقدسْالمفتوحة،ْاألردن،داريمحمدْنور،ْبرهان،ْأنظمةْالمعلوماتْالْ -6
ْالمعرفةْْ -7 ْإدارة ْالصاوي، ْالمعلوماْتياسر، ْلوتكنولوجيا ْالسحاب  ْ.2007الكويت،1ْْوالتوزيع،ْطلنشرْْ،ْدار

 المجالت: -

ْاالهليةْْْْوحمْدْْفارة،أبوْْْْيوسف -1 ْالمؤسسات ْانشطة ْالمعرفةْفيْفاعلية ْإدارة عليان(،ْدورْعمليات
 ْ.2010،ن،ْفلسطي15فيْالقدسْالشرقية،ْمجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراسات،ْالعدْد

فيْبيئةْمنظماتْاألعمالْالعراقية،ْ-بيقوالتطبينْالنظريةْْ–ْةاللكترونيْْالدارةاالسدي،ْْْْأفنان -2
ْْ.2009الكوفة،ْالعراق،ْالناشر،ْجامعة،ْدار15ْْالعدْدْْالكوفة،مجلةْمركزْدراساتْ

جراءاتْواقعْتطبيقْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْجامعةْالقدسْالمفتوحةْْاالغا،ْْْْناصرْْأحمْد -3 وا 
 ْ.1ْ،2012ْدالعْد،16ْالمجلدْْالنسانية،العلومْْاألقصى،ْسلسلةجامعةْْتطويرها،ْمجلة

 والماجستير: هرسائل الدكتورا**
ْالمعرفةْْْْالشرفا،ْدورسلوىْْ -1 ْالمعلوماْتإدارة ْالمصارفْْْوتكنولوجيا ْفي ْالتنافسية ْالمزايا ْتحقيق في

ْقطاعْْ ْفي ْالسالميةْْْْمنشورة،رسالةْماجستيرْغيرْْْْغزة،العاملة  ْ،2008فلسطين.ْْبغزة،الجامعة
هاْعلىْالتطويرْأثْرفيْالجامعةْالسالمية،ْْوْْةترونياللكْْالدارةْْ(،ْواقع2009)شلبي،ْْْْجمانة -2

 فلسطين.ْبغزة،الجامعةْالسالميةْْمنشورة،التنظيمي،ْرسالةْماجستيرْغيرْ
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ْالفلسطينية:ْدراسة2013ْاللوح،ْ)نبيلْْ -3 ْللوزارات ْالتنظيمي ْالبناء ْالمعرفةْفيْتطوير ْإدارة (،ْدور
 يس،ْمصر.جامعةْقناةْالسْوْمنشورة،رسالةْدكتوراهْغيرْْْميدانية،

ْْْْمحمْد -4 توظيف )درجةْ غزةْْْْةاللكترونيْْالدارةاألغا،ْ بمحافظاتْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ
لل المقدمةْ الخدمةْ بجودةْ ْْْْ(،طالْبوعالقتهاْ الجامعة ماجستير،ْ فلسطينْ،)رسالةْ ْْالسالمية،ْ

2012) 
فيْْْتحقيقْالميزةْالتنافسيةْْودورهاْفي(،ْمتطلباتْإدارةْالمعرفة2015ْْعبدْالغفور،ْ)صالحْْ -5

ْالعليا،ساتْْاوالسياسةْللدْرْْالدارةجامعاتْقطاعْغزة،ْرسالةْماجستيرْغيرْمنشورة،ْاكاديميةْْ
 فلسطيْن

المؤسسي:ْدراسةْتطبيقيةْعلىْْْْداءاألْْوعالقتهاْبتميزعملياتْإدارةْالمعرفةْْْْالمدهون،ْْمحموْد -6
ْْ التربية العالْيوزارةْ غْْغزة،ْْ/والتعليمْ ماجستيرْ ْْرسالةْ أكاديمية منشورة،ْ والسياسةْْْْدارْةاليرْ
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ستراتيجية في تحقيق التميز التنظيمي في المؤسسات التابعة لوزارة الحكم  الا القيادةدور 
 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 

 المعز علي الشيخ خليل عبد

 فلسطين-غزة  دكتوراه إدارة أعمال

DOI:10.36529/1811-000-009-009 
moezaliali69@gmail.com 

 :الملخص

تمْْ  .فيْبلديةْغزةالتنظيميْاالستراتيجيةْوالتميزْْالقيادةبحثْالعالقةْبينْْإلىدفتْالدراسةْه
ْْبلديةْغزةينْفيْدارياستخدامْالمنهجْالوصفيْالتحليلي،ْوتكونْمجتمعْالدراسةْمنْجميعْالعاملينْال

عشوائيةْعددهاْْْْاالستبانةْكأداةْللدراسة.ْوتمْاختيارْعينةْْت،ْواستخدم(ْعامال308ًْوالبالغْعددهمْْ)
%(.ْأظهرتْنتائجْالدراسةْأنْهناكْعالقةْذات70ْ(ْاستبانةْبنسبةْاستردادْ)118(ْواستردادْ)169)

ضرورةْاعتمادْالترقياتْعلىْْتْالدراسةْبوأوص.ْالتميزْالتنظيمْياالستراتيجيةْْالقيادةبينْْْإحصائيةداللةْ
ْوالكفاءةْ.أساسْالخبرةْ

 ،ْبلديةْغزةْ.التميزْالتنظيميتيجية،ْاالستراْالقيادة:ْ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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ْ

ْالعام للبحث اإلطارالجزء األول: 

ْْالقدراتْاالســـــــتراتيجية وتطوير ببناء كبيرة بصـــــــورة تهتم المنظماْت باتْت األخيرة الســـــــنواْت يفْْالمقدمة:
اهتمامْْلذاْنالْهذاْالموضـــــــــــوعْْ.ةاْدح تنافســـــــــــية بيئة ظل في والنمو للبقاء وحيوْي مهم محور باعتبارها

ماْلديهاْمنْإداراتْْْأفضـــلخدماتهاْواســـتغاللْْْأفضـــلتقديمْْلْهلالباحثينْوالشـــركاتْالكبرىْوســـعتْمنْخال
ــةْْ ــتطيعْدراســ ــتقبلْْالتحقيقْالتميزْالتنظيميْومنْاجلْذلكْالبدْمنْتوفرْإدارةْحكيمةْتســ لواقعْوقراءةْالمســ

ــةْفيْمواجهةْْقيادةْْعلىْْالعملْو ــسـ ــينْاألْْاألزماتْوالعملالمؤسـ تتبعْللقطاعْْْْبلديةْغزةوالنْْْ.داءعلىْتحسـ
ــهيلْالخدماتْْْإلىمهورْفهيْتســــعىْدمْخدماتهاْللجالعامْوتق ــاءْالجمهورْوتســ المقدمةْوتســــريعهاْمماْإرضــ

ْااللتزامْبتعليماتهاْوتنفيذْقراراتها.ْزيادةمزيدْمنْالتعاونْمعْالبلديةْْوْإلىيدفعْالجماهيرْ

ــافةتعرضْقطاعْغزةْْرغمْْْمشتتتتكلة البحث:  ــارْْإلىْْلعدةْحروبْبالضــــ ــتدادهْالمفروضْعليهْالحصــــ واشــــ
البلديةْفنجدْأنهْْ  وتأثيرْذلكْعلىْقدرةْبلديةْغزةْفيْتلبيةْاحتياجاتْالجمهور.اللْالســـــــــــنواتْالســـــــــــابقة،ْخ

حلهاْْْتوحاولْا(ْشـــــــــكوىْشـــــــــهري488ًْماْيقاربْ)ْفقدْتعاملتْالبلديةْمعالشـــــــــكاوىْالشـــــــــهريْْْووفًقاْلتقرير
الظروف،ْوجدْالباحثْ.ْورغمْتلكْوتتمحورْهذهْالشـــكاوىْحولْ)المياه،ْالصـــرفْالصـــحي،ْالطرق،ْالنارة

أنْالبلديةْتسـعىْلتحسـينْخدماتهاْوتقديمْأفضـلْماْلديهاْسـواءْمنْخدماتْأوْكوادرْمدربةْمنْاجلْإيجادْ
للعمـلْعلىْتحقيقْْْْيراتيجذاتْفكرْاســــــــــــــتْْقـيادةْْوجوْدْْإلىتميزْتنظيمي.ْوافترضْالـباحـثْأنْذـلكْيحـتاجْْ

ْْالقـيادةأيْـمدىْتلـعبْْإلى-1:التتاليتةعن التستتتتتتتتتاؤالت  ذـلك.ْـلذاْتتمحورْمشــــــــــــــكـلةْاـلدراســــــــــــــةْفيْالجـاـبةْْ
ْاالستراتيجيةْدوراْفيْتحقيقْالتميزْالتنظيمي؟

ْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة؟ْالقيادةماْمستوىْالعالقةْبينْ-2

ْاالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي؟ْْادةللقيهلْيوجدْتأثيرْ-3

 وْمتغيراتْالدراسةْتعزىْللعواملْالديموغرافية؟هلْهناكْفروقْفيْاستجاباتْالمبحوثينْنح-4

ــةْمدىْتوافرْمقوماتْ-1:دراستتةأهداف ال  ــتراتيجيةْمنْوجهةْنظرْالْالدارةدراسـ ينْالعاملينْفيْدارياالسـ
 بلديةْغزة

ْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزةْ.ْالقيادةبحثْالعالقةْبينْ -1
 تحقيقْالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة.ْاالستراتيجيةْفيْالقيادةالتعرفْعلىْدورْ -2
 االستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.ْْالقيادةْأثردراسةْ -3
االســــــــــــــتراتيجـيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْفيْْْالقـيادةتحـدـيدْالفروقْبينْأراءْالمبحوثينْحولْدورْ -4

ْبلديةْغزة.
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يمكنْتحديدْْْولْتطبيقهْالعملي،ْْيستمدْالبحثْأهميتهْمنْموضوعهْالعلميْوكذلكْمجا  :دراسةأهمية ال 
ْأهميةْالبحثْمنْخاللْالجوانبْالتالية:ْْ

 والتميزْالتنظيمي.ْاالستراتيجيةْالقيادةاءْالعلميْالذيْيضيفهْالبحثْفيْمجالْثْراأل -1
منْخاللْْْالبيئيـة،لتكيفْوالتفـاعـلْمعْالتغييراتْْأهميتـهْلبلـديـةْغزةْفيْتحـديـدْمـدىْقـدرتهـاْعلىْا -2

ْاالستراتيجيةْلديهمْفيْدعمْالتميزْالتنظيمي.ْْلقيادةاإسهامْمعرفتهمْلمستوىْ
االستراتيجيةْوتعزيزْْْالقيادةدورْالْتوجدْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْْالفرض األول:ْ:دراسةفروض ال 

ْ.ْْبلديةْغزةفيْْْالعاملينمنْوجهةْنظرْالتميزْالتنظيميْ
منْْالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْْاْْْالقيادةْْلدورذوْداللةْإحصائيةْْْْأثْرالْيوجدْْْْالفرض الثاني:

ْْ.بلديةْغزةفيْْالعاملينوجهةْنظرْ
ْإحصائيةْْْْالفرض الثالث: ْفروقْذاتْداللة ْتوجد ْالمبحوثينْحولْدورْْال ْأراء االستراتيجيةْوتعزيزْْْْالقيادةبين

 .ْ(النوع، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)التميزْالتنظيميْباختالفْ
 التابعة  تالمتغيرات المستقلة والمتغيرا: نموذج الدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ْ

ْ
 إعداد الباحث وفقا لألبحاث األخرى ( يوضح نموذج الدراسة من 1شكل رقم )

 غزة.ينْفيْبلديةْداريتتمثلْالحدودْالبشريةْفيْجميعْالعاملينْالالحدود البشرية: -1حدود الدراسة: 
 بلديةْغزة.تمْتطبيقْالبحثْعلىْالحدود المؤسساتية: -2
ْ(.2019تمْتطبيقْالبحثْخاللْالعامْ)ْالحدود الزمانية:-3

 التمكين

التنظيميالهيكل   

 القيادة االسرتاتيجية

 

يميالتميز التنظ  

 تميز القيادة

 تميز العاملين

 التميز االستراتيجي

 التقنيات الحديثة 

 التعلم التنظيمي

بع
تا
 ال

ر
غي

مت
 ال

ل
تق

س
لم

 ا
ر
غي
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 ال

 تميز الثقافة التنظيمية
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السابقة:   في  ْْ(1ْ)(2016)الكبيسي،    الطائي،-1الدراسات  المنظمي  التجديد   القيادة   إطارقدرات 
 .االستراتيجية بحث تحليلي مقارن في بعض مستشفيات بغداد

راتيجيةْوقدراتْالتجديدْالمنظميْفيْالمستشفياتْْاالستْْالقيادةالتعرفْعلىْطبيعةْالعالقةْبينْْْْهم األهدافأ
 ْ.االستراتيجيةْفيْقدراتْالتجديدْالمنظميْالقيادةجانبْالتعرفْعلىْطبيعةْتأثيرْْإلى
جانبْوجودْْْإلىاالستراتيجيةْوقدراتْالتجديدْالمنظميْْْْالقيادةبينْْْْوجودْعالقةْوارتباطْقوْيْْهم النتائجأ

ْ.ستراتيجيةْعلىْالتجديدْالمنظمياالْالقيادةتأثيرْبشكلْجزئيْألبعادْ
االستراتيجية وتأثيرها في تحقيق السمعة التنظيمية بحث تحليلي   القيادة , (2)(2017سعيد، ) عباس،-2

  . في بعض دوائر وزارة اإلسكان واإلعمار الممولة مركزيا
 ْ.ةاالستراتيجيةْوالسمعةْالتنظيميْالقيادةتشخيصْمستوىْوطبيعةْالعالقةْبينْ هم األهدافأ
ْْادْةللقيوتأثيرْعاليْْْْجانبْوجوْدْْإلىاالستراتيجيةْوالسمعةْالتنظيمية،ْْْْالقيادةعالقةْبينْْهناكْْْْهم النتائجأ

ْْ.االستراتيجيةْفيْالسمعةْالتنظيمية
االستراتيجية ودورها في تحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم   القيادةْْ(3ْ)(2017)وأبو حجير،  اللوح  -3

 .نموذجا-نيةكلية فلسطين التق-التقني
التقني،ْوهلْْاالستراتيجيةْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْبقطاعْالتعليمْْْْالقيادةلتعرفْعلىْدورْْاْْاألهدافهم  أ 

 االستراتيجيةْوتحقيقْالتميزْالتنظيميْ.ْالقيادةهناكْعالقةْبينْ
ْ.سيالمؤسْوتحقيقْالتميزاالستراتيجيةْْالقيادةذاتْداللةْإحصائيةْبينْوجودْعالقةْ هم النتائجأ
لدى    (4) (2017)الضمور  -4 االستراتيجية  التنظيمي    ادةالقالرشاقة  بالتميز  وعالقتها  األكاديميين 

 .هيئة التدريس أعضاءة من وجهة نظر األردنيللجامعات 
األكاديميينْوالتميزْالتنظيميْللجامعاتْْْْادةالقاستقصاءْالعالقةْبينْالرشاقةْاالستراتيجيةْلدىْْْْهم األهدافأ

 ْةاألردني
ةْمنْوجهةْْاألردنيوجودْعالقةْإيجابيةْبينْالرشاقةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْللجامعاتْْْْم النتائجهأ

ْْ.هيئةْالتدريسْأعضاءنظرْ

 

)1ْ(ْسندسْالكبيسي،ْعليْالطائي)2016(،ْقدراتْالتجديدْالمنظميْفيْإطارْالقيادةْاالستراتيجيةْبحثْتحليليْمقارنْفيْبعضْْ
ْ.8العددْْ،22المجلدْ،جامعةْبغدادْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،مستشفياتْبغداد  

وزارةْالسكانْْ(،ْالقيادةْاالستراتيجيةْوتأثيرهاْفيْتحقيقْالسمعةْالتنظيميةْبحثْتحليليْفيْبعضْدوائر2017ْعباسْوهْسعيد،ْ)ْْ(2)
97ْ،ْالصدار23ْالممولةْمركزيا،ْمجلةْالعلومْالداريةْواالقتصادية،ْجامعةْبغداد،ْالمجلدْْواألعمار

كليةْفلسطينْ-(ْالقيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْبقطاعْالتعليمْالتقنْي2017)،ابوحجيرْ،وْطارْقْ،نبيلْاللوحْ(3ْ)
ْفلسطين.،ديرْالبلحْْْ،كليةْفلسطينْالتقنيةْ،االستدامةْوالبيئةْالبداعيةْفيْقطاعْالتعليمْالتقنيْ،العلميْالثانيالمؤتمرْْ،نموذجا-التقنية

االستراتيجيةْلدىْالقادةْاألكاديميينْوعالقتهاْبالتميزْالتنظيميْللجامعاتْاألردنيةْمنْوجهةْْْة(ْالرشاق2017)ْ،معتصمْالضمورْْ(4)
ْاألردن.ْ،جامعةْالشرقْاألوسطْ،كليةْالعلومْالتربويةْمنشورة،ةْماجستيرْغيرْرسالْ،نظرْأعضاءْهيئةْالتدريس
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القدرات االستراتيجية في تحقيق التميز التنظيمي دراسة تطبيقية في    أثر  (1)( 2018)  وعبد،الرفيعي  -5
 ْْ.الشركة العامة للسمنت الجنوبية

ْالتنظيميْوتحديدْْْْفهم األهداأ ْاالستراتيجيةْوالتميز ْالقدرات ْبين ْالعالقةْوالتأثير كثرْمتغيراتْْأاختبارْطبيعة
 القدراتْاالستراتيجيةْتأثيراْفيْالتميزْالتنظيميْْ

القدراتْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْْْْالنتائجهم  أ للقدراتْعلىْْْأثرجانبْوجودْْْْإلىوجودْعالفةْبينْ
التقانةْالمستخدمةْحققْْْْالتميزْالتنظيميْكما تأثيرْفيْالتميزْأأنْمتغيرْ بقيةْْْْعلىْدرجةْ التنظيميْبينْ

ْْ.األبعادْاألخرْى
دور الخفة االستراتيجية في التميز التنظيمي بحث تطبيقي في وزارة   (2) (2019)  وحسين،  العامري -6

 . مديرية مجاري ذي قار– اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة 
 ْ.بينْأبعادْالخفةْالتنظيميةْوالتميزْالتنظيميْثرتشخيصْطبيعةْالعالقةْواألْفاألهداهم أ
ْ.نْالخفةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميعالقةْارتباطْوتأثيرْقويةْبْيْتوجْدالنتائج هم أ

نالحظْأنْهناكْتنوعْفيْمجاالتْتطبيقْالدراساتْفنجدْأنهاْطبقتْفيْْ-1التعليق على الدراسات السابقة:
ْأبوْحجيرْواللوح)ْْالمجال ْالضمور)2017التعليميْكدراسة ْالوزارات2017ْْ(،ْودراسة ْبعضها ْتناولت ْبينما .)
ْْ عباس(2016)،  الكبيسيْْالطائي،كدراسة 2017ْْوسعيدْ)ْْ،ْ و ْ)ْْ والعامريْْْ،ْْ(2018)   ،وعبْدالرفيعي
 (2019وحسينْ)

وْالعراقْ(،أ2017يْفلسطينْأبوْحجيرْواللوح)اختالفْفيْمناطقْوأماكنْالتطبيقْفمنهاْماْطبقْف-2
ْْ دراسة وسعيد)،(2016)،الكبيسيْْ،الطائيمثلْ 2017ْْعباسْ و ْ)ْْ والعامريْْ(2018)  ،وعبْدالرفيعي ْ,

ْ(.2017(,ْواألردنْمثلْدراسةْالضمور)2019وحسينْ)
منْبحثْعنْْْْااالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيمي(ْومنهْْالقيادةراتْ)هناكْتوافقْبينْالدراساتْفيْاختيارْالمتغي

ْهاْعلىْبعضهاْالبعْضأثْرماْومنهاْمنْبحثْفيْالعالقةْبينه
 الفجوة البحثية: 

ْمجالْتطبيقْالدراسةْيختلفْعنْالدراساتْاألخرىْحيثْأنْالتطبيقْعلىْبلديةْغزة.
ْبينهماْأيضا.ْثرجانبْدراسةْاألْإلىأيضاْالدراسةْتناولتْالعالقةْبينْالمتغيراتْ

ْ
ْ
ْ

 
قيقْالتميزْالتنظيميْدراسةْتطبيقيةْفيْالشركةْالعامةْْاثرْالقدراتْاالستراتيجيةْفيْتحْ،(2018)ْ،عليْالرفيعيْوْضرغامْعبدْْ(1)

ْ.1العددْ،15المجلدْْ،كوفةجامعةْالْ،مجلةْالقاريْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،للسمنتْالجنوبية
الخفةْاالستراتيجيةْفيْالتميزْالتنظيميْبحثْتطبيقيْفيْوزارةْالعمارْوالسكانْْ(دور2019وفراسْالعامريْ)ْ،وجدانْحسينْْ(2)

 ْ.110االصدارْ،25العددْ،جامعةْبغدادْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،مديريةْمجاريْذيْقار–والبلدياتْواألشغالْالعامةْ
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 الجزء الثاني: اإلطار النظري للبحث
 (1) بلدية غزة:

ْبلديةْغزةْعامْْْ  ْالعلمي1893ْْأنشئت ْالحاج/ْمصطفى ْفيْمدينةْغزة ْبلدي ْأولْرئيسْمجلس ،ْوكان
ْْ.العثمانيْالسيد/ْسعيدْالشواوآخرْمنْتولىْرئاسةْالمجلسْفيْالعهدْ

ْْ العثمانيةْفيْعام الدولةْ بدأتْفيْعهدْ بلديةْ بفترةْْْْْاومرور1893ًْْْوتوالتْعلىْمدينةْغزةْعدةْمجالسْ
ْالب ْبينماْْيْراالنتداب ْالسرائيليْْْْالدارةثم1948ْْْْْ-1918طاني ْاالحتالل ْبعده ْللقطاعْومن -1967المصرية

ْالفلسطينيةْعام1994ْْ ْالسلطة ْللمدينة1994ْْْ.وبعودة ْالشوا،ْبتشكيلْمجلسْبلدي ْالسيد/ْعونْسعدي كلف
ْْ.يتناسبْوالمصلحةْالعامةْومتطلباتْالمدينةْالعاجلة

اتْاالحتاللْالبغيضْبفضلْهللاْْييرْصورةْالمدينةْالتيْدمرتهاْسنْونجحتْالبلديةْفيْحملْاألمانةْوفيْتغ
منْالعاملْالبسيطْوحتىْْْْاثمْبفضلْالجهودْالمخلصةْالتيْبذلهاْويبذلهاْالعاملونْفيْبلديةْغزةْبدءًْْْأوالًْ

لفْمواطنْيعيشونْفيْمدينةْوفقاْألخرْْأ600ْْبلديةْغزةْخدماتهاْألكثرْمنْْْْمالبلدي.ْوتقدالمجلسْْْْأعضاء
ْحصاءاتْالصادرةْعنْالبلدية.ْال
ْْاالستراتيجية:    القيادة-أوالً  مفهوم حديثْْالقيادْةيعدْ ْْْْانسبيًْْْْااالستراتيجيةْ بمفهوم فالقيادةوارتبطْ ْالقيادْة،ْ

االستراتيجيةْتمثلْجانبْمهمْمنْجوانبْالمجتمعْالتيْحددتْورسمتْالقيمْوكانتْبمثابةْموجهْللسلوكْ
ْالج ْالتحفيزْوحشد ْمنْخالل ْاألهداف.ْويرىْْالنساني ْلتحقيق ْالمفاهيمْْْْ(Campbell, 2011)(2)هود ْمن أن

ْاألعمال.ْمفهومْْْْادةللقيالمهمةْْ ْفيْكلْمستويات ْالمالئمةْوالتحالف ْبالقدرةْعلىْخلق ْترتبط ْأنها االستراتيجية
 االستراتيجيةْمنْخاللْتناولهاْمنْوجهةْنظرْبعضْالباحثينْ.ْالقيادة

 تيجية االسترا القيادة(: مفهوم 1جدول )
 التعريف والباحثالسنة  الرقم
1-ْ(Dess et al., 

2007)(3)ْ
ـماْيرـيدْالـقاـئدْأنْْإلىعملـيةْتحوـيلْالمنظـمةْمنْوضــــــــــــــعـهاْالحـاليْ

ْتكون.
2- (Mungonge, 

 )4(2007) 
القدرة على التوقع والتصور، والحفاظ على المرونة وتمكين  

  .اآلخرين إلحداث تغيير استراتيجي كضرورة

 
(1) - https://www.gaza-city.org/   تاريخ بلدية غزة 

(2) - 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 

https://www.gaza-city.org/
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3-ْْ(Jones & 
George, 

2008)(1)ْ 

القادرةْعلىْوضعْكلْالرؤيةْالتيْتبتغيهاْالمنظمةْفيْْالقيادة
 .موضعْالنجاز

)الطائيْوآخرون،ْْْْ-4
2010)(2)ْْ 

 .التفكيرْواتخاذْالقراراتْالالزمةْلتطويرْوتنفيذْالخططْالمرسومة

)سلمانْْْْ-5
والناصري،ْ

2016ْ)(3)ْ 

األطرافْالمؤثرةْفيْْْالقياداتْالعلياْوجميععمليةْتفاعليةْتتمْبينْ
المنظمةْوالتيْتشتركْفيْرسمْوتحديدْتوجهاتهاْالمستقبليةْوأهدافهاْْ

االستراتيجيةْوالعملْعلىْتحقيقهاْمنْخاللْاالستخدامْالفعالْ
  لإلمكاناْت

 
ــعْْويرى الباحث أن القائد االستتتتتتتتراتيجي   ــتقبلْووضـــــــــ رؤيةْالمنظمةْقيدْهوْالقائدْالقادرْعلىْقراءةْالمســـــــــ

ــجيعْالعملْالجماعيْوالتعلمْالتنظيمي،ْويدعمْتمكينْْالنجازْمنْْ خاللْتبنيْعمليةْالتغييرْوالتطويرْوتشـــــ
ْالعاملينْفيْسبيلْتحقيقْاألهدافْاالستراتيجيةْللمؤسسة.

 مسئوليات القائد االستراتيجي: 
ه.ْوكانْْنهْوالظروفْالبيئيةْالمحيطةْبلتعددْالمســــــــئولياتْالمطلوبةْمْاتعددتْمهامْومســــــــئولياتْالقائدْوفقًْ

،5((Jooste & Fourie, 2009ْْ((،Guillot, 2005ْْ))4((منْْْْمنْأهمْالمســــــــــــــئوليـــاتْمـــاْتنـــاولـــهْكاًلْ
(6)(Lussier & Achua, 2007)ْْ:ْوهيْكالتالي

 تحديدْالتوجهْاالستراتيجي.ْ ▪
 تأسيسْنظامْرقابي.ْ ▪
 الحفاظْعلىْثقافةْتنظيميةْمشتركة. ▪
 إيجادْالكفاءةْفيْإدارةْالعمليات.ْ ▪

 
(1) - Hirchi، Georg & Jones Micheal، (2008)، Strategic leadership- a resourced، based view، at website: 

http://mibes.teilar.gr/conferences. 
العيةْآلراءْعينةْمنْْاستطدراسةْ-(،ْ"إسهاماتْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْتطويرْرأسْالمالْالبشرْي2018الطائي،ْوآخرون،ْ)أيمنْْْ(2)

ْْ.155-137(،ْص117ْ(،ْالعددْ)37العاملينْفيْمديريةْتربيةْمحافظةْنينوى"،ْتنميةْالرافدين،ْالمجلدْ)
(،ْ"ريادةْالمنظماتْفيْإطارْممارسةْالقيادةْاالستراتيجية:ْبحثْميدانيْفيْوزارة2016ْْالناصري،ْ)،ْطارقوسلمان،ْفاضلْْْ(3)

 ْ.212-191(،ْص87(،ْالعددْ)22مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْالمجلدْ)المشاريعْالنفطية"،ْشركةْ-النفط
(4) - Guillot. Michael، strategic leadership: defining the challenge، 2005، Air power journal، vol.2، no. 

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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 ىْالممارساتْاألخالقية.ْالتركيزْعل ▪
 تفهمْرؤيةْورسالةْالمنظمةْوقيمهاْالجوهرية. ▪

 االستراتيجية:  القيادةعوامل نجاح 
لكي يحقق القائد االستتراتيجي النجاح يجب أن يمتلك قدرات تمكنه من تحقيق األهداف المرستومة. وفيما  

 : (1)(2010يلي نستعرض بعض هذه العوامل )المربع، 
ضــــــرورةْإدراكْالقائدْْْإلىلصــــــحيحةْوالحكمةْوالعلمْبأمورْالمنظمةْوالعاملين،ْإضــــــافةْامتالكهْللرؤيةْا .1

 يْيتبعهاْويقودْعلىْأساسها.االستراتيجيْللطريقةْالت
طاقةْالتمكينْوســـعتهاْالتيْتحققْلهْالقدرةْعلىْاللمامْبالمعلوماتْالضـــروريةْواســـتعادتهاْفيْاللحظةْ .2

 المطلوبةْكلماْلزمْاألمر.ْ
وتنوعهـاْومـاْيترتـبْعليهـاْمنْمعـالجـةْالمواقفْعبرْتوازنـاتْمعرفيـةْدونْإهمـالْأحـدْْْســــــــــــــعـةْالمعرفـة .3

ــرفْوينفذْمنْخالل ــموليةْالتيْيتصــــ هاْالقائدْاالســــــتراتيجيْاألعمالْوالنشــــــاطاتْْجوانبها،ْفالحزمةْالشــــ
 حزمةْثالثيةْاألبعادْتتضمنْالمعرفةْوالمهارةْوالسلوك.ْ

تحقيقْاألهداف،ْدونْْإلىوفقْالمكانياتْالمتاحةْوبماْيؤديْإدارةْالوقتْواســـــــتخدمهْبالطريقةْالمثلىْ .4
 الدخولْفيْأدوارْروتينيةْغيرْمرنةْفيْوصفْالمهامْالقيادية.

ْوسرعةْحسمْالمواقفْالحرجةْواتخاذْالقراراتْالحاسمةْعندْالضرورة.الشجاعةْ .5
لوجهاتْنظرْالباحثينْواختالفْْااالسـتراتيجيةْوفقًْْالقيادةتعددتْواختلفتْأبعادْْاالستتراتيجية:    القيادةأبعاد 

ــتهم.ْلذلكْتمْاختيارْاألبعادْالتاليةْوهيْاألكثرْتوافقًْ ــوعْاْْاالبيئاتْالتيْتناولتهاْدراســـــــــ ــةْمعْموضـــــــــ لدراســـــــــ
 . (2)(2012والنقار،  )الطائي

كســـابهمْالقدراتْالتيْيجبْأنْيتعاملواْبهاْفيْالوقتْالتمكين ▪ :ْويقصـــدْبهْعمليةْزرعْالثقةْبالعاملينْوا 
 انْالمناسبين.والمك

ْا:ْوهيْمجموعـةْالتســــــــــــــهيالتْاللوجســــــــــــــتيـةْالتيْتتفـاعـلْمنْخاللهـاْالمنظمـةْداخليًـْالتقنيتات الحتديثتة ▪
 هاْالعام.ْأداءوبماْيسهلْْاوخارجيًْ

:ْوهوْالشـــكلْالرســـميْالذيْيحددْطبيعةْوحقيقةْالعالقات،ْمنْحيثْخطوطْالســـلطةْالهيكل التنظيمي ▪
 ومستوياتْتفاعلها.ْداءماْيحددْنقاطْاألوالمسئوليةْوالصالحياتْواالتصاالتْوب

 
(،ْ"القيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتطويرْالثقافةْالتنظيميةْفيْاألجهزةْاألمنية"،ْأطروحةْدكتوراهْمنشورة،2010ْْصالحْالمربع،ْ)ْْ(1)

ْجامعةْنايفْللعلومْاألمنيةْوالدارية،ْالرياض،ْالسعوديةْ.
ستراتيجيةْفيْضوءْالشفافيةْوسلوكْالمواطنةْالتنظيمية،ْدراسةْْ(،ْ"تطويرْممارساتْالقيادةْااْل2012الطائيْوعبدْهللاْالنقار،ْ)عليْْْ(2)

(،69ْْ(،ْالعددْ)18ميدانيةْلعينةْمنْموظفيْمكتبْالمفتشْالعامْفيْوزارةْالثقافةْالعراقية"،ْمجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْالمجلدْ)
ْْ.41-1ص

ْْ



 
   

221 

 

ْإلىعاملينْمماْيؤديْ:ْوهيْعمليةْالتغييرْالمســـــتمرْوالنســـــبيْفيْأفكارْوســـــلوكياتْالالتعلم التنظيمي ▪
ْببيئتها.ْْأثرتحسينْأدائهمْويزيدْمنْقدراتْالمنظمةْفيْالتأثيرْوالت

شــــــــــــــريـةْوالتيْتمكنْالقـائـدْمنْتحقيقْْألنهـاْتنـاولـتْجميعْالمكـانيـاتْمنْمـاديـةْوبتم اختيتار هتذه األبعتاد  
بنشــــــــــــــرْالتعليمْْْاألهـداف.ْحـيثْأـنهْفيْظـلْتوافرْتقنـياتْحـديـثةْوهيكـلْتنظيميْمرن،ْوكـادرْمتعلمْويقوم

ــعْاألهدافْواتخاذْالقراراتْهْذ ــاركةْفيْوضـــ ــتمرْلدىْاآلخرين،ْومنحهْالثقةْوالقدرةْعلىْالمشـــ بدورهْْْاالمســـ
ْْيسهمْفيْوصولْالقائدْاالستراتيجيْلهدفه.

 :التنظيمي التميز :اثانيً 
ــفة غيره عن فرْدلا الرجل تميز يعني :لغةًْ التميز ــتهر عمل أو بصـــــــــ  (بهْْالشـــــــــــخْص وامتاز به، اشـــــــــ

ْ(1)(2009،المجالي
 تجاوز على والعمل المرســــــــومة، الحدوْد تجاوز إلى الهادفة العملية تلك على يطلق مصــــــــطلح والتميز
ْ.ودةوالج الدرجة في اآلخرين داءأل العالية الحدوْد

 الباحثين  لبعض التنظيمي التميز مفاهيم (2) جدول
 التعريف السنة والباحث الرقم
مجموعةْمنْالسلوكياتْوالقدراتْاالستثنائيةْوالمهاراتْالتيْ (2ْ)ْ(2009)مزهر،ْ -1

العاملينْوتمكنهمْمنْتقديمْأفكارْومنتجاتْتتسمْْْفراْديتمتعْبهاْاأل
 المنظمةْلهاْتسعىْْوتساهمْفيْتحقيقْاألهدافْالتيْبالبداع

االعتيادي،ْكماْانهْْْداءالذيْيتجاوزْمتوسطْاألْ)ْداءاألالسلوك(ْ ْ(3ْ)(2010)حسوني, -2
  .المتفوْقْداءيمثلْحلقةْمنْسلسلةْاأل

3- (Attafar et 

al,2012)(4) 
مستوىْالنموْوالتحسيناتْالمتحققةْفيْكلْالجوانبْالتنظيميةْْ

ْلمدىْوبشكلْمتوازْنوالتيْتزيدْمنْاحتماليةْالنجاحْطويلْا

 
اْفيْبلورةْالتميزْالتنظيميْمنْوجهةْنظرْالعاملينْفيْسلطةْْ(ْمدىْتوافرْوظائفْإدارةْالمعرفةْوأثره2009)المجالي،ْأمالْْْ(1)

1ْْ،ْالعدد36منطقةْالعقبةْاالقتصاديةْالخاصةْدراسات،ْالعلومْالدارية،ْالمجّلدْ
الغريْللعلومْاالقتصاديةْْة"،ْمجْلالبداعْفيْتحقيقْاألداءْالمتميزْوالحدْمنْظاهرةْالفسادْالداريْْ(ْإثر2009)مزهر،ْسيلْأْ-ْْ(2)
ْْ.13ْد،ْالمجل2لدارية،ْالعددْوا
(،ْ"ممارساتْالقيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْدراسةْتحليليةْفيْالشركةْالعامة2010ْْ)ْحسوني،أثيرْْْ(3)

225ْ-206(،ْص2ْكانيكية/ْبغداد"،ْمجلةْالكوتْللعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْالمجلدْاألولْالصدار)للصناعاتْالمْي
(4) -- 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 
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منظمْودوريْللمراجعاتْالشاملةْألنشطةْونتائجْْْأسلوْب (1)ْ)الفتالوي،2013ْ( -4
التميزْْْأنموذجالمنظماتْالمقارنةْمعْ  

ْْحافظْوكهية،) -5
2014)(2 )ْ

ــازْْ ــةْترميْلنجـ ــةْمخططـ ــدافجهودْتنظيميـ ــةْلتحقيقْْأهـ ْْالمنظمـ
ْالذكية.ْالميزةْالتنافسيةْالمستدامةْللمنظمةْفيْعصرْالمنظماْت

قدراتهاْ اســــــــتخدام من المنظمة تمكن التي الكيفية هو التنظيمي التميز أن الباحث يرى  وبالتالي
 الــداخليــة المنظمــة بيئــة بين التوازْن تحقيق إلىْْيؤدي ممــا منْمواردْوكوادرْومعــداْت االســــــــــــــتراتيجيــة

المنظماتْالعاملةْفيْنفسْْْ،ْويجعلهاْمتميزةْعنْغيرهاْمنوالمنظمة الزبائن مصـلحة يخدم وبما والخارجية
ْالمجال.

 (3):أهداف ومزايا التميز
 التفوقْالتنافسيْعلىْالمنافسينْفيْبيئةْاألعمالْالمحليةْوالدولية. -1
 تحقيقْالجودة،ْالكفاءة،ْالبداعْوسرعةْاالستجابةْللعمالء. -2
 تخفيضْالتكاليفْوتحسينْالجودة.ْْإلىاالستخدامْاألمثلْللمواردْالمتاحةْوبماْيؤديْ -3
 الواردات.ْزيادةحقيقْالقيمةْالمضافةْألصحابْالمصالحْمنْخاللْت -4
 البحثْعنْاالختالفْعنْالمنافسينْمنْخاللْالتركيزْعلىْالعناصرْذاتْالقيمة. -5
 العالمية.ْإلىبقاءْونموْالمؤسسةْفيْعالمْاألعمالْواالنتقالْمنْالمحليةْ -6

 (4)أهمية التميز التنظيمي
الكفــاءةْوالفــاعليــةْوتحقيقْاألهــدافْالمميزة،ْممــاْينعكسْبشــــــــــــــكــلْتحقيقْْتوجيــهْالجهودْللعمــلْعلىْْ-١ْْ

ْالمنظماتْونجاحها.ْإيجابيْعلىْالنموْاالقتصاديْواالجتماعي؛ْوذلكْلتحقيقْاستمرارية
ْْ.ةداريتسهيلْعملياتْاالتصالْالفعالْبينْالعاملينْفيْالمنظمةْفيْكافةْالمستوياتْال-٢ْ
ْ.امْالمواردْبشكلْيتناسبْمعْاحتياجاتْالمستفيدينواستخْدالقدرةْعلىْإدارةْالعمليات،ْ-٣ْ
ْْ.بذلْكافةْطاقاتهمْوجهودهمْإلىمماْيدفعهمْْالوظيفي،تحقيقْوالءْالموظفينْورضاهمْ-٤ْ
ْ.تحقيقْمعدالتْالتغييرْالسريعة،ْوتحقيقْالمنافسةْغيرْالمحدودة،ْوحفظْالمكانةْالتنظيمية-٥ْ
ْ
ْ

 
بحثْتحليليْفيْجامعةْْْالتميز:فيْتحقيقْعمْالتنظيميْوعالقتهْبالعدالةْالتنظيميةْلتأثيرْالوسيطْللدْ(،2013ماجدْالفتالويْ)ْ(1)

ْْ.قسمْإدارةْاألعمالْ-كليةْالدارةْواالقتصادْْ-رسالةْدكتوراهْغيرْمنشورةْجامعةْبغدادْْ،الكوفة
ْْ،حثْميدانيْفيْهيئةْالتعليمْالتقنيتأثيرْاألنماطْالقياديةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْْبْ،ْ(2014)ْ،كهيهحسينْْ،عبدْالناصرْحافظْْ(2)

161ْ-132صْْ،24الصدارْْ،مجلةْجامعةْالمأموْن
ْْ.117ْ-116ْ،جمهوريةْمصرْالعربيةْ،مطابعْالدارْالهندسيةْ،البداعْوالتميزْالتنافسيْة(ْإداْر2013)ْجاد،سيدْْْ(3)
ْْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،نظيميْبجامعةْالملكْخالددورْإدارةْالكفاءاتْاألكاديميةْفيْتحقيقْالتميزْالْتْ،ْ(2017)ْ،نورةْالشهرانيْْ(4)

ْالمملكةْالعربيةْالسعودية.ْ،جامعةْالملكْخالد
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 أبعاد التميز التنظيمي:
فيْ العاملوْن ادةالق يتبناها التي والســـلوكيات، والمهاراْت االســـتراتيجياْت من مجموعة وهي:)1( القيادة تميز

 اســــــتغاللْالفرْص على القائْد قدرة وهو وفاعلية، بكفاءة الموضــــــوعة األهداف تحقيق أجل من المنظمة،
ْ.البداعية األعمال وقبول التطويرية، الفرْص وتوفير التنظيمية،

مكاناتهاْالذاتيةْللوصــــولْْواســــتغاللْمواردها  نحوْالمســــتقبلْالمنظمةْْجهاْتتْو  (2)االستتتراتيجية:تميز   ْإلىوا 
ْتحقيقْأهدافهاْبماْيكفلْتحقيقْالتوافقْبينْالمنظمةْورسالتهاْوالبيئةْبطريقةْفعالة.

المنظمةْبالحماسْالمتميزْفيْتأديةْمهامْالمنظمةْْْْأعضــــــــــــــاءيمثلْدرجةْاتصــــــــــــــافْْْْ-: (3)  العاملينتميز  
ــجعْْبامتالكهمْقدرا ــاعدهاْعلىْتخطيْالعقباتْالتيْتواجههاْوتشـــــــــ مكانياتْإبداعيةْمتميزةْتســـــــــ تْْعقليةْوا 

ْ.تحقيقْاألهدافْالكليةْللمنظمةلاألخرينْعلىْالمشاركةْالفعليةْ
المركبْالذيْي عرِّفْالمرءْبالمجتمعْوالمنظمةْالتيْينتميْإليها،ْفهيْماْْْوهي (4) تميز الثقافة التنظيمية:
والعاملينْفيها،ْوهيْماْْْ.التيْتجعلهاْمتفردةْبصفاتهاْومميزاتهاْفيْنظرْالعمالءْيكونْشخصيةْالمنظمة

الثقافةْالتنظيميةْبأّنهاْالثقافةْالتيْْْ(5ْ)ْ(1992هيجاْن)يعكسْالقيمْوالمعتقداتْعنْالمنظمةْوقدْعرَّفْ
انيةْالملموسةْفيْفيْمنظمةْمعينةْوالتيْتؤثرْفيهمْوفيْالقيمْالنسْفراْدتعبرْعنْالقيمْالتيْيؤمنْبهاْاأل

ْْ.المنظمةْنفسها
  .اعتمدتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي منهجية الدراسة:

(301ْْينْفيْبـلدـيةْغزة،ْوعـددهمْ)داريملينْاليتكونْمجتمعْاـلدراســــــــــــــةْمنْجميعْالـعامجتمع التدراستتتتتتتتتة:  
 .عاماًلْ

تمْحسابْحجمْالعينةْبواسطةْالمعادلةْالتالية: عينة الدراسة:
2

2
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وتمْتصحيحْحجمْالعينةْبواسطةْالمعادلةْالتالية:ْ
1−+

=
nN

nN
nْ

 ْحجمْمجتمعْالدراسة. N حيث:
mْ:مثاًل(ْْالخطأْالهامشي،ْويعبرْعنهْبالعالمةْالعشرية:0.05.)ْ

 
العاملينْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسي:ْدراسةْميدانيةْعلىْالكلياتْالتقنيةْفيْْدورْتمكين(2014ْ)ْ،البحيصيعبدْالمعطيْْْ(1)

ْغزْةْ،جامعةْاألزهرْ،تصادْوالعلومْالداريةكليةْاالقْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،محافظاتْقطاعْغزة
 (ْمرجعْسبقْذكره2019العامريْ)ْْ(2)
التكوينْأثناءْالخدمةْودورةْفيْتحسينْأداءْالموظفينْبالمؤسسةْالجامعية:ْدراسةْميدانيةْبجامعةْْْ،(2014بوْقطفْمحمودْ)ْْ(3)

 بسكرْة-جامعةْمحمدْخيضرْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،عباسْلغرور
ْ،يقْبمنطقةْالرياضالثقافةْالتنظيميةْوعالقتهاْبااللتزامْالتنظيمي:ْدراسةْميدانيةْعلىْهيئةْالرقابةْوالتحقْ،ْ(2005)ْ،عوفيالمحمدْْْ(4)

 جامعةْنايفْالعربيةْللعلومْاألمنيةْ،ماجستيرْمنشورةرسالةْ
:ْالهيئةْالملكيةْللجبيلْوينبعْوشركةْم(ْ)أهميةْقيمْالمديرينْفـيْتشـكيلْثقافـةْمنظمتينْسعوديتين1992عبدْالرحمنْهيجان،ْ)ْْ(5)

 (ْ.٧٤)(،ْالعدْد٣١السنة)العامـة،ْمعهدْالدارةْالعامةْـْالرياض،ْْة(.ْالداْرسابك
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Zْ:مثاًل(ْْالقيمةْالمعياريةْالمقابلةْلمستوىْداللةْمعلوم:Z=1.96ْْلمستوىْداللة0.05.)ْ
ــةْ)فكانْْ ــتردادْ)(ْعاماًل169ْحجمْعينةْالدراسـ ــتباناتْعليهم،ْوتمْاسـ ــتبانة،118ْْ،ْحيثْتمْتوزيعْاالسـ (ْاسـ

ْعينةْالدراسةْحسبْالجدولْالتالي:ْأفراْدْعالحقيقية.ْويتوْزمثلتْعينةْالدراسةْالفعليةْ/ْ
 عينة الدراسة أفراد ع( توزي 3جدول )

 النسبة المئوية %  العدد الفئة البيانات الشخصية 

 النوعْاالجتماعي 1
 68.6 81 ذكر
 31.4 37 أنثى

 العمر 2

 27.1 32 عامْفأقل30ْ
 19.5 23 عام40ْ-31منْ
 33.1 39 عام50ْ-41منْ

 20.3 24 عام50ْأكثرْمنْ

 المؤهلْالعلمي 3
 21.2 25 دبلوم

 74.6 88 بكالوريوس
 4.2 5 دراساتْعليا

 عددْسنواتْالخدمة 4

 27.1 32 سنواْت5ْ-1منْ
 11.0 13 سنواْت10ْْ-6منْْ
 16.1 19 سنة15ْ-11منْ
 45.8 54 سنةْفأكثر16ْ

 %100 118 المجموع  
ْ

ــتبانةْمنْمجموعةْمنْالمحاورْْْْمتْالدراستتتتتة:أداة   ــتبانةْكأداةْلجمعْالبيانات،ْوتتكونْاالســـــ ــتخدامْاالســـــ اســـــ
,5ْ،4ْْ,3ْوتمْتحديدْالقيمْ)ْْا(،جدًْ،ْقليلةْقليلةْمتوســــــــــطة،كبيرة،ْْْْا،جدًْتبينْدرجةْالموافقةْ)كبيرةْْْوالفقرات،

 (ْلتقابلْالتقديراتْالسابقةْلكلْفقرةْمنْفقراتْاالستبانة.2ْ,1
ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتالي:ْالتدريج،وتمْحسابْدرجاتْالموافقةْبحسبْمقياسْخماسيْ

 خماسي التدريج س( مقيا4جدول )
 درجة

 الموافقة
 النسبيالوزن  المتوسط الحسابي

 إلى من إلى نم
 36.00أقلْمنْ 1.80ْ20.00أقلْمنْ 1.00 قليلة جدا

 52.00أقلْمنْ 2.60ْ36.00أقلْمنْ 1.80 قليلة
 68.00أقلْمنْ 3.40ْ52.00أقلْمنْ 2.60 متوسطة
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 84.00أقلْمنْ 4.20ْ68.00أقلْمنْ 3.40 كبيرة
 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جدا

ْ
 نْصدقْاالستبانةْمنْخاللْالطرقْالتالية:وتمْالتحققْمْْالدراسة:صدق أداة 

ْْاالختصاص،ْْذوْي(ْمنْالمحكمينْمن5ْْتمْعرضْاالستبانةْعلىْعددْ)  الصدق من وجهة المحكمين:-1
منْأجلْالتأكدْمنْســـــــالمةْالصـــــــياغةْاللغويةْلالســـــــتبانة،ْووضـــــــوحْتعليماتْاالســـــــتبانة،ْوانتماءْالمحاورْْ

تبانة،ْومدىْصــــــالحيةْهذهْاألداةْلقياسْاألهدافْالمرتبطةْْلالســــــتبانةْككل،ْوانتماءْالفقراتْلمحاورْاالســــــ
 بهذهْالدراسة،ْوبذلكْتمْالتحققْمنْصدقْاالستبانةْمنْوجهةْنظرْالمحكمين.

حسابْصدقْاالتساقْالداخليْمنْخاللْإيجادْمعامالتْاالرتباطْلمحاورْْْْمتْالداخلي:صدق االتساق  -2
ــتبانة، ــتبانةْتتمتعْبمعامالتْارتباطْدالةْ(،ْأ0.872(ْو)0.614وتراوحتْماْبينْ)ْْاالســ يْأنْمحاورْاالســ
 ،ْوتفيْبأغراضْالدراسة.إحصائًيا

ــة،ْأنْاألداةْتعطيْنفسْالنتائجْتقريبًْْْيونعنْالدراستتتتتتتة:ثبات أداة   لوْطبقتْمرةْأخرىْْْْابثباتْأداةْالدراســـــــــ
ةْمنْخاللْالطرقْ،ْأيْأنْالنتائجْالْتتغير،ْوتمْالتحققْمنْثباتْاالسـتبانفراْدعلىْنفسْالمجموعةْمنْاأل

 التالية:
تمْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراســـــةْمنْخاللْحســـــابْمعامالتْ الثبات باستتتتخدام معادلة ألفا كرونباخ:-1

(،ْأيْأن0.926ْ(ْو)0.840االرتبـاطْلمحـاورْاالســــــــــــــتبـانـةْبـاســــــــــــــتخـدامْألفـاْكرونبـاخ,ْوتراوحـتْمـاْبينْ)
,ْوتفيْْإحصــــــــــائًياباخْهيْمعامالتْثباتْدالةْْمعامالتْاالرتباطْلمحاورْاالســــــــــتبانةْباســــــــــتخدامْألفاْكرون

 بأغراضْالدراسة.
تمْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراسـةْمنْخاللْحسـابْمعامالتْاالرتباطْْبطريقة التجزئة النصتفية:   الثبات-2

ْأيْمعامالتْاالرتباط0.855ْْ(ْو)0.746وتراوحتْماْبينْ)ْْالنصفية،لمحاورْاالستبانةْبطريقةْالتجزئةْْ ،)
 وتفيْبأغراضْالدراسة.ْ،إحصائًيابانةْهيْمعامالتْثباتْدالةْلمحاورْاالست

ــتخدامْالرزمةْْْْةلإلجابْْالمستتتتخدمة:ة  اإلحصتتتائي بستتتالياأل ــةْتمْاســـ ــئلةْالدراســـ ــائيعلىْأســـ ةْللعلومْالحصـــ
(:ْ)معاملْارتباطْبيروســــــــون،ْمعادلةْألفاْكرونباخ،ْطريقةْالتجزئةْالنصــــــــفية،ْاختبارSPSSْْاالجتماعيةْ)

"Tحـدة،ْاختبـارْ"ْللعينـةْالواT-Test،ْْْْاختبـارOne-Way ANOVAْْْتحليـلْاالنحـدارْالخطي،ْاختبـار،
 ةْالالزمة.الحصائيسمرنوف(ْفيْإجراءْالتحليالتْْ-كولمجوروفْ

ــتخدامْدرجةْثقةْ) ــائي%(ْفيْاختبارْكلْالفروض95ْْوتمْاسـ ــة،ةْْالحصـ بماْيعنيْأنْاحتمالْالخطأْْْللدراسـ
ْعةْالدراسة.وهيْالنسبةْالمناسبةْلطبيْ%(،5يساويْ)

-K-S) ْْْ)Kolmogorovســــــــــــــمرنوفْْْْ-اســــــــــــــتخـدامْاختبـارْكولمجوروفْْْْمتْْالبيتانتات:اختبتار توزيع  
Smirnov Testْْْالختبـارْإذاْكـاـنتْالبيـانـاتْتتبعْالتوزيعْالطبيعيْمنْعـدمـه،ْوتبينْمنْالنتـائجْأنْقيمـة
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"Sig.(ْْوهـذاْـيدلْعلى0.05"ْلجميعْمحـاورْاالســــــــــــــتبـاـنةْأكبرْمنْمســــــــــــــتوىْاـلدالـلة،)ْْْْأنْجميعْمحـاور
 االستبانةْتتبعْالتوزيعْالطبيعي،ْأيْأنهْيمكنْاستخدامْاالختباراتْالمعلمية.

 
 نتائج الدراسة:

 فيْبلديةْغزة؟ْاالستراتيجية القيادةماْواقعْتطبيقْ نتائج السؤال األول:
ْالتالي:ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْ،"ْللعينةْالواحدةTتمْالجابةْعلىْهذاْالسؤالْباستخدامْاختبارْ"

 
 االستراتيجية  القيادةتحليل بيانات محاور وفقرات  (5جدول )

 الفقرة / المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

1ْ
ــدْْ الــــقــــواعـــــ الــــرئــــيــــسْ يــــطــــبــــقْ

ْةْبعدالة.داريوالجراءاتْال
 متوسطة 3 64.237 0.044 2.035 1.131 3.212

2ْ
عالقاتْْســــــيادةيهتمْالرئيسْب

بــيــنْ ــةْ والــثــقـــــ واالحــتــرامْ الــودْ
ْالعاملين.

 كبيرة 1 68.136 0.000 4.391 1.006 3.407

3ْ
يتمْاختيــارْالعــاملينْوترقيتهمْْ
ْعلىْأساسْالخبرةْوالكفاءة.

 متوسطة 5 61.525 0.515 0.653 1.269 3.076

4ْ
يســـعىْالرئيسْعلىْأنْتكونْ

ــةْاالتصـــــــــــــــــالْمفتْو ــةْأنظمـ حـ
ْوفعالة.

 متوسطة 2 67.627 0.000 3.817 1.085 3.381

5ْ
الرئيسْْ العـــــاملينْْْْإلىيوكـــــلْ

ْبعضْالمهامْالحرجة.
 متوسطة 4 61.864 0.400 0.845 1.198 3.093

 متوسطة  64.678 0.012 2.547 0.998 3.234 التمكين 

6ْ
يعتمـدْالرئيسْفيْعملـهْعلىْْ

ْقاعدةْبياناتْرقمية.
 كبيرة 1 76.102 0.000 10.414 0.840 3.805

7ْ
ــةْ البشــــــــــــــريــ الموردْ يتمْتوفيرْ
معْ التعـــــــامـــــــلْ علىْ القـــــــادرةْ

ْالتقنياتْالحديثة.
 كبيرة 2 71.356 0.000 5.921 1.042 3.568

8ْ
يهتمْالرئيسْباســــتثمارْالوقتْ

 كبيرة 4 69.831 0.000 4.756 1.123 3.492ْعبرْالتقنياتْالمتاحة.

9ْ
فتحْقنواتْْْإلىيسعىْالرئيسْْ
ْدةْومبتكرة.اتصالْجدي

 كبيرة 5 68.136 0.000 4.816 0.917 3.407

10ْ
ــاتْْ اـلمـعــلومـــــ ــةْ ـتـقـنيـــــ ــدْ ـتعــتمـــــ
ْلتأمينْالمعلوماتْوحمايتها.

 كبيرة 3 70.000 0.000 5.614 0.967 3.500
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 الفقرة / المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

 كبيرة  71.085 0.000 7.173 0.839 3.554 التقنيات الحديثة 

11ْ
المهــــــاراتْْ بينْ الرئيسْ يوفقْ
والطــــــاقــــــاتْوالمســــــــــــــئوليــــــاتْ

ْات.والسلط
 كبيرة 2 68.814 0.000 4.785 1.000 3.441

12ْ
ــيطْْ ــرورةْتبسـ يهتمْالرئيسْبضـ

ْإجراءاتْالعمل.
 متوسطة 5 65.763 0.001 3.317 0.944 3.288

13ْ
ــلْْ اـلهــيكـــــ أنْ اـلرـئـيسْ ــدْ ـيعــتقـــــ
ــدفْْ ـلهـــــ ــلْ ـفعـــــ ردْ اـلـتـنظــيمـيْ

ْالبلديةْوبيئتها.
 كبيرة 1 72.203 0.000 8.330 0.796 3.610

14ْ
الــتــنــظــيــمــيْ ــلْ الــهــيــكـــــ ــددْ يــحـــــ
ْمستوىْالمركزيةْوالالمركزية.

 كبيرة 3 68.305 0.000 5.182 0.870 3.415

15ْ
ـلدىْالرئيسْرؤـيةْواضــــــــــــــحةْْ
عنْهدفْونشــــــــاطاتْالبلديةْْ

ْها.أداءْو
 متوسطة 4 66.780 0.000 3.861 0.954 3.339

 كبيرة  68.373 0.000 5.804 0.784 3.419 الهيكل التنظيمي 

16ْ
يدعمْالرئيسْعملـياتْالتغييرْْ

ــل ْاليجابيةوكيةْوالمعرفيةْالســـ
ْباستمرار.

 متوسطة 1 67.288 0.000 3.654 1.083 3.364

17ْ
يكـافئْالموظفْالمتميزْعلىْْ

ْإنجازاته.
 متوسطة 5 57.627 0.301 1.038- 1.242 2.881

18ْ
ــادلْ تـبـــــ عـلـىْ ــدْ ــأكـيـــــ الـتـــــ يـتـمْ

ْالمعرفةْبينْالعاملين.
 متوسطة 2 62.881 0.223 1.226 1.276 3.144

19ْ
يسْبحفظْالمخزونْْيسـهمْالرئ

 متوسطة 4 60.508 0.803 0.250 1.105 3.025ْالمعرفيْلدىْالعاملين.

20ْ
ــةْْ بـيـئـــــ بـتـوفـيـرْ الـرئـيـسْ يـهـتـمْ
التعلمْ علىْ محفزةْ إيجــــــابيــــــةْ

ْوالتفكير.
 متوسطة 3 60.678 0.721 0.358 1.029 3.034

 متوسطة  61.797 0.346 0.946 1.031 3.090 التعلم التنظيمي 
 متوسطة  66.483 0.000 4.214 0.836 3.324 يجيةاالسترات  القيادة 

ْوقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأن:
ــبيْ)ْالتمكينواقعْتطبيقْْ ــطة(.ْْْ(،64.678فيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنســ وهوْبدرجةْموافقةْ)متوســ

ويدللْذلكْعلىْاهتمامْالبلدياتْبتطبيقْالقواعدْوالجراءاتْوااللتزامْبهاْمنْخاللْفتحْقنواتْاتصــــــــــــــاالتْْ
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شــراكفع عالقاتْْْســيادةفيْوضــعْاألهدافْواتخاذْالقرارات.ْكماْحلتْالفقرةْ"ْيهتمْالرئيسْبْْالعاملينْْالة،ْوا 
ــبيْ)الودْواالحترامْوالثقةْبينْالعاملين ــبي68.136ًْ"ْفيْالمرتبةْاألولىْبوزنْنســـــــــ .ْْْا(ْوهيْدرجةْكبيرةْنســـــــــ

يتمْاختيــارْْنمــاْجــاءتْالفقرةْ"ْْرغبــةْالبلــديــةْفيْســــــــــــــرعــةْتنفيــذْونجــاحْالمهــام.ْبيْْإلىويرجعْالبــاحــثْذلــكْْ
ــبيْ) (ْوهيْدرجة61.525ْالعاملينْوترقيتهمْعلىْأســــــــــاسْالخبرةْوالكفاءة"ْفيْالمرتبةْاألخيرةْوبوزنْنســــــــ

جانبْْْإلىالخبرةْوالكفاءةْْعلىْأســــــاستعزيزْويرىْالباحثْضــــــرورةْاعتمادْالترقياتْْإلىتاجْْمتوســــــطةْتح
 األقدمية.ْ

وهوْبـدرجـةْموافقـةْْ(،71.085ديـةْغزةْجـاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)فيْبلـْْالتقنيتات الحتديثتةواقعْتطبيقْ
)كبيرة(.ْحيــثْجـاءتْالفقرةْ"ْيعتمــدْالرئيسْفيْعملــهْعلىْقـاعـدةْبيــانـاتْرقميــة"ْفيْالترتيــبْاألولْبوزنْْ

حاللْْْالدارةاهتمامْْْإلىويعزوْالباحثْذلكْْْْا(ْوهيْكبيرةْنســــــــــــــبي76.102ًْنســــــــــــــبيْ) العلياْباســــــــــــــتخدامْوا 
ــهيلْتقديلالتكنولوجياْْ ــعىْالرئيسْْتســــــ ــلتْالفقرة"ْيســــــ ــالْجديدةْْإلىمْالخدمة.ْْبينماْحصــــــ فتحْقنواتْاتصــــــ

.ْويرىْالبـاحـثْأنْالبلـديـةْتعمـلْعلىْتطويرْْا(ْوهيْكبيرةْنســــــــــــــبيًـ68.136ْومبتكرة"ْعلىْوزنْنســــــــــــــبيْ)
 واستحداثْقنواتْاتصالْمعْالمجتمعْالمحليْ

وهوْبـدرجـةْموافقـةْْ(،68.373بيْ)فيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنســــــــــــــْْالهيكتل التنظيميواقعْتطبيقْ
)كبيرة(.ْويرجعْالباحثْهذهْالنسبةْكونْالهيكلْالتنظيميْمنْالعناصرْاألساسيةْلنجاحْوتطورْالمؤسساتْ
حصــــــــــــــلـــتْالفقرة"ْيعتقـــدْالرئيسْأنْالهيكـــلْالتنظيميْردْفعـــلْلهـــدفْالبلـــديـــةْوبيئتهـــا"ْعلىْأعلىْدرجـــةْ

علياْبتطويرْالهيكلْالتنظيميْبماْيتناســـبْمعْْالْالدارةاهتمامْْْإلى(ْويرىْالباحثْأنْذلكْيرجع72.203ْْ)
لألهدافْالموضـوعة.ْوحصـلتْالفقرة"ْيهتمْالرئيسْبضـرورةْتبسـيطْإجراءاتْالعمل"ْْااحتياجاتْالبلديةْووفقًْ

(ْوهيْدرجةْمتوســـــــــطة.ْويرىْالباحثانْأنْتبســـــــــيطْالجراءاتْعنصـــــــــرْداعمْْ(65.763علىْأدنىْدرجةْ
 إنجازها.أهدافهاْوتقليلْوقتْلتحقيقْالمؤسساتْ
(,ْوهوْبــدرجــةْموافقــة61.797ْفيْبلــديــةْغزةْجــاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)ْْالتعلم التنظيميواقعْتطبيقْْ

منْخاللْالعملْْْللمتغيراتْالمحيطةْاأنْالقائدْيجبْأنْيكونْمســـتعدًْْإلى)متوســـطة(.ْويرجعْالباحثْذلكْ
ــلوكياتْوتطويرْالمعارفْوتفعيلْالمكافآتْوال ــلتْالفقرةْ"يدعمْْْْحوافزْللمبدعين،ْحيْثعلىْتغييرْالســـ حصـــ

ــلوكيةْوالمعرفيةْْ ــتمرار"ْعلىْأعلىْدرجةْ)ْْاليجابيةالرئيسْعملياتْالتغييرْالســــ (ْوهيْدرجة67.288ْباســــ
متوســــــطة.ْويرىْالباحثْأنْاالســــــتعدادْللتغييرْيكونْبالعدادْلهْوتطويرْالموردْالبشــــــري.ْبينماْحصــــــلتْ

(ْوهيْدرجةْمتوســـــــــطة.ْويرىْالباحث57.627ْنجازاته"ْعلىْدرجةْ)الفقرةْ"يكافئْالموظفْالمتميزْعلىْإ
 أنهاْتعكسْالواقعْالفعليْألغلبْالمؤسساتْ

ــبيْ)ْْاالستتتتراتيجية  القيادةواقعْتطبيقْْ وهوْبدرجةْموافقةْْْ(،66.483فيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنســ
همْأداءاهتمامْإدارةْالبلدياتْبشـــــــــــــكلْعامْبتمكينْالعاملينْوتطويرْْْإلى)متوســـــــــــــطة(.ْويرجعْالباحثْذلكْْ

كســــــابهمْالمهاراتْوالمعارف.ْحيثْحصــــــلْمحور"ْالتقنياتْالحديثةْ"علىْأعلىْدرجةْ)ْو (ْوهي71.085ْْا 
العلياْبالحصــــــــــــــولْعلىْالتقنياتْالحديثة.ْبينماْْْْالدارةاهتمامْْْإلىويعزوْالباحثْذلكْْْْادرجةْكبيرةْنســــــــــــــبيًْ
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ــبي61.797ًْ"ْعلىْأدنىْدرجةْ)التعلم التنظيمي"حصـــــلْمحورْ ويرىْالباحثْْْ.ا(ْوهيْدرجةْمتوســـــطةْنســـ
ْالعلياْاالهتمامْبتعزيزْالثقةْوالتبادلْالمعرفيْبينْالعاملين.ْْالدارةأنْعلىْ

رحيمة،  دراستتتتتتة )وْْ(2018دراستتتتتتة )الطائي وأبو ردن، اتفقتْهذهْالنتيجةْمعْماْتوصـــــــــلتْإليهْ
ْاالستراتيجية.ْْالقيادةوالتيْبينتْتوافرْممارساتْْ(2010)حسوني،( ودراسة 2012

 فيْبلديةْغزة؟ْالتميز التنظيميماْمستوىْتحقيقْ الثاني:نتائج السؤال 
ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتالي:ْالواحدة،"ْللعينةTْتمْالجابةْعلىْهذاْالسؤالْباستخدامْاختبارْ"

 بيانات محاور وفقرات التميز التنظيمي  ل( تحلي 6جدول )

 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

1ْ

ْالدارةتــــــحــــــرصْْ
علىْتوصــــــــــــــيـــــلْْ
ــاْْ وقـيـمهـــــ ــاْ رؤيـتهـــــ

ْكلْالعاملينْ.ْْإلى

 متوسطة 3 64.746 0.007 2.769 0.931 3.237

2ْ
ْْ ــجــع ْالدارةتشـــــــــــــ

اسـتقالليةْوتمكينْْ
ْالعاملين

 متوسطة 5 63.898 0.030 2.199 0.963 3.195

3ْ

ْالدارةتشــــــــــــــــاركْْ
ــاْت ــدعمْعمليـــ ْْوتـــ
ــيـــــــنْْ الـــــــتـــــــحســــــــــــــــــ

ْالمستمر.

 متوسطة 2 66.102 0.004 2.917 1.136 3.305

4ْ

ْْ ْالدارةتتفـــــــاعـــــــل
ــنْْ ــلـــيـ ــامـ ــعـــــ الـ ــعْ مـ
والـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــورْ
ْالمجتمعْ. ْوممثلي

 كبيرة 1 68.814 0.000 5.549 0.863 3.441

5ْ

الرئيسْ يتعــــــامــــــلْ
ــتجابةْْ بدرجةْاســـــــــ
ــالـــةْْ ــاليـــةْفيْحـ عـ
الغموضْوالتعقـيدْ

ْتأكدْالبيئي.ْْوالال

 متوسطة 3 64.746 0.017 2.433 1.060 3.237

 متوسطة   65.661 0.001 3.402 0.904 3.283 القيادةتميز  
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 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

6ْ

ــاملونْْ العـــ يتكيفْ
ــعْْ مــ ــةْ بســــــــــــــــــرعـــــ

ــالـيْب العمـلْْْأســــــــــــ
ْالجديدة.

 كبيرة 3 71.864 0.000 9.275 0.695 3.593

7ْ
ــاملونْ ــبْالعــ يرغــ
بـالتعليمْوالتـدريـبْْ

ْالمستمر.ْ
 كبيرة 1 76.949 0.000 11.329 0.813 3.847

8ْ
ملونْيشـــــــاركْالعا

إدارةْالمنظمـةْفيْ
ْاتخاذْالقرارات.

 متوسطة 5 63.051 0.109 1.614 1.026 3.153

9ْ

يسـتطيعْالعاملونْ
وضـعْحلولْغيرْْ
مألوفةْللمشـكالتْْ

ْالقائمة.

 متوسطة 4 67.797 0.000 4.406 0.961 3.390

10ْ

العـــــاملونْ يمتلـــــكْ
ــةْْ ــلــيـــــ عــق ــدراتْ قـــــ
بـداعيـةْلمواجهـةْ وا 
ــاتْْ ــديـــــــ ــحـــــــ ــتـــــــ الـــــــ
الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــةْْ

ْوالخارجية.ْ

 كبيرة 2 74.237 0.000 8.711 0.888 3.712

 كبيرة  70.780 0.000 8.889 0.659 3.539 عاملينتميز ال 

11ْ

ــهــــــــــــــــــــمْْ تســـــــــــــــــــــــــــــــ
ــاتْْ ـــتراـتـيجـيـــــ اســــــــــــ
البـلدـيةْفيْتحقيقْْ

ْمتميز.ْْأداء

 كبيرة 3 68.305 0.000 5.182 0.870 3.415
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 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

12ْ
توازنْالبلـديـةْبينْْ
وكلفــــــةْْ أهــــــدافهــــــاْ

ْتحقيقها.
 كبيرة 1 70.847 0.000 7.656 0.770 3.542

13ْ

ــةْْ ــديـــــ الـــبـــلـــــ تـــهـــتـــمْ
بــاألهــدافْالكليــةْ

ــدًْ ــيــــــ ــعــــــ عــــــــنْْْْابــــــ
فـــيْْ ــاتْ ــيـــــ الـــجـــزئـ

ْالخطة.

 متوسطة 5 65.254 0.000 4.329 0.659 3.263

14ْ

ْْ ــك ــلـــــ ــتــ ــمــ ْالدارةتــ
رؤيةْواضــحةْلماْ
ـتكـونْْ أنْ ـيجـــــــبْ
ــةْْ ــديـــــ ـبلـــــ اـل ــهْ عــليـــــ

ْ.مستقباًلْ

 كبيرة 2 70.000 0.000 6.210 0.875 3.500

15ْ

ــديـــــــةْْ البلـــــ تعمـــــــلْ
ــيــــقْْ ــقــ ــحــ تــ ــلــــىْ عــ
ــاْ ــهـــــــــــــ ــدافـــــــــــــ أهـــــــــــــ

راتيجيةْمنْْاالســــــت
خاللْاالســـــتخدامْْ
األمثــــلْلمواردهــــاْْ

مكانياتها. ْوا 

 كبيرة 4 66.610 0.000 3.604 0.996 3.331

التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتز  
 كبيرة  68.203 0.000 6.554 0.680 3.410 االستراتيجي

16ْ

ــمْْ قـــيـ ــنســـــــــــــــــجـــمْ تـ
ومـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــداتْ
العاملينْمعْثقافةْْ

ْالبلدية.

ْكبيرة 1 78.983 0.000 13.974 0.738 3.949
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 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

17ْ

مشـتركةْتوجدْقيمْْ
فيْالبلــديــةْيؤمنْْ

ْ ــاْ ــهــــــــــ ْالدارةبــــــــــ
ْوالعاملين.

 كبيرة 3 72.373 0.000 7.000 0.960 3.619

18ْ

النســــــــــــــبيْْ التغيرْ
فيْثقــافــةْالبلــديــةْ

نحوْْْْايتجـــهْدائمـــًْ
ْالسلبية.

 متوسطة 5 60.000 1.000 0.000 1.226 3.000

19ْ
ْالبلديةْ ْثقافة توجه

هــــاْأفراْدســــــــــــــلوكْْ
ْعال.ْأداءنحوْ

 كبيرة 2 73.051 0.000 7.491 0.946 3.653

20ْ

ْالعاملينْْ تقعْعلى
مســــــــــــــئوليــةْكبيرةْْ

ْْأسـاليْبْإيجاْدفيْ
ْعملْمتميزة.

 كبيرة 4 67.966 0.000 4.232 1.022 3.398

التثتقتتتتتافتتتتتة    تتمتيتز 
 كبيرة  70.475 0.000 7.887 0.721 3.524 التنظيمية

 كبيرة  68.780 0.000 7.497 0.636 3.439 التميز التنظيمي 
ْولْالسابقْأن:وقدْتبينْمنْالجْد

وهوْبـدرجـةْموافقـةْْ(،65.661فيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)ْْالقيـادةمســــــــــــــتوىْتحقيقْتميزْْ
ْإلىســــــــــــــعيْالبلديةْلتوظيفْالكادرْالمتميزْويدعوْالباحثْالبلديةْْإلىالباحثْذلكْْْح(.ْويرج)متوســــــــــــــطة
ــلتْالفقرةْتتفاعلْْْْالمدربة،االعتمادْعلىْالكوادرْْْْزيادةاالهتمامْب معْالعاملينْوالجمهورْْْارةالْدحيثْحصــــــــ

ــجع68.814ْْْْوممثليْالمجتمعْعلىْْ ــلتْالفقرةْتشـــ ــبيْكبيرْبينماْحصـــ ــتقالليةْْْالدارةوجاءتْبوزنْنســـ اســـ
ْإلىالباحثْإنهاْبحاجةْْْْمتوســــــــــطْفيرْىوجاءتْبوزنْنســــــــــبي63.898ْْْدنىْدرجةْْأوتمكينْالعاملينْعلىْْ

ْينْوالعملْعلىْتمكينهمْالعملْعلىْتشجيعْالعاملْوتحسينْ
(.ْْوهوْبدرجةْموافقةْ)كبيرةْْ(،70.780فيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنســــــــــــبيْ)ْْعاملينتحقيقْتميزْالْْمســــــــــــتوْى

حيثْحصـــــلتْالعبارةْيرغبْالعاملونْْْالعاملينْْالعلياْبتحســـــينْقدراْتْالدارةاهتمامْْْإلىْالباحثْذلكْْحيرج
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لتْالعبارةْيشــاركْاْبينماْحصــوهيْدرجةْكبيرةْنســبي76.949ًْْْعلىْدرجةْْأبالتعليمْوالتدريبْالمســتمرْعلىْْ
اْويرىْْوهيْدرجةْمتوســـــــــطةْنســـــــــبي63.051ًْْْدرجةْْْْأدنيالعاملونْإدارةْالمنظمةْفيْاتخاذْالقرارات.ْعلىْْ

ْكةْفيْصنعها.مشاركةْالعاملينْفيْاتخاذْالقراراتْوالمشاْرْزيادةْإلىهناكْحاجةْْأنالباحثْ
وهوْبدرجةْموافـقةْْْ(،70.475مســــــــــــــتوىْتحقيقْتميزْالثـقافةْالتنظيمـيةْفيْبـلديةْغزةْجاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)

كونْمنفردةْبمميزاتهاْوصـفاتهاْحيثْحصـلتْالعبارةْتنسـجمْْتنْْنْالبلديةْتسـعىْألأالباحثْْْح(.ْويرج)كبيرة
وهيْدرجةْكبيرةْنســــــــــــــبياْبينماْحصــــــــــــــلتْالعبارة78.983ْْْْقيمْومعتقداتْالعاملينْمعْثقافةْالبلدية.ْعلىْْ

ْتعزيزْالسلوكْاليجابي.ْإلىتاجْوهيْدرجةْمتوسطةْوتح60.000ْْعلى.التغيرْالنسبيْ
ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةبينْواقعْتطبيقْْْْعالقةتوجدْْلهْْالثالث:نتائج الستتتؤال   التميز  وبينْمســـ

 فيْبلديةْغزة؟ْالتنظيمي
ْولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتالية:

ْْاالستتتراتيجية القيادةبينْواقعْتطبيقْْ(ْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصـــائيةْعندْمســـتوْىْعالقةالْتوجدْ
 فيْبلديةْغزة.ْالتميز التنظيميوبينْمستوىْتحقيقْ

ْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْإيجادْمعامالتْارتباطْبيرسون،ْفيْالجدولْالتالي:
 وبين التميز التنظيمي ْاالستراتيجية القيادةمعامالت ارتباط بيرسون بين  (7جدول )

التتتقتنتيتتتتتات   ينالتمك المحور
 الحديثة

التهتيتكتتتتتل  
 التنظيمي 

التتتتتتتعتتتلتتتم  
 التنظيمي 

 التتتتتتقتتتتتتيتتتتتتادة
 االستراتيجية 

 0.804 0.781 0.815 0.582 0.757 القيادةتميز 
 0.485 0.469 0.637 0.312 0.378 عاملينتميز ال

التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتز  
 االستراتيجي

0.801 0.771 0.678 0.704 0.809 

التثتقتتتتتافتتتتتة   تتمتيتز 
 التنظيمية

0.680 0.564 0.581 0.581 0.660 

 0.814 0.751 0.800 0.653 0.774 التنظيميالتميز 
ْ(.0.195(ْ=ْ)0.05(ْومستوىْداللةْ)117*ْقيمةْ"ر:ْمعاملْارتباطْبيرسون"ْعندْدرجةْحريةْ)

ــابقْأن: دالـةْْْالتميز التنظيميوبينْْْْالتمكينمعـامالتْارتبـاطْبيرســــــــــــــونْبينْْْوقـدْتبينْمنْالجـدولْالســــــــــــ
(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْْودْعالقةْذاتْداللةْإحصـــــــــائيةْعندْمســـــــــتوىْ)وهذاْيدلْعلىْوجْْ،إحصـــــــــائًيا
ــتوىْتحقيقْْْالتمكين أنهْكلماْزادْاالهتمامْبتمكينْْويرىْالباحثْْْفيْبلديةْغزة.ْْالتميز التنظيميوبينْمســــــــــ
 التميزْالتنظيمي.ْالعاملينْكانْلهْتأثيرْإيجابيْفيْتعزيزْوتحفيز

ــْو- ــائًيادالةْْْالتميز التنظيميوبينْْْلحديثةالتقنيات انْبينْْمعامالتْارتباطْبيرســـــــــ وهذاْيدلْعلىْْْْ،إحصـــــــــ
وبينْمسـتوىْْْْالتقنيات الحديثة(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْْوجودْعالقةْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْ)
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ــتخدامهاْللتقنياتْْْْفيْبلديةْغزة.ْْالتميز التنظيميتحقيقْْ الحديثةْيزيدْويرىْالباحثْأنْإدخالْالبلديةْواســــــــــ
 تميزْالتنظيمي.الْمنْمستوْى

وهذاْيدلْعلىْْ،إحصائًيْادالةْْالتميز التنظيميوبينْْالهيكل التنظيميمعامالتْارتباطْبيرسونْبينْ-
وبينْمستوىْْْالهيكل التنظيمي(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْوجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْ)

تمتْإدارةْالبلديةْبتبسيطْالجراءاتْكلماْنهْكلماْاهأويرىْالباحثْ فيْبلديةْغزة.ْالتميز التنظيميتحقيقْ
 ْ.تمْتعزيزْالتميزْالتنظيمي

وهذاْيدلْعلىْوجودْْْ،إحصائًيادالةْْْالتميز التنظيميوبينْْْْالتعلم التنظيميمعامالتْارتباطْبيرسونْبينْْ-
وبينْمسـتوىْتحقيقْْْْالتعلم التنظيمي(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْْعالقةْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْ)

أنْاالهتمـامْبتوفيرْالمعرفـةْوالمعلومـةْلـدىْالعـاملينْيعمـلْْويرىْالبـاحـثْْْْفيْبلـديـةْغزة.ْْتميز التنظيميال
 علىْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.ْ

وهذاْيدلْعلىْْْ،اإحصائيًْدالةْْالتميز التنظيميوبينْْاالستراتيجية القيادةمعامالتْارتباطْبيرسونْبينْ-
وبينْْْاالستراتيجية القيادة (ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْوىْ)وجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمست

استنتجْالباحثْأنْهناكْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْْ فيْبلديةْغزةْ.ْالتميز التنظيميمستوىْتحقيقْ
ْالفرضيةْالصفريةْوقبولْالفرضْالبديل.وعليهْتمْرفضْتميزْالتنظيميْاالستراتيجيةْوالْالقيادة

(2019ْْ(ْو)حسين،2018ْْوعبد،ْْْالرفيعيمن:ْ)ْْتوصلتْإليهْدراسةْكاًلْاتفقتْهذهْالنتائجْمعْماْْ
ْ.(2017,ْ)عباس(ْو2017ْحجير,ْوأبو)اللوحْو(2016ْو)الكبيسيْ

ــتوىْتعزيزْْْاالستتتتراتيجية  القيادةلواقعْتطبيقْْْأثريوجدْْْلهْْالرابع:نتائج الستتتؤال   ْْالتميز التنظيميفيْمســ
 فيْبلديةْغزة؟

ْياغةْالفرضيةْالتالية:ولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْص
فيْْْاالستتتتتتتراتيجية  القيادة(ْلواقعْتطبيقْْ≥0.05α)ْداللةْْذوْداللةْإحصــــــــــائيةْعندْمســــــــــتوْىْأثرالْيوجدْ

 فيْبلديةْغزة.ْالتميز التنظيميمستوىْتعزيزْ
 Linear Regressionالفرضـــــــــــــــيةْـباســــــــــــــتخـدامْتحلـيلْاالنحـدارْالخطيْ)تمْالتحققْمنْصــــــــــــــحـةْهـذهْْ

Analysis،)ْْيْالجدولْالتالي:كماْهوْمبينْف
 تحليل االنحدار الخطي بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة  (8جدول )

التتتتتتمتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتيتتتتتترات  
 المستقلة

متتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتتل 
قتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتة   "Tقيمة " االنحدار

"Sig." الداللة 

 دالة 0.000 5.777 1.116 المتغير الثابت
 دالة 0.018 2.408 0.187ْالتمكين

ْدالْة 0.210 1.261 0.089ْالتقنياتْالحديثة  غير
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 دالة 0.000 5.004 0.435ْالهيكلْالتنظيمي
ْدالْة 0.726 0.351 0.027ْالتعلمْالتنظيمي  غير

 (0.688معامل التحديد المعدل = )   –(   0.699معامل التحديد = )
 Sig.( = "0.000)قيمة "   –F = "(65.595   )قيمة "

ْ(.1.984(ْ=ْ)0.05داللةْ)(ْوعندْمستوى117ْ"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)T*ْقيمةْ"
ْوقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأن:

يــــدلْعلىْوجودSig."ْْ(ْ=0.000ْْوقيمتتتة "F"ْْ(ْ=65.595ْْ،)قيمتتتة " • ذوْداللــــةْْْأثر(،ْوهــــذاْ
ــتوْى ــائيةْعندْمســـــ ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتتتراتيجية القيادة(ْلواقعْتطبيقْْ≥0.05α)ْداللةْْإحصـــــ التميز  فيْمســـــ

 فيْبلديةْغزة.ْالتنظيمي
%(ْمن68.80ْْ(،ْأيْأنْماْنســـــــبتهْ)0.688=ْ)ْومعامل التحديد المعدل(،0.699ْْ=ْ)ْمعامل التحديد*

(ْيعودْللتغيرْفيْالمتغيراتْالمســتقلةْســابقةْالذكرْفيْالجدول،ْالتميز التنظيميالتغيرْفيْ)مســتوىْتحقيقْْ
 والنسبةْالمتبقيةْتعودْللتغيرْفيْعواملْأخرى.

أيْأنهـاْتؤثرْفيْْالتمكين،ْالهيكـلْالتنظيمي(،ثتابتت،  المتغير الهي:ْ)ْْالمتغيرات ذات داللتة إحصتتتتتتتتتائيتة*
ضــــــــــــروريانْفيْعمليةْْْْوالهيكلْالتنظيميويرجحْالباحثْأنْالتمكينْْْْ(.التميز التنظيمي)مســــــــــــتوىْتحقيقْْ
 التميزْالتنظيمي.

هي:ْ)التقنياتْالحديثة،ْالتعلمْالتنظيمي(،ْأيْأنهاْالْتؤثرْفيْْالمتغيرات ليستتتتتتت ذات داللة إحصتتتتتتائية*
باحثْذلكْكونْالتمكينْوالهيكلْالتنظيميْهمْالعنصـــــــــــــرانْْويرجحْالْْ(.التميز التنظيميتحقيقْْ)مســـــــــــــتوىْْ

 األهمْفيْعمليةْالتميزْوأنْالتقنياتْوالتعلمْهمْعناصرْمكملة.
0.089ْْ*ْ)التمكين(ْ+0.187ْْْْ+1.116ْْْْ(ْ=ْْالتميز التنظيميهي:ْ)مســتوىْتحقيقْْْْمعادلة االنحدار*

ْأثرأيْأنْهـناكْْْْ*ْ)التعلمْالتنظيمي(.0.027ْْ*ْ)الهيـكلْالتنظيمي(ْ+0.435ْْْ*ْ)التقنـياتْالحـديـثة(ْ+ْ
 االستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.ْةاْدجزئيْللقي

(2019ْْ(ْو)حســــــــــين،2018ْْوعبد،ْْالرفيعيمن:ْ)ْاتفقتْهذهْالنتائجْمعْماْتوصــــــــــلتْإليهْدراســــــــــةْكاًلْ*
ْ.(2017ْ،)عباس(ْو2016ْو)الكبيسيْ

ــتجاباتْْْْفروق توجدْْلهْالخامس:نتائج الستتتتتتتؤال  ــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْدفيْاســـــــــ  القيادةعينةْالدراســـــــــ
فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرات:ْ)النوعْاالجتماعي،ْْْْالتميز التنظيميوحولْمســـــــــــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتتتتتراتيجية

 العمر،ْالمؤهلْالعلمي،ْعددْسنواتْالخدمة(؟
ْولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتالية:

عينةْالدراسـةْحولْْْأفراْد(ْفيْاسـتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوْىْْفروق دْالْتوج
ــتوىْتحقيقْْْْيجيةاالستتتتتتتترات  القيادةواقعْتطبيقْْ فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرات:ْْْْالتميز التنظيميوحولْمســــــــ

ْ)النوعْاالجتماعي،ْالعمر،ْالمؤهلْالعلمي،ْعددْسنواتْالخدمة(.
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ْلرئيسةْالسابقةْالفرضياتْالفرعيةْالتالية:ويتفرعْمنْالفرضيةْا
عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوْىْْفروق الْتوجدْ-1

فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْالتميز التنظيمي ةوحولْمستوىْتحقيقْْْْاالستراتيجية  القيادةحولْواقعْتطبيقْْ
 .النوع االجتماعي
ْ،ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتالي:T-Testصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْتمْالتحققْمنْ

ْْْ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير النوعOne-Way ANOVA) ر( اختبا9جدول )

 المتوسط العدد النوع المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ْاالستراتيجيةْالقيادة
 0.951 3.285 81 ذكر

 غيرْدالة 0.449 0.760-
 0.500 3.411 37 أنثى

ْالتميزْالتنظيمي
 0.731 3.371 81 ذكر

 دالة 0.086 1.733-
 0.309 3.588 37 أنثى

ْ(.1.984(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)116"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)T*ْقيمةْ"
ْوقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأن:

عدم ،ْوهذاْيدلْعلىْْاالستتتتتتتتتراتيجية القيادة"ْفيْمحور0.050ْمنْقيمةْ"ْْأكبرالمحســــــــــــوبةْ"Sigْقيمةْ"*
عينةْالدراســــةْحولْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتα≤0.05ْْفروقْذاتْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوىْداللةْ)ْوجود

 النوع االجتماعي.فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْاالستراتيجية القيادةواقعْتطبيقْ
ــSigقيمةْ"* فروقْْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْمنْقيمةْ"ْأقلوبةْْ"ْالمحســـــــــ

عينةْالدراســةْحولْمســتوىْتحقيقْْْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ)
 (.اإلناثالنوع االجتماعي، ولصالح )فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْالتميز التنظيمي

عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوْىذاتْْْْفروق الْتوجدْ-2
ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةحولْواقعْتطبيقْْ فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْالتميز التنظيميوحولْمســـ

 .العمر
ْ،ْكماْهوْمبينOne-Way ANOVAْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْ

 ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير العمر One-Way ANOVA) ربا( اخت10جدول )

 المتوسط العدد العمر المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ــيــــــــــادْة ْْالــــــــــقــــــــ
ْاالستراتيجية

 0.813 3.788 32 عامْفأقل30ْ
 1.025 2.933 23 عام40ْ-31منْ دالة 0.000 7.700

 0.789 3.065 39 امع50ْ-41منْ
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 0.174 3.502 24 عام50ْأكثرْمنْ

الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــزْْ
ْالتنظيمي

 0.679 3.417 32 عامْفأقل30ْ

 دالة 0.008 4.171
 0.790 3.072 23 عام40ْ-31منْ
 0.591 3.536 39 عام50ْ-41منْ

 0.243 3.663 24 عام50ْأكثرْمنْ
ْ(.2.700(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)114ْ،3"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)F*ْقيمةْ"

ــابقْأن:  القيتتادة"ْفيْمحور0.050ْْمنْقيمـــةْ"ْْأقتتل"ْالمحســــــــــــــوبـــةSigْْقيمـــةْ"*تبينْمنْالجـــدولْالســــــــــــــ
ــتوىْداللةْ)ْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْاالستتتتتتتتتتراتيجية ــائيةْعندْمســـــــــــ (ْفيα≤0.05ْفروقْذاتْداللةْإحصـــــــــــ
ــتجاباتْْ ــةْحولْواقعْتطبيقْْْأفراْداســــ العمر، فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْاالستتتتتراتيجية القيادةعينةْالدراســــ

 عام فأقل(. 30ولصالح الذين أعمارهم )
فروقْْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْمنْقيمةْ"ْأقل"ْالمحســـــــــــوبةSigْْقيمةْ"*

حقيقْْعينةْالدراســةْحولْمســتوىْتْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ)
 عام(. 50العمر، ولصالح الذين أعمارهم )أكثر من فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْالتميز التنظيمي

عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْئيةْعندْمســــتوْىذاتْداللةْإحصــــاْْفروق الْتوجدْ-3
ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةحولْواقعْتطبيقْْ يةْغزةْتعزىْلمتغيرْْفيْبلْدْْالتميز التنظيميوحولْمســـ
 .المؤهل العلمي

ْ،ْكماْهوْمبينOne-Way ANOVAْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْ
 ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي One-Way ANOVA) ر( اختبا11جدول )

 المتوسط العدد المؤهل العلمي المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 مةقي
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ــادة ــيــــــــــ ــقــــــــــ ْالــــــــــ
ْاالستراتيجية

 1.161 3.150 25 دبلوم
 0.713 3.321 88 بكالوريوس دالة 0.026 3.784

 0.000 4.250 5 دراساتْعليا

ــزْ ــيـــــــ ــمـــــــ ــتـــــــ الـــــــ
ْالتنظيمي

 0.734 3.310 25 دبلوم
 0.610 3.444 88 بكالوريوس غيرْدالة 0.084 2.525

 0.000 4.000 5 دراساتْعليا
ْ(.3.090(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)2ْ،115الجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)"Fْ*ْقيمةْ"

 القيتادة"ْفيْمحور0.050ْْمنْقيمـةْ"ْْأقتل"ْالمحســــــــــــــوبـةSigْْقيمـةْ"*وقـدْتبينْمنْالجـدولْالســـــــــــــــابقْأن:
ــتوىْداللةْ)ْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْاالستتتتتتتتتتراتيجية ــائيةْعندْمســـــــــــ ْ(ْفيα≤0.05فروقْذاتْداللةْإحصـــــــــــ
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المؤهل  فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْاالستتتتتراتيجية القيادةعينةْالدراســــــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْداســــــتجاباتْْ
 العلمي، ولصالح الذين مؤهلهم العلمي )دراسات عليا(.

ْعدم وجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْْمنْقيمةْ"ْْأكبر"ْالمحســــــــــــوبةSigْْقيمةْ"*
عينةْالدراســةْحولْمســتوىْْْْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْلةْ)يةْعندْمســتوىْدالفروقْذاتْداللةْإحصــائ

 المؤهل العلمي.فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْالتميز التنظيميتحقيقْ
عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوْىْْفروق الْتوجدْ-1

ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةحولْواقعْتطبيقْْ فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْالتميز التنظيميوحولْمســـ
 .عدد سنوات الخدمة

ْ،ْكماْهوْمبينْفيOne-Way ANOVAْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْ
 ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة One-Way ANOVA) ر( اختبا12جدول )

ستتتتتتتتتتنتوات  المحور عتتتتتدد 
 المتوسط العدد الخدمة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ــيــــــــــادة ْالــــــــــقــــــــ
ْاالستراتيجية

 0.951 3.256 32 5ْ-1منْ

 غيرْدالة 0.237 1.431
 0.963 3.419 13 10ْ-6منْ
 0.942 3.661 19 15ْ-11منْ
 0.667 3.223 54 فأكثر16ْ

الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــزْ
ْالتنظيمي

 0.691 3.081 32 5ْ-1منْ

 دالة 0.001 6.206
 0.794 3.454 13 10ْ-6منْ
 0.395 3.771 19 15ْ-11منْ
 0.541 3.531 54 فأكثر16ْ

ْ(.2.700(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)3ْ،114"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)F*ْقيمةْ"
 القيتادة"ْفيْمحور0.050ْقيـمةْ"منْْْأكبر"ْالمحســــــــــــــوبةSigْْقيـمةْ"*ْوقدْتبينْمنْالجـدولْالســــــــــــــابقْأن:

(ْفيα≤0.05ْفروقْذاتْداللةْإحصــــــائيةْعندْمســــــتوىْداللةْ)ْْعدم وجود،ْوهذاْيدلْعلىْاالستتتتتراتيجية
عدد فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْاالستتتتتتتراتيجية القيادةعينةْالدراســــــــــةْحولْواقعْتطبيقْْْأفراْداســــــــــتجاباتْْ

 سنوات الخدمة.
فروقْْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْ"منْقيمةْْأقل"ْالمحســـــــــــوبةSigْْقيمةْ"*

عينةْالدراســةْحولْمســتوىْتحقيقْْْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ)
ستتتتنوات خدمتهم  عدد ستتتتنوات الخدمة، ولصتتتتالح الذين عدد فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْالتميز التنظيمي

 سنة(. 15-11)من 
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 ائج: النت
 ْ.تعزيزْالتميزْالتنظيميْبلديةْغزةْفيْاالستراتيجيةْفيْالقيادةتوجدْعالقةْلدورْ-1
ْي.تعزيزْالتميزْالتنظيمْبلديةْغزةْعلىْاالستراتيجيةْفيْالقيادةجزئيْألبعادْْأثريوجدْ-2
ــتجاباتْْْْال-3 ــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْدتوجدْفروقْفيْاســـــ ديةْغزةْْاالســـــــتراتيجيةْفيْبلْْالقيادةعينةْالدراســـــ

بينماْتوجدْفروقْفيْاســـــــــتجاباتهمْحولْمســـــــــتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْتعزىْلمتغيرْْْْالنوع؛تعزىْلمتغيرْْ
ْ(.الناْثالنوعْاالجتماعي،ْولصالحْ)
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: الملخص  

ْالدراسةْْ ْالصناعاتْْْْأثراختبارْْْْإلىهدفت ْبقطاع ْالمنتجات ْالرشيقْعلىْجودة ْالتصنيع ْنظام تطبيق
ْالغذائيةْبالتطبيقْعلىْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

استخدمتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي،ْواعتمدتْعلىْأداةْاالستبانةْلجمعْالبياناتْاألولية،ْْ
هلينْلإلجابةْعلىْأداةْالدراسةْ"االستبانة"ْوفًقاْلمعيارْارتباطْللعاملينْالمْؤْْوقدْقامْالباحثْبحصرْشامل

،ْوقدْتمْتطبيقْأسلوبْالتحليلْْ(ْموظف75طبيعةْالعملْبمحاورْالمتغيرْالمستقلْوالتابعْوالبالغْعددهمْ)
بعادْالمتغيرْْالهيكليْمتعددْالمستوياتْالستنباطْمتغيرْنظامْالتصنيعْالرشيقْباالعتمادْعلىْفكرةْتفاعلْأ

ْهْعلىْجودةْالمنتجاتْبالمجموعةْ.أثْرلمستقلْوقياسْا
ْفيْوجودْْ ْأهمها ْتمثلت ْالنتائج ْمن ْلمجموعة ْالدراسة ْتوصلت ْالتصنيعْْْْأثروقد ْلنظام ْمعنوية ْداللة ذو

سرايو بمجموعةْ المنتجاتْ جودةْ علىْ التأثيرْْْْالرشيقْ هذاْ قيمةْ بلغتْ حيثْ الغذائيةْ للصناعاتْ الواديةْ
نتْأكثرْأبعادْالمتغيرْالمستقبلْتأثيًراْعلىْالجودةْ"التحسينْالمستمر"ْبقيمةْتأثيرْبلغتْْ،ْوقدْكا0.740
،ْوقدْأوصتْالدراسةْبضرورةْتركيزْالمجموعةْعلىْاالهتمامْبتنظيمْموقعْالعملْوتفعيلْاالعتماد0.232ْْ

ْصنيعْالخلويْ.علىْفكرةْالْت
ْمستمر،ْالصناعاتْالغذائية.التصنيعْالرشيق،ْالجودة،ْالتحسينْالْالكلمات المفتاحية:

 
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 
فيْْْشكالهْكافةأتخفيضْالهدرْبْْإلىهمْاألنظمةْالنتاجيةْالتيْتسعىْْأْْْحْدأيعتبرْالتصنيعْالرشيقْْ

العمليةْالنتاجيةْبماْيسهمْفيْتخفيضْتكاليفْالنتاجْوتعظيمْجودةْالمنتجات،ْفالتصنيعْالرشيقْيهدفْْ
التخلصْمنْكافةْاألنشطةْالتيْالْتضيفْقيمةْوبالتاليْالتركيزْعلىْاألنشطةْالهامةْوالمحوريةْالتيْْْْإلى
بعادْالهامةْالتيْْلىْمجموعةْمنْاألضيفْقيمةْحقيقيةْللعمليةْالنتاجية،ْويركزْنظامْالتصنيعْالرشيقْعت

إذْيسهمْتطبيقْْْشكالْكافةْالهدر،أنقطةْتمكنهمْمنْاستبعادْْإلىيتوجبْعلىْالمنظماتْتطبيقهاْللوصولْ
،ْْوْالنقلْوالتخزيْنأوْالمساحةْْأالفاقدْسواءْمنْحيثْأوقاتْاالنتظارْْْْهذهْاألبعادْداخلْالمنظماتْبتخفيْض
ْأداءيعبرْعنْْْْإْذ،ْْ(1)فيْالمنظماتْالمتنوعْةالعملياتْْْْأداءأهمْأهدافْْْْويعتبرْاالرتقاءْبجودةْالمنتجاتْمن

ْْإلْىدبياتْالمتنوعةْْشارتْاألأ،ْوقدْْ(2ْ)منْأهمهاْجودةْالمنتجْْالتيْوْْالمتكاملةْْبعاْدالعملياتْبمجموعةْمنْاأل
ْمجموعْةدْْالمنظمات،ْوتعهذهْْداخلْْجودةْالمنتجاتْْنيعْالرشيقْفيْتعزيزْْسهامْفاعلْألنظمةْالتصإوجودْْ
تسعىْْالتصنيعْالغذائيْفيْقطاعْغزةْوالتيْْبمجالْالعاملةْهمْالشركاتْالكبرْىْأحدْأسرايوْالواديةْْمصانع
ْالرشيقْْْْلتوطين ْالتصنيع ْالمجمإأنظمة ْلذاْفقدْدأبت ْالتنافسية، ْبأهميتهْفيْتعزيزْقدراتها وعةْومنذْيماًناْمنها

ْْْْإلى1985ْْانطالقتهاْفيْالعامْْ الجودةْالشاملةْبجانبْمحاوالتهاْلتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْْتبنيْمفاهيم

 

تطبيقْبعضْتقنياتْالتصنيعْالرشيقْلتخفيضْالكلفْوالضياعْوتحسينْأداءْالعملياتْالنتاجيةْبحثْتطبيقيْْالربيعيْْ"محمدْْْ)1)
 ْ.230(،ْص3)8ْ،2018،والداريةالكهربائية"،ْمجلةْالمثنىْللعلومْاالقتصاديةْفيْشركةْاورْالعامةْللصناعاتْ

شيقْفيْأداءْالعملياتْدراسةْاستطالعيةْفيْالشركةْالعامةْْ(.ْ"أثرْنظامْالنتاجْالْر2014الحسناوي،ْ)جميلْ  شالش،ْوفارسْْ(2)
 ْ.98االقتصادية،ْصلإلسمنتْالجنوبيةْ)معملْاسمنتْالكوفة("،ْمجلةْالقادسيةْللعلومْالداريةْْو
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ىْْْحيثْكانتْالشركةْاألولىْعلىْمستوىْقطاعْغزةْالتيْحصلتْعْلْْ،منتجاتهاجودةْْتطويرْْْْالرشيقْبغية
لسالمةْاألغذيةْفي22000ْْْْْاآليزوْْادةوشهْْ،075ْْPSMالشرافْوالجودةْالفلسطينيةْتحتْرقمْْْْةْداشه

طارْنظامْْإالممارساتْالتيْتبنتهاْالمجموعةْفيْْأثروتأتيْهذهْالدراسةْلتسليطْالضوءْعلىْْ،2019العامْ
ْْ.جودةْمنتجاتهاْفيْقطاعْغزةالتصنيعْالرشيقْعلىْ

ْ
 أواًل: مشكلة الدراسة 

والتي التحويليةْ الصناعةْ أهمْقطاعاتْ أحدْ الغذائيةْ الصناعاتْ نسبيْةْْيعتبرْقطاعْ أهميةْ ْْتحتلْ
إذْيعولْعلىْهذاْالقطاعْالمساهمةْفيْتوفيرْاألمنْالغذائيْلسكانْقطاعْْْمرتفعةْمقارنةْبفروعهاْاألخرى؛

الشديدةْبفعلْالمزاياْالتيْْْْيواجهْمجموعةْمنْالتحدياتْالخارجيةْالمتمثلةْبالمنافسةغزة،ْإالْأنْهذاْالقطاعْْ
خصوًصاْمزاياْالنتاجْبالحجمْالكبيرْومزاياْتطبيقْاألنظمةْْْْتتمتعْبهاْالوارداتْالمصنعةْفيْدولْالخارج

ْْداريال بالضافة هذاْ الحديثة،ْ ْْْْإلىةْ الداخلية البْْالمرتبطةالتحدياتْ البنيةْ لهذاْداريضعفْ والتنظيميةْ ةْ
مستوىْجودةْالمنتجاتْمقارنةْبالمنتجاتْْتدنيْْوأهمهاْْةْبهذاْالجانبْْالقطاعْوماْرافقهْمنْإشكاالتْمرتبط

ْْالوا ْْْْإلىردة يرْيالقطاع، تكاليفْالنتاج،ْومنْهناْ ضعفْمستوياتْجودةْمنتجاتْْنْْأْْالباحْثْْوارتفاعْ
وعليهْْ  ضعفْممارسةْالتصنيعْالرشيقْداخلْقطاعْالصناعاتْالغذائية،ْْإلىلعلهاْتعودْْالصناعاتْالغذائيةْْ

اختبارْْْْإلىلبحثْْهذاْاْْذْيسعىإْْ،اختيارْالباحثْعلىْهذاْالموضوعْليكونْمنطلًقاْفيْمشكلةْبحثهوقعْْ
والْْْْ؛الفلسطينيةْْ"ْفيْالبيئةبالتصنيعْالرشيقْوجودةْمنتجاتْالصناعةْالغذائيةْْمتغيراتْالبحثْالمتمثلةْ"ْْ

ْالْالرئيسيْالتالي:ْوعليهْيمكنْصياغةْمشكلةْالدراسةْفيْالسْؤْشركاتْالتصنيعْالغذائي،سيماْفيْ
ْالرشيقْْْْأثرماْْ ْالتصنيع ْنظام ْالغذائيةْ؟ْْاْتعلىْمستوىْجودةْمنتجتطبيق ْللصناعات ْالوادية ْمجموعةْسرايو
ْ

 ويتفرعْمنْهذاْالسؤالْمجموعةْمنْاألسئلةْالفرعيةْمتمثلةْفي:
 الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ْمجموعةْسرايوداخلْمستوىْممارسةْأنشطةْالتصنيعْالرشيقْماْهوْ .1
 ْ؟مستوىْجودةْالمنتجاتْداخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيْةماْهوْ .2
 تنظيمْموقعْالعملْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ْأثرماْ .3
واديةْللصناعاتْْهلْتؤثرْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْال .4

 الغذائيةْ؟
يوْالواديةْيؤثرْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسراْْىيْمْدأْْإلى .5

 للصناعاتْالغذائيةْ؟
 هلْيؤثرْالتصنيعْالخلويْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ .6
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 مجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ْالتحسينْالمستمرْعلىْمستوىْجودةْمنتجاْتْأثرماْ .7
 

 ثانًيا: أهداف الدراسة 
 ي التالي:  هداف الرئيسية للدراسة فتتمثل األ

 .داخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةتحديدْمستوىْممارسةْأنشطةْالتصنيعْالرشيقْ .1
 .الواديةْللصناعاتْالغذائيْةْداخلْمجموعةْسرايوالتعرفْعلىْمستوىْجودةْالمنتجاتْ .2
ْالرشيقْعلىْْْْأثرالتعرفْعلىْْ .3 ْالالتصنيع ْللصناعات ْالوادية ْمجموعةْسرايو ْمنتجات ْغذائيةْ.مستوىْجودة
ْْعموًمْاْْالفلسطينيةْْشركاتْالتصنيعْالغذائيةْفيْْداريلخروجْبجملةْاستنتاجاتْوتوصياتْللقياداتْالا .4

ْالمبحوثة ْتحسينْْْْوالشركة ْفي ْتسهم ْقد ْمنتجاتْشركاْتمستوىْْبشكلْخاص ْالغذائْيْْجودة وتحفزهاْْْْالتصنيع
 الرشيقْ.ْالتصنيعنظامْْْنحوْتطبيقْفلسفة
 ثالًثا: أهمية الدراسة 

1. ْْ التصنيعْْتعتبر تطبيقْمرتكزاتْ واقعْ تبحثْفيْتشخيصْ التيْ الدراساتْ أوائلْ الدراسةْمنْ هذهْ
التصنيعْالغذائيْالكبرىْالعاملةْبقطاعْغزةْعلىْحدْعلمْْْْمستوىْجودةْمنتجاتْشركاْتعلىْْْْهأثْرالرشيقْْو
 الباحث.

تجمع .2 الراهنةْ الدراسةْ متغيرينْْإنْ األْْبينْ ْْهماْ حداثة والمهتكثرْ الخاصْ للقطاعْ بقضاياْْوأهميةْ مينْ
والباحثينالتصنيعْْ للكتابْ السابقةْ البحثيةْ الجهودْ التواصلْمعْ ْْمنْخاللْ يشكلْْ، ماْ علمًياْْْْغناءًْْإوهذاْ
 ةْفيْهذاْالمجال.لفلسطينيللمكتبةْا

تسليطْالنظرْحولْمستوىْتطورْالفكرْالنتاجيْلدىْشركاتْالقطاعْالصناعيْالعاملةْفيْمجالْ .3
لوجيةْالعالميةْفيْتطبيقْاألنظمةْالحديثةْفيْمجالْإدارةْْْوالتكنْْطوراْتمواكبتهاْللتمدىْْالتصنيعْالغذائيْْو
 الرشيق.ْْومنهاْالتصنيعْْالنتاجْوالعملياْت

تنبعْاألهميةْالعلميةْلهذهْالدراسةْكونهاْتشكلْمرجًعاْللباحثينْوالمهتمينْوصناعْالقرار،ْحيثْتقدمْْ .4
ْتشخيًصْ ْالدراسة ْالتصنيعْْْْادقيقًْْْاهذه ْتطبيقْمرتكزات مستوىْجودةْمنتجاتْشركاتْْْهْعلىأثْرْوالرشيقْْلواقع

التصنيعْالغذائيْالكبرىْالعاملةْبقطاعْغزةْوهوْماْسيترتبْعليهْتوجيهْصناعْالقرارْفيْالجهاتْالرسميةْْ
فاقْالتنميةْاالقتصاديةْفيْْآلياتْالعملْداخلْهذهْالشركاتْبماْيخدمْْاصياغةْتوجهاتهاْبْْعادةوالخاصةْْل
 فلسطينْ.

 الدراسة ا: متغيراترابعً 
:ْ)نظامْالتصنيعْالرشيق(ْويشملْ)تنظيمْموقعْالعمل،ْالصيانةْالنتاجيةْْالمتغير المستقل ✓

 الشاملة،ْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد،ْالتحسينْالمستمر،ْالتصنيعْالخلويْ(
 :ْ)جودةْالمنتجات(المتغير التابع ✓

ْ
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ْ
 ا: فرضيات الدراسة رابعً 
 الفرضية الرئيسية األولى: .1

مستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْْْوبينْالتصنيعْالرشيقْ(αْ≤0.05لةْإحصائيةْعندْْ)ذوْدالْأثريوجدْ
 الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

 ويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسيةْاألولىْالفرضياتْالفرعيةْالتاليةْ:
1.1 ْْ )ْْأثريوجد عندْ إحصائيةْ داللةْ αْْ≤0.05ذوْ منتجاتْْ( علىْمستوىْجودةْ العملْ موقعْ لتنظيمْ

 واديةْللصناعاتْالغذائيةْ.رايوْالمجموعةْس
ْإحصائيةْعندْْ)ْْأثريوجدْْ 1.2 ْالشاملةْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْ(αْْ≤0.05ذوْداللة ْالنتاجية للصيانة

 مجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.
ْإحصائيةْعندْ)ْْأثريوجدْْ 1.3 ْالمحددْعلىْمستوىْجودةْْ(αْْ≤0.05ذوْداللة ْالوقت ْالنتاجْفي ألسلوب

 الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.ْةْسرايومنتجاتْمجموع
ْإحصائيةْعندْْ)ْْأثريوجدْْ 1.4 ْالخلويْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْْ(αْْ≤0.05ذوْداللة للتصنيع

 سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.
ْ)ْْأثريوجدْْ 1.5 ْإحصائيةْعند ْداللة ْمجموعةْ(αْْ≤0.05ذو ْمنتجات ْمستوىْجودة ْالمستمرْعلى للتحسين

 ئيةْ.سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذا
 

 الدراسات السابقة
 أواًل: الدراسات العربية 

لقدْتناولتْالعديدْمنْالدراساتْعلىْالمستوىْالمحليْمفاهيمْالرشاقة،ْوقدْاختلفتْالمجاالتْالتيْْ
(ْعلىْمدىْتوافرْمقومات2016ْْقدْركزتْدراسةْ)الطيب،ْْركزتْعليهاْهذهْالدراساتْباختالفْالباحثين،ْف

تْالصناعيةْالعاملةْبقطاعْغزةْمستخدمةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْوباالعتمادْْالمحاسبةْالرشيقةْفيْالشركْا
شركةْصناعية،ْوقدْأظهرت120ْْعلىْأداةْاالستبانةْالتيْوزعتْعلىْالمدراءْوالمحاسبونْالعاملينْداخلْ

دراكْلديهمْبمفاهيمْالمحاسبةْالرشيقةْوتطبيقاتهاْبشكلْنسبيْمتفاوت،ْوقدْتوافنتائجهاْوجودْوعيْْ قتْوا 
ْالمستخدمة؛(2016ْْْْ)الطيب،(ْمعْدراسة2016ْْدراسةْ)أبوْعبيد،ْْ ْالدراسةْْْبالمنهجْواألداة حيثْركزتْهذه

ْْ بمبادئ الوعيْ قياسْ حيثْْْْالدارةعلىْ الغربية،ْ بالضفةْ الفلسطينيةْ النشائيةْ الصناعاتْ فيْ الرشيقةْ
شركةْمقاوالت126ْْْْعتْعلىْْاستخدمتْالمنهجْالوصفيْالتحليليْوباالعتمادْعلىْأداةْاالستبانةْالتيْوْز

وجودْحالةْمنْالوعيْواالتفاقْبينْالمقاولينْعلىْأهميةْْْْإلىعاملةْبالضفةْالغربية،ْوقدْأشارتْنتائجهاْْ
ْْتطبيقْْ )هنية، دراسةْ تناولتْ حينْ فيْ النشاءات،ْ فيْصناعةْ الرشيقةْ الرشاقة2016ْمبادئْ مفاهيمْ ْ)

ْفيْْ ْكمصطلحْجديد ْالصناعاتْْاالستراْْالدارْةطارْْإاالستراتيجية ْقطاع ْفي ْتطبيقها ْمدى ْلقياس تيجية،ْوهدفت
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التحليليْواعتمادهاْْالغذائيةْبقطاعْغزة،ْحيثْتوافقتْمعْالدراساتْالسابقةْفيْاستخدامهاْللمنهجْالوصفيْْ
منشأةْمسجلةْباتحاد67ْْْمدراءْداخل104ْْْْعلىْأداةْاالستبانةْلجمعْالبياناتْاألوليةْالتيْوزعتْعلىْْ

ْْ الغذائية، ْْالصناعاتْ نتائجها بهذهْْْْإلىوقدْأشارتْ الرشاقةْاالستراتيجيةْ لمبادئْ التطبيقْ وجودْحالةْمنْ
ْالْد،  الشركاْت ْتناولتْهذه ْفقد ْالعربي ْالمستوى ْتخصصيةْأماْعلى ْأكثر ْبشكل ْالرشيق ْالتصنيع ْقضايا راسات

الرشيقْْمرتكزاتْالتصنيعْْْْثر(ْرؤيةْأل2017،ْْالهشلموْنفيْإطارْالنتاجْوالعمليات،ْحيثْقدمتْدراسةْْ)
حيثْتوافقتْهذهْالدراسةْمنْحيثْْْة؛األردنيعلىْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْبشركاتْصناعةْاألدويةْْ

إذْاستخدمتْالمنهجْالوصفيْالتحليليْواعتمدتْعلىْاالستبانةْكأداةْْْْتْالمحلية؛نهجْواألداةْمعْالدراساالم
ْاألولية،ْحيثْوزعتْعلىْْ ْالبيانات ْالعاملينْب101ْْْْلجمع ْاألشركةْمسجلة14ْْْْمن ْاتحادْمنتجي دويةْْلدى

علىْْْْلتطبيقْمرتكزاتْنظامْالتصنيعْالرشيقْمجتمعةْْإيجابيْْأثروجودْْْْإلى،ْوقدْأشارتْنتائجهاْْاألردني
(ْمعْهذهْالدراسةْمنْحيث2016ْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْلهذهْالشركات،ْوقدْاتفقتْدراسةْ)علي،ْْ

ْْأثرالْأنهاْاختلفتْمعهاْفيْبيئةْالتطبيق،ْحيثْاختبرتْهذهْالدراسةْْالتوجهْوالمنهجْواألداةْالمستخدمة،ْإ
ْالت ْالرشيقْعلىْْتطبيقْمرتكزات ْفيْسامراءصنيع ْلألدوية ْالعامة ْللشركة ْالتنافسية ْالقدرة ْاعتمدتْتعزيز ،ْوقد

ْْمْن80ْعلىْالمنهجْالوصفيْالتحليليْواستخدمتْاالستبانةْكأداةْلجمعْالبياناتْاألوليةْحيثْوزعتْعلىْ
،ْوطْالنتاجيةْبالشركةالعلياْوالمدراءْورؤساءْاألقسامْومسؤوليْالوحداتْوالخطْْالدارةالعاملينْفيْْْْفراْداأل

ْْ دراسة نتائجْ معْ توافًقاْ نتائجهاْ أظهرتْ ْْ(2017ْْ)الهشلمون،وقدْ وجود أظهرتْ إذْ لتطبيقْْْْأثر،ْ معنويْ
والجودةْوالمرونةْوالتسليمْداخلْالشركة،ْْْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْعلىْتعزيزْالميزةْالتنافسيةْممثلةْبالكلفة

صنيعْالرشيقْبشكلْواسعْفيْالطارينْالفكريْوالتطبيقي،ْْفيْحينْتناولتْالدراساتْاألجنبيةْقضاياْالت
توافرْالقدراتْالرشيقةْعلىْشبكاتْسلسلةْْْْأثرْْعلىْتحديْدْْ((Khastoo et al., 2017ْْحيثْركزتْدراسة

حيثْقدمتْْْْلثانويةْكأداةْلجمعْالبياناتْفقط؛مادهاْعلىْالمصادرْامستخدمةْنفسْالمنهجْمعْاعتْْالتوريْد
علىْْْْ،ْالمرونة،ْالسرعة،ْاالستجابة(االستراتيجي)مستوىْالوعيْْهذهْالقدراتْممثلةْْبْْثرعرًضاْفكرًياْأل

ْأ ْأظهرتْنتائجها ْالتوريد،ْحيث ْالرشيقةنْتوافرْمستوياتْمرتفعةْمنْْرشاقةْسلسلة ْايجاًباْْالقدرات علىْْْْتؤثر
(ْفقدْتوافقتْمعْالدراسةْالسابقةْفيBelekoukias et al., 2014ْْْْ،ْأماْدراسةْ)شاقةْسلسلةْالتوريْدْر

البيانات،ْحيثْهدفتْْ ْْْْإلىالمنهجْإالْأنهاْاختلفتْمعهاْفيْأداةْجمعْ منهجْْمكوناتْْتطبيقْْْْأثرتحديد
دْاستخدمتْالدراسةْأداةْْفيْالمنظماتْالصناعيةْالكبرىْعالمًيا،ْوقْْالتشغيلْيْْداْءالتصنيعْالرشيقْعلىْاأل

ْاستراتيجيْةممنْتتبنىْتطبيقْْعلىْالمنظماتْالكبرىْعالمًياْْْْاللكترونييدْْاالستبانةْالتيْوزعتْعبرْالبْر
حيثْْْْاللكترونياستمارةْاستبيانْعلىْتلكْالمنظماتْبواسطةْالبريد710ْْْْالتصنيعْالرشيقْوقدْتمْتوزيعْْ

ممثاًلْْْْداءإيجابيْلتطبيقْمنهجْالتصنيعْالرشيقْعلىْاألْْأثر،ْوقدْأظهرتْنتائجهاْوجود141ْْتمْاستردادْْ
بنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْوالتحسينْالمستمرْأماْبعدْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْفلمْيكنْلهْأيْتأثيرْْ

ْسلبًياْ.ْهذهْالشركاْتْأداءخرائطْمجرىْالقيمةْعلىْفيْحينْكانْتأثيرْ
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ليةْالتيْتناولتْمفاهيمْالرشاقةْقدْطرحتهاْفيْأطرْْمنْخاللْالعرضْالسابقْفإنْالدراساتْالمح
مفاهيمْالرشاقةْفيْإطارْالتصنيع،ْوعليهْفإنْهذهْالدراسةْْْإلىةْأوْالمحاسبيةْولمْتتطرقْْدارياألنظمةْال

ْالمحليْممثاًلْبفحصْْ ْالمستوى ْللتطبيقْعلى ْالرشيقْْْْأثرتتميزْبإضافتهاْمجااًلْجديًدا ْالتصنيع تطبيقْنظام
كونهاْتعتبرْمنْالدراساتْالقالئلْالتيْْْإلىالصناعيْعلىْجودةْالمنتجات،ْهذاْبالضافةْْداخلْالقطاعْْ

ْهذاْالمجالْفيْالبيئةْالفلسطينيةْ.ْإلىتطرقتْ
ْ

 النظري للبحثالمحور األول: اإلطار 
 : التصنيع الرشيق  أوالً 
 نشأة وتطور نظام التصنيع الرشيق  •

مريكيةْْامْالتصنيعْالرشيقْفيْالوالياتْالمتحدةْاألالبداياتْاألولىْالتيْأسستْلظهورْنظْْلقدْكانْت
حيثْكانتْالفكرةْالرئيسيةْالتيْانطلقتْمنهاْفلسفةْالتصنيعْْْْ،وتحديًداْلدىْشركةْفوردْلصناعةْالسياراْت

ولْأ"ْحيثْطورTْْمنْخاللْتطويرْسيارةْفوردْ"1900ْْالرشيقْتعودْللمصنعْاألمريكيْهنريْفوردْعامْْ
خطْتجميعيْمتحركْلتقليلْحركةْالعاملينْْْْإلىالخطْالتجميعيْالساكنْْتحول1913ْْْْخطْتجميعيْعامْْ

وبإثارةْمفاهيمْحذفْالهدرْالمطورةْبواسطةْهنريْفوردْفقدْكانتْنقطةْالبدايةْْْْ(1ْ)والوقتْالخاصْبالتجميع
ْْفقْدْْإذْأنهْوبعدْالحربْالعالميةْالثانيةْْ،(2)النطالقْشركةْتويتاْاليابانيةْفيْتطويرْنظامْالتصنيعْالرشيق

الجديدْالذيْْْْعلىْمبادئْالمرونةْفيْالعملْوهوْماْشكلْنقطةْاالنطالقْنحوْنظامهاشركةْتويوتاْْاعتمدتْْ
ْاستخدامْخطوطْْْْإلىيرتكزْْ ْالنتاجيةْمنْخالل ْالعملية ْفي ْالزمنية ْالفترات ْْمتقا،ْوقدْْ(3ْ)نتاجْمرنْةإاختصار

وْْأنْالهدرْسواءْفيْالوقتْالمستغرقْْشركةْتويوتاْبتصميمْنظامْالنتاجْالذيْيقومْعلىْفكرةْالتخلصْم
المنتجاتْالنهائيةْالمقدمةْْْْإلْىالموادْالمستخدمةْفيْكلْخطوةْمنْخطواتْالعمليةْالنتاجيةْحتىْالوصولْْ

وقدْحاولتْالشركاتْْْْْْْ،Lean productionْْللمستهلكْوهوْماْعرفْبنظامْالتصنيعْالخاليْمنْالهدر
ظهورْمجموعةْمنْْْْإلىئْالتيْتبنتهاْشركةْتويوتاْحيثْأدىْذلكْْالمباْدالغربيةْمنذْفترةْطويلةْتكرارْوفهمْْ

واْ Six Sigmaمثلْْْْساليْباأل التيْحاولتْْْْعادة،ْ البدعْ الشاملة،ْوغيرهاْمنْ والجودةْ العمليات،ْ هندسةْ

 

الصناعيةْدراسةْْ(.ْمتطلباتْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالمرنْلتدنيةْتكاليفْالمؤسسات2016ْالحاج،ْ)مداحْ وْبوطيبة،ْْلرحماناْ(1)
 ْ.59(،ْص3)5حالة:ْعينةْمنْالمؤسساتْالصناعيةْالجزائرية.ْمجلةْالتنظيمْوالعمل،ْ

.ْمجلةْْدراسةْتحليليةْْ–زيزْالميزةْالتنافسيةْللشركةْالعامةْلألدويةْفيْسامراءْأثرْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْفيْتع،ْعليسوزانْ(2ْ)
 .318(،ْص15)8ْْ،2016نبارْللعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْجامعةْاأل

(3) Liker، J (2004). The Toyota Way 14 Management Principles from the World's Greatest 

Manufacturer"، McGraw-Hill، Two Penn Plaza، New York، p21. 
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وْالمرنْهوْنظامْتصنيعيْفكرتهْْأنْالتصنيعْالرشيقْْْإهناْف،ْومنْْ(1ْ)نتاجمحاكاةْالطرقْاليابانيةْفيْال
ْْ تطويرهْكانْعلىْْأالْْإأمريكية األسواقْأنْ ليغزوْ ذلكْ بعدْ لينتقلْ نجاحاتْمميزةْ ليحدثْ اليابانيينْ يديْ

الرشيقْْاأل التصنيعْ ْ)أمريكية،ْفمصطلحْ قبلْ  Womack, James, Jones, Danial andدخلْمنْ
Roos, Danielْْْالعام ْفي ْاآلْْفي1990ْْ( ْ)كتابهما ْالزمن ْالتيْغيرت  The Machine That Changeلة

The World)ْْْْْ ْاليابانية، ْتويوتا ْبواسطةْشركة ْالمطور ْالتصنيع ْلنموذج ْأنهْْكوصف ْالتسعيناتْإذ ْبداية ومع
ْتشخيصْ ْالتيْركزتْعلى ْالنتاجي ْتويوتا ْنظامْشركة ْالمتخصصةْحول ْالكتابات ْانتشرت ْالماضي ْالقرن من

مكانالنجاحْْْْأسباْب تعزيزْ الهائلةْعلىْ وقدرتهاْ العالميةْ األسواقْ الشركةْفيْغزوْ تهاْكشركةْرائدةْْلتلكْ
العالميةْْْأاستطاعتْْ الحربْ نتيجةْ اليابانيْ بمكوناتْاالقتصادْ الذيْلحقْ الهائلْ الدمارْ تتخطىْحجمْ نْ

قةْفيْشركاتْالثانية،ْحيثْبدأتْهذهْالكتاباتْبمقارنةْنظامْشركةْتويوتاْبأنظمةْالنتاجْاألخرىْالمطب
خصتْطبيعةْنظامْشركةْتويوتاْالنتاجيْكتابْْالكتاباتْالتيْشْْزبْرأتصنيعْالسياراتْالمنافسة،ْوقدْكانتْْ

طلقواْعلىْنظامهاْاسمْْأحيث1991ْْْْ(ْفيْالعامWomack, Jonesْْلةْالتيْغيرتْالزمنْلكلْمنْ)اآل
(ْ ْالهدر ْمن ْالخالي ْالنتاج ْبLean Productionنظام ْفيما ْتطور ْليعرفْْ(ْوالذي ْالرشيقْْباسمعد ْْ(2ْ)التصنيع

 تعريف التصنيع الرشيق   •
ْالتصنْي ْالرشيقْمنْْيعتبر ْالكفاءةْوالفاعليةْفيْعمليةْْْأع ْللمنظمات ْالتيْحققت ْالمعاصرة ْالنتاج ْنظم هم

اؤهمْفيماْْتباينتْآْروقدْتناولْالكتابْمفاهيمْالتصنيعْالرشيقْوقدْْفضاًلْعنْتحقيقْرضاْالزبون،ْْْْ؛النتاج
ْْمضمونْهاتفقتْْْْعريفاتْقْدفإنْجميعْهذهْالتْْ؛هذاْاالختالفْْوبالرغمْمنإالْأنهْْْْ،يتعلقْبتعريفْهذاْالمفهوم

فيْجميعْأوجهْعملياتْالمنظمةْوذلكْمنْكافةْْشكالهْْأالذيْينصبْبشكلْرئيسيْفيْالقضاءْعلىْالهدرْب
نه"ْفلسفةْْْأيةْأنشطةْالْتضيفْقيمةْحقيقيةْللمنظمة،ْومنْهناْفقدْتمْتعريفْالتصنيعْالرشيقْبأزالةْْخاللْإ

المعيبْالصفريْْْإلىبهدفْالوصولْْ؛فيْترشيقْالعملياْتْاستراتيجيةبعاًداْأنتاجْشاملةْومتكاملةْتتضمنْإ
التيْتعملْعلىْإزالةْْْْساليْبواألْْدواْتوالسعيْلتفعيلْالتحسينْالمستمرْمنْخاللْاستعمالْمجموعةْمنْاأل

تفكيرْبالجودةْفيْجميعْمراحلْالعملياتْْاْلجميعْأنواعْالهدر،ْواالستعمالْالكفؤْللمواردْالمتاحةْوخلقْثقافةْْ
تعريفْالتصنيعْْْْإلىوبالنظرْْْْ،(3ْ)وْماْيفوقْتلكْالتوقعات"ْأيحققْمتطلباتْالزبائنْوتوقعاتهمْْْْوأبماْيلبيْْ

 
(1) Medinilla، A.(2012). Agile Management Leadership in an Agile Environment. Proyectalis، Mairena 

del Aljarafe، Seville، P20.  

ميدانيةْْدراسة-(.ْمدىْتوفرْمقوماتْتطبيقْالمحاسبةْالرشيقةْفيْالشركاتْالصناعيةْفيْقطاعْغزة2017ْلطيب،ْ)اخلودْْ)2)
 ْ.27تحليلية،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْالجامعةْالسالمية،ْغزة،ْفلسطين،ْص

دراسةْحالةْفيْمستشفىْالديوانيةْْْ–(.ْتوظيفْالتصنيعْالرشيقْفيْإعادةْتصميمْالخدمة2015ْْطاهرْْ)ْْوبهيةالحميداوي،ْْفارسْْْْ(3)
 ْ.57،ْص(2)17التعليمي.ْمجلةْالقادسيةْللعلومْالداريةْواالقتصادية،ْ
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القدرةْعلىْالبقاءْواالزدهارْفيْْنظامْيمكنْالشركةْمنْْنهْ"ْْْأفقدْتمْتعريفهْعلىْْْْ،الرشيقْمنْزاويةْالتنافسية
راتهاْفيْالتفاعلْالسريعْوالفعالْمعْْعلىْقْدْاعتماًدابيئةْتنافسيةْتتسمْبالتغيرْالمستمرْوغيرْالمتوقعْوذلكْْ

هذاْالتفاعلْفقدْتمْتقديمْْْْولتحقيقْْْ،(1)األسواقْالمتغيرةْمدفوًعاْبالمنتجاتْوالخدماتْالتيْيصممهاْالعميل"
استجابةْلتحدياتْاألعمالْحتىْتتمكنْالشركاتْمنْتحسينْأدائهاْْهامةْْْْكاستراتيجيْةنظامْالنتاجْالرشيقْْ

ْْأيًضْا،ْوقدْتمْتعريفْالتصنيعْالرشيقْْ(2ْ)تنافسيةْفيْالتسعينياْتْْكاستراتيجيةهاْْالنتاجيْمنْخاللْاستخدام
الفلسفةْالمستندةْعلىْْأب لتقليلْالجدولْْْْساليْبنتاجيْوغيرهاْمنْاألنظامْتويوتاْالنهْ"ْ اليابانيةْالساعيةْ

ْ(3ْ)نواعه"أبكافةْْْْليِه،ْمعْالتأكيدْعلىْالقضاءْعلىْالهدرإالزمنيْبينْطلبْالزبونْوتصنيعْالمنتجْووصولهْْ
 المقدمة الخدمة وأ قيمةْالمنتج تعظيم إلى تهدف منهجية أو فلسفة عن نهْ"ْعبارةأخرونْبآبينماْعرفهْْ

 التكلفة الجودة، في كبيرة تحقيقْتحسيناْت خالل من الهدر، من المستمر الحْد طريق عن وذلك للعميل
ريفْالتصنيعْالرشيقْمنْالزاويةْالكليةْالخاصةْْتعْْإلى،ْوبالنظرْْ(4)العملياْت تحسين على بالتركيز والوقتْ،
نهْ"ْمجموعةْمنْالقدراتْلتلبيةْمتطلباتْالعمالءْالمتنوعةْعلىْنطاقْواسعْمنْْأةْفقدْتمْتعريفهْْبأبالمنش

 وقدْعرفْالتصنيعْالرشيقْمنْقبلْتايتشيْاونوْْ"،ْْحيثْالسعرْوالمواصفاتْوالجودةْوالكميةْوالتسليم
Taiichi Ohnoْْْْْْنهأتويوتاْوبوصفهْالمبتكرْالرئيسيْلطريقةْالنتاجْالخاليْمنْالهدرْبْْفيْْالذيْعمل"

حينْاستالمْالنقودْمنهْعنْطريقْإزالةْالفواقدْْْإلىتخفيضْالخطْالزمنيْمنذْلحظةْطلبْالعميلْللمنتجْْ
ْقيمة" ْتضيف ْال(5ْ)التيْال ْالقدرة ْالهدرْوتعزيز ْإزالة ْبفكرة ْيرتبط ْالنظام ْأنْهذا ْالباحث ْبالتركيزْْتناف،ْويرى سية

علىْعملياتْالتطويرْالداخليْوتعظيمْجودةْالمنتجاتْتزامًناْمعْتخفيضْالتكاليفْالمرتبطةْبمفاهيمْإزالةْْ
ْ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.  

(.ْاستراتيجيةْالتصنيعْالرشيقْودورهاْفيْتحقيقْالميزةْالتنافسيةْللمنظمةْدراسةْاستطالعيةْعلىْعددْمن2014ْْ،ْ)الجرجرْيخضرْْْْ)3)
ْ.454،ْص2ْ(،ْالعددB2ْمحافظةْدهوك.ْمجلةْجامعةْزاخو،ْالمجلدْ)ْ–الشركاتْالصناعيةْفيْقضاءْزاخوْْ

فيْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْفيْشركاتْصناعةْاالدويةْْْ(.ْأثرْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيق2017الهشلمون،ْ)ْياسمين )4)
 األردنية.ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْجامعةْالشرقْاألوسط،ْعمان،ْاألردنْ.

يويورك:ْمطبعةْسيْارْسيْبرسْضمنْمجموعةْتايلورْوفرانسيس،ْ.ْْن1(.ْنظامْاللينْفيْالمستشفيات.ْط2011ْْجرابان،ْ)ماركْْْْ(5)
 .19ص
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 أهداف نظام التصنيع الرشيق 
ْالتصنيعْالرشيقْفيْالقضاءْعلىْالهدرْب ؛ْحيثْتتركزْ(1ْ)ْْكافةْْشكالْهأيتمثلْالهدفْالرئيسيْلنظام

العمليةْالنتاجيةْْْْأثناءاجْالمفرطْأوْالزائدْعنْالحاجةْوأوقاتْاالنتظارْالتيْتحدثْْأشكالْالهدرْفيْالنت
الحركةْغيرْالضروريةْْْْإلىالعمليةْالنتاجية،ْهذاْبالضافةْْْْأثناءوالعيوبْالناتجةْعنْاألخطاءْالتيْتحدثْْ

والهدرْْْالضروريةْْالعمليةْالنتاجيةْوتشملْحركةْالعمالْواألشخاصْغيرْْأثناءيةْقيمةْْأوالتيْالْتضيفْْ
وهوْتحريكْالموادْداخلْوحولْالمصنعْلمسافاتْطويلةْوكثرةْعملياتْالمناولةْْالناتجْعنْعملياتْالنقلْْ

ْقيمةْأالثنائيةْْ ْتضيف ْالتيْال ْالصنع ْتحت ْللمنتجات ْالثالثية ْالمصْْزيادة،ْكماْوأنْْ(2ْ)ْْو نعْالموجوداتْداخل
عملياتْنقلهاْألكثرْمنْمرةْوهوْماْْْْإلىتلفهاْأوْالحاجةْْْْإلىمنْالموادْاألوليةْأوْالموادْالمصنعةْقدْيؤديْْ

وهوْناتجْعنْعدمْقدرةْْْْ؛ذلكْسوءْاستخدامْالعاملينْمنْقبلْالشركةْإلىيحدثْهدًراْفيْالموارد،ْويضافْ
أخيًراْفإنْالعمليةْقدْتكونْبحدْذاتهاْمصدًراْإدارةْالشركةْعلىْاستغاللْالمجوداتْالبشريةْبالشكلْالسليم،ْْو

نْنظامْالتصنيعْمنْْإْفْْلذاْْ؛(3ْ).وهذاْالنوعْناتجْعنْضعفْتصميمْبعضْالعملياتْداخلْالشركةللهدرْْ
تحقيقْْْْإلْىْْيسعىنهْْإفْْ؛شكالْالهدرْفيْالشركاتْوالمنظماتْالمتنوعةأْْلخاللْمراعاتهْالقضاءْعلىْك

ْْْْقضاياْمحوريةْْثالْث "تحقيقْجودةْمرتفعة التكاليفْْللمنتجاتْْتتمثلْفيْ ْْْْإلىوتخفيضْ ممكنْْأدنيْحد
،ْوارتباًطاْبهذهْالقضاياْفإنْالشركاتْتسعىْْ(4ْ)دنىْحدْممكن"أْْإلىوتخفيضْالوقتْالمستغرقْفيْالنتاجْْ

التيْتتمثلْفيْتخفيضْاالحتياجاتْمنْالمواردْْْْسباْبمنْاألْْوذلكْارتباًطاْبمجموعةْْ؛لتطبيقْهذاْالنظام
ْْ.)5)"ْورةْالمنتجالزبائنْوتحسينْصلمتطلباتْاالستجابةْْزيادةالنتاجيةْوالتكاليفْْو

ْ
ْ
ْ

 

ْالصناعةْالعراقيةْدراسةْاستطالعيةْفيْالشركةْالعامةْلصناعةْْْْ،صفوانْْالدباغ،ْوحسنمحمودْْ )1) متطلباتْتطبيقْالتصنيعْالرشيقْفي
 ْ.103(،ْص97ْ)32ْ،2010نينوي.ْمجلةْتنميةْالرافدين،-االدويةْوالمستلزماتْالطبيةْ

زْنظامْالتصنيعْالرشيقْدراسةْاستطالعيةْفيْعينةْمنْمرتكزاتْنظامْالصبانةْالنتاجيةْالشاملةْفيْتعزْيْْ،ْدورنشوانْْعبدْالعاليْْ(2)
 .108،ْص21ْ(7)ْ،2011الشركاتْالصناعيةْفيْمحافظةْنينوى.ْمجلةْتكريتْللعلومْالداريةْواالقتصادية،ْ

(3)  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. 

المشراق.ْكليةْالدارةْْالتصنيعْالرشيقْوانعكاساتهْعلىْنظامْالدارةْالبيئيةْدراسةْتطبيقيةْفيْالشركةْالعامةْلكبريتْْ،ْْالسمان،ْثائر )5)
ْ.89،ْص106(34)ْ،2012،ْجامعةْالموصل،ْتنميةْالرافدين-واالقتصاد
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 نظام التصنيع الرشيق    مرتكزات
فقدْأطلقْالبعضْْْْ،ليهاْنظامْالتصنيعْالرشيقإلقدْتعددتْالتسمياتْالخاصةْباألبعادْالتيْيستندْْ

ْاآلTools)أدواْتعليهاْمسمىْْ ْالبعض ْأطلقْعليها ْبينما ْتقنياتْ)(، ْْأساليْبوْْأْْ،(Techniquesخرْمسمى
(Methodsالبعْض عليهاْ وأطلقْ ْ،)ْْْْ عناصر ْْ(Elements)مسمىْ أوردها بينماْ تحتْمسمىْْآ،ْ خرونْ

(ْ ْالمعنىْْْْ(،Fundamentalsمرتكزات ْنفس ْفي ْتصب ْالتسميات ْهذه ْاالتجاأوجميع ْمضمونْو ْيحمل ْالذي ه
ْوتتمثلْمرتكزاتْهذاْالنظامْفيْالجوانبْالتاليةْ:،ْ(1ْ)نظامْالتصنيعْالرشيقْومكوناْت

 " S5تنظيم موقع العمل " .1
مْفيْجعلْمكانْالعملْمريًحاْللعاملينْمنْخاللْالتنظيمْالدقيقْلهذاْالموقعْبماْْيرتبطْهذاْالمفهْو

حيثْيرتبطْْْ؛الذيْقدْينتجْعنْالعملْْروْالهْدأتحسينْإنتاجيةْالعاملينْوتخفيضْالضياعاتْْْإلىيفضيْْ
لىْْفيْمتناولْالعاملينْبشكلْمنظمْوالحفاظْعْْدواْتتْغيرْالضروريةْوجعلْاألابهذاْالمفهومْإزالةْالمعْد

وتخفيضْمعدالتْاألعطالْالتيْقدْتنجمْعنْعدمْنظافةْتلكْْْْ،بماْيحققْالراحةْفيْالعملْْنظيفةاآلالتْْ
ولْمنْقدمْهذاْالمفهومْهوْالخبيرْاليابانيْالعاملْفيْشركةْتويوتاْهيروكيْهيرانوْْأكانْْْْوقْداآلالت،ْْ

Hiroyuki Hiranoْْنامجْهوْجزءْمتكاملْمنْْوهذاْالبْر،ْْمدةْالخمسْلمكانْالعملْالمرئيعفيْكتابهْاأل
5Sْْْطلقْعليهْْأوقدْْ،ْْ(2ْ)مدخلْالتطويرْالمستمرْوعنصراْأساسًياْفيْالمدرسةْاليابانيةْلتخفيضْالتكاليف

واْل اليابانيةْ للكلماتْ األولىْ باألحرفْ ْْارتباًطاْ في والمتمثلةْ المصطلحْ لهذاْ المكونةْ ْْالتصنيْفنجليزيةْ
(Sorting،)ْْْْ والتنظيم Set in Orderْْْْ)والترتيبْ والتنظيْف(، Shineْْ)ْْوالتلميعْ المعاييْر(، ْْووضعْ
(Standardizeْْ،)ْوأخيًراْاالستمرارية(Sustain)(ْ3).ْ
  الصيانة اإلنتاجية الشاملة .2

روادهاْْ(ْالذيْيعتبرْمنSeiichi Nakajimaْ)لقدْوردْتعريفْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْمنْقبلْ
ْْإلْىْْإدارْيعلىْمستوىْْْأميعْالعاملينْفيْالمصنعْمنْْنهاْ"الصيانةْالمنتجةْوالمتخذةْبواسطةْجأبْْاألوائل

 

سراءْْالطائي،ْْوبسامْْْْ(1) ْالمستدامةْْ،السبعاوْيا  ْالتنافسية ْالميزة ْتحقيق ْفي ْالرشيق ْالتصنيع ْالعامةْ-دورْمرتكزات ْالشركة ْفي ْتحليلية دراسة
ْنينوْي ْفي ْالطبية ْاالدويةْوالمستلزمات ْقدم2012ْْنوفمبر21ْْْْ-20.ْْلصناعة ْالمْؤْْإلى، ْالدوليْحولْسلوك ْالعلمي ْاالقتصاديةْْالملتقى سسة

 .293فيْظلْرهاناتْالتنميةْالمستدامةْوالعدالةْاالجتماعية،ْالعراق،ْص
اخلْْلتحقيقْمتطلباتْالفاعليةْالنتاجيةْد5Sْْ،ْتطبيقْنظامْالنتاجْالمرشدْبأسلوبْْعشرْيياسرْْالنخيلي،ْْومروةْْأبوْطبل،ْْومنىْْْْ(2)

ْْ،2016عْلكليةْالفنونْالتطبيقية،ْجامعةْحلوان،ْجمهوريةْمصرْالعربية،ْْالمؤتمرْالدوليْالراْبْْإلى.ْقدمْْمطابعْالليثوْاوفستْالمصرية
ْ.5ص-4ص،ْفبراير

ساسيةْْجراءاتْاأْلبينْاستخدامْالصيانةْالذاتيةْوالالدورْالوسيطْلتقليلْالمهدراتْفيْتعزيزْالعالقةْْاألمير،ْ"سوزانْْ وعليْراضي،ْْْْ(3)
 ْ.141،ْص180-44ْْ،125(11)ْ،2016االقتصادية،ْ(ْوتحسينْاألداءْالعملياتي".ْمجلةْالعلوم5Sللصيانةْ)
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مجموعةْمنْالممارساتْنهاْ"ْأوقدْوردْتعريفْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبْْ"،العاملينْفيْخطوطْالنتاج
ْتهدفْْ ْالتي ْاأْلْْإلىوالتقنيات ْفعالية ْمسؤولون"تعظيم ْالجميع ْيكون ْبحيث ْالمنظمة ْداخل ْ،(1ْ)عمالْوالعمليات
ْْ(2ْ)مجموعةْمنْالمميزاتْالهامةْالمتمثلةْفيْالتالي:ْامْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْوينتجْعنْتطبيقْنظ

بماْْْْعطالْلآلالتْوالمعداتْوجعلهاْفيْحدودهاْالدنيافيْتخفيضْحجمْالتوقفاتْواألالمساهمةْْ -
 ْيدعمْمعاييرْجودةْالمنتجات.

مصنعْالتيْتؤثرْبدورهاْْتوفيرْبيئةْعملْمريحةْمنْخاللْتوفيرْالتسهيالتْالخدميةْالمختلفةْلل -
 ْ.ضاءةْالجيدةالنتاجيةْمثلْالتدفئةْوالتبريدْوالعلىْ

تخفيضْالمخزونْألدنىْحدْْْْإلىنيْالتيْتسعىْْتدعمْنظمْالتصنيعْالحديثة،ْمثلْفلسفةْالنتاجْاآل -
،ْباعتبارْالتخزينْهوْأصلْالمشكالتْفيْالمصانعْْ؛المخزونْالصفريْكهدفْمثاليْْإلىممكنْوصواًلْْ

خفيضهْتوافرْنظمْصيانةْذاتْكفاءةْتمنعْتوقفْخطوطْالنتاجْوالتشغيلْالكاملْللماكيناتْْويقتضيْت
ْوالمعدات.ْْ

 التحسين المستمر -كايزن  .3
ْالمستمرْْْْتنطلق ْالتحسين ْالأساًساْْفلسفة ْمبدأ ْاألفضلمن ْنحو ْأنْْتغيير ْإذ ْالمستمرْْ، ْالتحسين مفهوم

KaizenْْنْكلمةْْأوتعنيْنحوْاألفضلْأيZenْْْْخرْْاآلوتعنيْالتغييرْوالجزءKaiْْْْمشتقْمنْكلمةْْْْوفه
فهيْمرتبطةْبشكلْرئيسيْبالتحسيناتْالصغيرةْلكنهاْتنفذْعلىْأساسْواسعْْْْ،تعنيْالتغييرْنحوْاألفضل

ْالمنظمة ْفي ْالعاملين ْكل ْتشمل ْقليلةْْ،ومستمرْوهي ْاستثمارات ْالنظام ْيتطلبْهذا ْالتحسينْْْْ،(3)حيث فأساس
يعبرْعنْفلسفةْتنصبْعلىْجع الواجباتْْالمستمرْ بدقةْوفيْنطاقْ العملياتْمحسًناْ لْجميعْمظاهرْ

مجموعةْفرعيةْبسيطةْومنْثمْيتمْْْْإلىيتمْتجزئةْالعملياتْالمعقدةْْ،ْإذْْ(4)المسؤولينْعنهاْْفراْداليوميةْلأل
ْالبسيطةْمنْخاللْتكاليفْم ْالمجاالت ْلهذه ْالتحسين بحيثْتعملْْْْ؛وْحتىْبدونْتكلفةأنخفضةْْالعملْعلى

همْمميزاتْهذهْالمنهجيةْْْأنْمنْْأذْْإمعقدةْتحتاجْلتكلفةْعالية،ْْْْأساليْبلىْتجاوزْاستخدامْْهذهْالمنهجيةْع

 
(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. 

(ْ"مدىْتوافرْمرتكزاتْالصيانةْالمنتجةْالشاملةْفيْالمنظماتْالصحيةْمستشفى2014ْْومحل،ْساميْ)ْقيسْ(ْحنظلْقاسمْوسلمان2)
 ْ.27،ْص2(34تكريتْالتعليميْأنموذجا:ْدراسةْاستطالعية"،ْالمجلةْالعربيةْلإلدارة،ْ)

ْ.104سبقْذكره،ْصْمرجعْنشوان،ْْ(ْعبدْالعالي3)ْ
"نظمْإدارةْالجودةْفيْالمنظماتْالنتاجيةْوالخدمية"،ْالطبعةْالعربية،ْ)عمان:ْْْالحكيم،ليثْ والعجيلي،ْمحمدْ الطائي،ْويوسفْ(4ْ)

 ْ.199(،ْص2009دارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيع،ْ
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،ْويرتكزْالتحسينْْ(1)هيْتركيزهاْعلىْالتحسينْلكلْفردْفيْالمنظمةْوتطبقْعلىْجميعْجوانبْالعمل
ْ(2)  ثلةْفيْالجوانبْالتالية:المستمرْعلىْمجموعةْمنْالمبادئْالمتم

 نْالوحدةْاالقتصاديةْقائمةْوهوْمنْمتطلباتْوجودها.ْأمستمرْطالماْليسْللتحسينْنهايةْفهوْ .1
 نْالتحسينْالمستمرْيمثلْعمليةْشاملة.أ .2
 جهودْجميعْمنْيعملْفيْالوحدةْاالقتصاديةْ.ْإلىتحتاجْعملياتْالتحسينْالمستمرْ .3
 الْيعنيْعدمْوجودْأخطاءْعدمْوجودْحاجةْللتحسينْالمستمر. .4
 سينْوتكونْاألولويةْلناْ.استغاللْالوقتْلكيْنسبقْالمناف .5

 .(3ْ)منْالعيوبْوالهدرْاجعلْالعملْالمنجزْكاماًلْوخاليًْْإلىوبالتاليْفإنْالتحسينْالمستمرْيهدفْ
 

 الخلوي التصنيع 
ْْعلْىتستندْفلسفةْالتصنيعْالخلويْعلىْتحديدْوتجميعْاألجزاءْالمتشابهةْوتجميعهاْمًعاْللحصولْْ

نهْ"ْالتقنيةْالتيْيتمْْأيعرفْالتصنيعْالخلويْْبإذْ،ْ(4ْ)التصنيعميزةْمنْخصائصهاْالمتشابهةْفيْالتصميمْْو
ْْ المتماثلة المكوناتْ التشابهاتْفيْعمليةْْْأمنْخاللهاْتجميعْ للحصولْعلىْمزاياْ العالقةْسوًياْ ذاتْ وْ

ْآخرونْْ،ْْ(5ْ)النتاج" ْالعائالتْْأبويعرفه ْتسمى ْمجموعات ْفي ْمشابهة ْأجزاء ْتجميع "ْ ْيقومْعلى ْالذي ْالنظام نه
لوجياْالمجموعاتْْْو،كماْوتمْتعريفْتكْن(6ْ)ىْالخاليا"لْبهاْمنْآالتْمتباينةْفيْمجموعاتْتسْموماْيتص

مجموعاتْصغيرةْأوْخالياْآالت،ْيتمْتخصيصْكلْخليةْلمجموعةْْْإلىنهاْ"ْتقسيمْمرفقْالتصنيعْْأب
للشركاتْْ،ْويحققْاتباعْطرقْالتصنيعْالخلويْْ"(7ْ)محددةْمنْأنواعْاألجزاءْويطلقْعليهاْالتصنيعْالخلوْي

 

اءْالماليْللبنوكْالسالميةْفيْاألردنْ"،ْمجلةْجامعةْْ(ْ"أثرْمنهجيةْكايزنْعلىْاألد2017الكساسبة،ْ)محمدْْْوأبوْباقي،ْْعطيةْْ(1ْْ)
 ْ.76،ْص1(1العربيةْللبحوث،ْسلسلةْالبحوثْالدارية،ْ)عمانْ

مكانيةْاعتمادهْفيْالشركةْالعامةْلصناعةْالطاراتKaizenْْ(.ْ"التحسينْالمستمرْبأسلوبْكلفةْكايزنْ)2011كاظم،ْ)حاتمْ(2ْ) (ْوا 
 ْ.169،ْص21(1ة،ْ)فيْالنجف"،ْمجلةْمركزْدراساتْالكوف

الشاملةْوعالقتهاْبالميزةْالتنافسيةْدراسةْحالةْجامعةْفلسطين"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْ(.ْ"إدارةْالجودة2016ْكحيل،ْ)إسماعيلْ(3ْ)
 .21منشورة(،ْاكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعلياْوجامعةْاألقصى،ْفلسطين،ْص

راتيجيةْالنتاجْالرشيقْوفقْمعاييرْالنتاجيةْالخضراء:ْدراسةْاستطالعيةْفيْمصفىْْ(.ْ"اسْت2017،ْ)هاشمعائشة  وداود،ْْفضيلةْْ(4ْْ)
ْ.340ْ،ْص2(14الدورةْ".ْمجلةْالشارقةْللعلومْالنسانيةْواالجتماعية،ْ)

جامعية،ْليةْالمنصورْالالمؤتمرْالعلميْالسادسْلكْْإلىبريل(.ْ"ْتصنيفْعناصرْنظامْالنتاجْاآلني"،ْقدمْْإ،2002ْْالراوي،ْ)مهاْْ(5ْْ)
ْ.5العراق،ْكليةْالمنصورْالجامعية،ْص

(6)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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ْا وْْْأوْالمساحةْْأمنْحيثْأوقاتْاالنتظارْْْْ؛تخفيضْالفاقدْسواءلمتمثلةْفيْْمجموعةْمنْالمزاياْالهامةْ
ْْْ(1ْ)النقلْوالتخزين

 اإلنتاج في الوقت المحدد  .4
هوْأحدْاألنظمةْالهامةْالتيْطورتْمنْقبلْتاييجيJITْْْْيعتبرْنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْْ

يستندْالمفهومْْإذْْنْيعملْنائًباْلرئيسْالنتاجْفيْشركةْتويوتاْاليابانية،ْْ(ْالذيْكاTaiichi Ohnoاوهنوْ)
دنى،ْبمعنىْاالعتمادْعلىْأسلوبْالنتاجْْحدهْاألْْإلىفكرةْتخفيضْالمخزونْْْْإلْىْْلهذاْالنظامالرئيسيْْ
يةْْتبطةْبعملوْالتكلفةْالمْرأتخفيضْأنواعْالهدرْكافةْسواءْفيْالوقتْْْْإلىنيْوهوْماْيؤديْْوْاآْلأاللحظيْْ
ْالنظامْْإالتخزين،ْْ ْيمكنْتجنبهاْمنْخاللْأذْيفترضْهذا ْالشركةْتكاليفْمرتفعة ْللمخزونْيحمل ْأيْتراكم ن

لذاْيطلقْعليهْالبعضْنظامْالنتاجْحسبْالطلبْأوْالنتاجْبدونْْْْ،(2ْ)تنظيمْالمخزونْوتخفيضْكميته
فيْعمليةْالنتاجْمعْضبطْْْْضبطْتوقيتْاستالمْالموادْعلىْوقتْابتداءْاستخدامها،ْفهوْعمليةْْ(3ْ)مخزوْن

ْْأتوقيتْاالنتهاءْمنْالنتاجْعلىْوقتْتسليمْْ التام النظاْمْْ،(4ْ)العميل"ْْإلىوْشحنْالنتاجْ ْْويهدفْهذاْ
ْالمواردْْألغاءْْإْْإلىئيسيْْوبشكلْْر ْفي ْكافةْسواء ْالهدر ْاألوقاتْْأشكال ْالتكاليفْوالوصولْْأو المخزونْْْإلىو

بيقْهذاْالنظامْداخلْالمنشآتْوعلىْوجهْالتحديدْالصناعيةْْنْتطْإوبالتاليْفْْ،الصفريْوالعيوبْالصفرية
 (5ْ)ائدْعلىْاالستثمارالعْزيادةْإلىيسهمْفيْتخفيضْتكلفةْالمخزونْوالعمالةْالمرتبطةْبه،ْبالضافةْ

 ثانًيا: الجودة
المنتجْْ ْْأتعتبرْجودةْ ْْْأحد ْْأهم ترتبطْْْْأداءبعاد والتيْ التنافسية،ْويرىْْْْأيًضاالعملياتْ باألسبقياتْ

ْالجودةْْعلم ْبسهولة،ْْأاء ْتعريفها ْيمكن ْالجودةْال ْالزبونْْأذْْإنْكلمة ْتقدير ْتعتمدْعلى ْالمستهلكْونوعيةْْْأنها و
وْخدمةْيمكنْفقطْأنْجودةْأيْسلعةْْأيرونْْْْينعتها،ْوهوْماْيؤكدهْكلْمنْجورانْوديمنجْاللْذيالسلعةْوطب

 

ناعيةْفيْقطاعْغزة"،ْ(ْدراسةْميدانيةْعلىْالشركاتْالصJIT)المصري،ْ"ْمقوماتْتطبيقْنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْ نضال( 1)
ْْ.1091،ْْص30(5)ْْ،2016 مجلةْجامعةْالنجاحْلألبحاثْ)العلومْالنسانية(،

براهيم،ْمحمودمنافْالعازل،ْ(2ْ) DBRْْواليةْجدولةْوضبطْالعملياتْالنتاجيةJITْْ"ْأثرْالتكاملْبينْنظامْالنتاجْبالوقتْالمحددْْوا 
ْْ.55،ْص18(28ْ)ْ،2016مجلةْجامعةْالبعثْ،ْفيْتحسينْكفاءةْالعملياتْالتشغيليةْدراسةْمقارنة"،

 ْ.579(،ْص2009،ْ)عمان:ْدارْصفاءْللنشرْوالتوزيع،1نترنت"،ْطصرْالنجمْ،"ْإدارةْالجودةْالشاملةْفيْعْنجمْ(3)
نظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْوأثرهْفيْخفضْتكلفةْالمنتجاتْالصناعية"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْْ(.ْ"2016قسمْهللا،ْْ)منى،ْْ(4)
ْْ.20نشورة(،ْجامعةْالسودانْللعلومْوالتكنلوجيا،ْالسودان،ْصم
علىْاألداءْالتشغيليْفيJITْْْ(.ْ"أثرْتطبيقْنظامْتكاليفْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد2007ْلبشتاوي،ْ)اسليمانْْوْالمطارنة،غسانْْ)5)

ْْ.307،ْص2(34الشركاتْالصناعيةْاألردنية"،ْمجلةْدراسات،ْالعلومْالدارية،ْ)
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وردواْتعريفاتْمتنوعةْللجودة،ْحيثْأقدْْنْالكتابْْْأالْْإ،ْوبالرغمْمنْهذاْاالتجاهْْ(1ْ)نْتعرفْمنْقبلْالزبوْنأ
الموادْالخامْوالبراعةْْْإلىالجودةْْ،ْكماْويشيرْمفهوم(2ْ)وْالقيمة"ْْأنهاْ"ْالدرجةْالعاليةْمنْالنوعيةْْأعرفتْْب

ْتحقيقْْ ْالسلعةْعلى ْقدرة ْالمستهلكْحولْمدى ْبمدركات ْالجودة ْترتبط ْالتصميم،ْوبشكلْعام ْالعملْوكذلك في
وْالمطابقةْلمواصفاتْالتصميم،ْْأرائها،ْوتضمنْالجودةْتدنيْمعدالتْالمعيبْْرغباتهْفيْالغرضْمنْش

نفسْْْْإلىنْتعتبرْالجودةْفرصةْلدخالْالسرورْْألىْالجودةْْومنْهناْيتوجبْعلىْالمنظماتْالتيْتنافسْع
ْالمواصفاتْواألْْْْالمستهلك، ْفي ْتتمثل ْللحصولْْْْداْءفالجودة ْالمنظمة ْتقدمها ْالتي ْللمنتجْوالوظيفة علىْْالجيد

ْالتصميمْوالنتاج ْلعمليات ْالمنتجْْأأيْْْْ،(3ْ)جودةْعالية ْالمنظمةْيجبْْْأن ْالتيْتقدمها ْالخدمة نْتلبيْرغبةْْأو
همْالوسائلْالتيْْْأنْتحقيقْمستوىْعالْمنْالجودةْفيْعملياتْومخرجاتْالشركةْيعدْمنْْأذْْإْْ؛المستهلك
الزبائنْْاتستخدمه ْْ(4ْ)الشركةْلجذبْ ،ْْ المتنوعة ْْْْإلْىوتشيرْاألدبياتْ التصنيعْْْْأثروجود لتطبيقْنظامْ هامْ

ْالمتنوعة ْالمنتجاتْبالشركات ْالمنظماتْْْْ؛(5ْ)الرشيقْفيْتطويرْجودة ْالجودةْعلىْمستوى لذاْولغاياتْتعزيز
ظهرْماْيعرفْبإدارةْالجودةْالشاملةْالتيْتعدْمنْأكثرْالمفاهيمْالفكريةْوالفلسفيةْالرائدةْالتيْحازتْعلىْْ

ْالمؤسساْت ْقبل ْمن ْاألسلوبْْْْخصوًصاْْاهتمامْواسع ْالتيْطبقتْهذا ْاليابانية ْللصناعات ْالهائلة ْالنجاحات بعد
ْْ النهائية بالمحصلةْ تهدفْ والتيْ ككلْ الشركةْ مستوىْ علىْ الجودةْ بضبطْ يعنىْ رضاْْْْإلىالذيْ تحقيقْ

 .(6ْ)الزبائن
ْ

 أهمية الجودة 
ممنهجةْوشفافة،ْْالفعالْلألنشطةْاليوميةْوبطريقةْْداءتتجسدْأهميةْالجودةْفيْاسهامهاْبضمانْاأل

المنظمةْبشكلْسلبيْمنْخاللْانعكاسهْالمباشرْعلىْسمعةْالمنظمةْالتيْْْْأثرنْضعفْالجودةْيسهمْبْتأذْْإ
نْالمستهلكينْلديهمْْأذْْإوْالخدمة،ْْأقدْيصيبهاْالضررْكنتيجةْلتدنيْمستوياتْالجودةْالمقدمةْفيْالمنتجْْ

ا لنوعيةْ التوقعاتْ المنبعضْ تقدمهاْ التيْ الخدماتْ أوْ ْْأأيْْْْ،ظمةلسلعْ المنتج يكونْ تلبيْْأنْ الخدمةْ وْ

 

الةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْ(.ْ"واقعْتكاليفْالجودةْفيْالشركاتْالصناعيةْالفلسطينيةْدراسةْتطبيقية"،ْ)رس2014مودة،ْ)حخالدْْ(1ْْ)
 .22الجامعةْالسالمية،ْغزة،ْفلسطين،ْص

 ْ.17(،ْص2011)عمان:ْدارْالبدايةْناشرونْوموزعون،1ْحامد،ْ"إدارةْالجودةْالشاملة"،ْطْفداء(2ْ)
منْالعاملينْفيْْ(.ْ"جودةْحياةْالعملْوتأثيرهاْفيْاالسبقياتْالتنافسيةْدراسةْاستطالعيةْآلراءْعينة2011ْْ)عبدْالرحمن،ْْماجدةْْ(3ْْ)

 ْ.45،ْص112ْ(35معملْمتينْللمياهْالمعدنيةْلمحافظةْدهوك"،ْمجلةْتنميةْالرافدين،ْ)
دعمْاألسبقياتْالتنافسيةْداخلْالشركاتْْْْ(ْفيICMS(.ْ"ْدورْمعلوماتْنظامْإدارةْالتكلفةْالمتكاملْ)2010الشعباني،ْ)ْْإبراهيم(4ْْ)

 ْ.248،ْص5(3نبارْللعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْ)األاألداءْوالربحية"،ْمجلةْجامعةْوا عادةْرسمْخارطةْ
 ْ.89(.ْمرجعْسبقْذكره،ْص2014الحسناوي،ْ)جميلْْْشالس،ْوْفارس )5)
 . 39(،ْص2005ن:ْدارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيع،ْ،ْ"ْإدارةْالجودةْالشاملة"،ْالطبعةْالعربية،ْ)عماالعزاوْيْمحمدْ(6)
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همْْأ،ْلذاْتعدْالجودةْأحدْْ(1)متثالْلمعاييرْالجودةالمواصفاتْالمطلوبةْمنْقبلْالزبائنْوهوْماْيتطلبْاال
بعادْالخاصةْبالمنظمةْوالتيْتلقيْبظاللهاْعلىْمستوىْتحقيقهاْْالعناصرْالتيْتؤثرْفيْمجموعةْمنْاأْل

حققْبرنامجْْماْإذاْْسمعةْالمنظمةْوتكاليفهاْالتيْتنخفْضفهيْتؤثرْعلىْْ،جلهاألألهدافْالتيْنشأتْمنْ
حصةْالمنظمةْفيْالسوقْْْزيادةمساهمتهاْالفاعلةْفيْْْْإلى،ْهذاْبالضافةْْإدارةْالجودةْالشاملةْكافةْأهدافه

ْبْموتعظيمْْ ْالمنظمة ْالزبائنْوالتزام ْقبل ْالمرجعةْمن ْأو ْالتالفة ْالمنتجات ْتكاليف ْتجنب ْبفعل سؤولياتهاْْأرباحها
ْاالستراتيجيةْْ ْاألهداف ْبتحقيق ْالنهائية ْبالمحصلة ْيسهم ْالمنتج ْتعزيزْجودة ْفإن ْمنتجاتها،ْوعليه ْتجاه القانونية

ْ.(2ْ)للمنظمةْأوْالشركةْ
 بعاد جودة السلعةأ

قبالهْعلىْالعالمةْالتجاريةْللشركة،ْْاْ همْالعواملْالتيْتؤثرْعلىْثقةْالمستهلكْْوْأتعتبرْجودةْالمنتجْأحدْ
بعادْالهامةْالتيْتعززْمنْالصورةْالذهنيةْللمنظمةْلدىْزبائنهاْويسهمْفيْْنْهذاْالبعدْيعتبرْمنْاألأْْكما
بعادْْترتبطْجودةْالسلعةْبمجموعةْمنْاألحصتهاْالسوقيةْوقدرتهاْالتنافسيةْفيْاألسواقْالمتنوعة،ْْوْْزيادة

مستوىْاألسواقْالمتنوعةْوالتيْْعلىْْْْادةالريالتيْيجبْمراعاتهاْمنْقبلْالمنظماتْالمتنوعةْلكيْتحققْْ
ْ(3ْ)تشملْماْيلي:

 performance داءاأل  .1
الوظيفةْْْأداءوْهيْالكيفيةْالتيْيتمْبهاْْأساسيةْللمنتج،ْْيمثلْهذاْالبعدْالخصائصْالتشغيليةْاأل

بالنسبةْلجهازْالتلفازْعلىْسبيلْالمثالْيرتبطْبوضوحْالصورةْوالصوتْْداءفبعدْاألْ،ومعالجتهاْللمنتوج
ْحدىْالخصائصْالرئيسيةْللمنتج.إتعدْوالتيْ

 Features الخصائص الثانوية للمنتوج  .2
المنتجْكيْتعززْدرجةْالقبالْعلىْاقتناؤهْوالتيْْْإلىساسيةْالتيْتضافْوهيْالخصائصْغيرْاأل

الخصائْص وجودْْْْتعززْ مثلْ األساسيةْ للخصائصْ مكملةْ تعتبرْ الخصائصْ فهذهْ للمنتج،ْ األساسيةْ
وْالتدفئةْللمقاعدْوغيرهاْوجهازْالتحكمْعنْبعدْْْأكأنظمةْالمراقبةْواالستشعارْْالضافاتْعلىْالسياراْت

ْفيْالتلفزيونْهيْأمثلةْعلىْذلكْ.
  Reliability و الدقتةأموثوقية ال .3

المنتجْخاللْفترةْزمنيةْمعينةْدونْْأْْْاالعتماديةْْأيًضاوتسمىْْ الموثوقية،ْوهيْاحتماليةْعملْ وْ
المعاييرْالشائعةْْ أكثرْ الوقتْألولْعطلعطل،ْومنْ الدقةْهيْمتوسطْ بينْْْْْ،لقياسْ الوقتْ ومتوسطْ

 
(1) Paarman، S.، Bosman، M. "Operations Management Student’s Book "، (Johannesburg: Troupant 

Publishers، 2008)، p18. 

ط2) باألعمال"،ْ والمعرفةْ التنظيميةْ "المعرفةْ القانونيين،ْ للمحاسبينْ العربيْ المجمعْ للمحاسبينْْ)عمان2ْْ(ْ العربيْ المجمعْ ْ:
ْْ.302(،ْص2009القانونيين،

،68ْْالعددْْْْ،2008"تأثيرْخصائصْمعرفةْالعملْفيْابعادْجودةْالمنتج"،ْمجلةْالدارةْواالقتصاد،ْْالسوداني،وأثيرْْالالمي،ْْغسانْْْْ)3)
ْ.61ص
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وكلماْازدادتْفترةْعملْالمنتجْبدونْْْْحاالتْالعطلْومعدلْحدوثْاألعطالْخاللْفترةْزمنيةْمحددة،
بعادْاألساسيةْالتيْيركزْْذْيعتبرْهذاْالبعدْمنْاألإْْ؛علىْأفإنْذلكْيعنيْتوفرْهذاْالبعدْبدرجةْْْْ؛عطل

ْاْفيْالسلعْالمعمرة.عليهاْالمستهلكْخصوًصْ
 Conformance   المطابقة .4

ْتماثلْْ ْدرجة ْللمواصفاتْْْأوتعكس ْالمنتج ْمطابقة ْأي ْاألصلي، ْالتصميم ْمعْمتطلبات ْالمنتج ْتطابق و
تقليلْالوحداتْالمعيبةْوتقليلْتكاليفْالخدمةْْْإلىالمحددةْوفًقاْلهذاْالتصميم،ْويؤديْتحسينْالتطابقْْ

ْاألرباح.ْزيادةْلىإ)خدماتْماْبعدْالبيع(ْمماْيؤديْ
 Aesthetic المظهر الخارجي )الجمالية(  .5

وْالموثوقية،ْفهذاْأْْداءوْاألأويقصدْبهْالمعاييرْالذوقيةْوهوْبعدْشخصيْالْعالقةْلهْبالوظيفةْْ
فهوْبعدْيعكسْالتفضيلْالفرديْللمستهلكْالذيْْْْ،لةْنسبيةْتختلفْمنْشخصْآلخرأبرْعنْمستالبعدْيع

ْبعادْالجودة.أنْنهْيصعبْإرضاءْكلْشخصْبالنسبةْلهذاْالبعدْمإاْفقدْيختلفْمنْشخصْآلخر،ْلْذ
 Durability المتانة  .6

منهْقبلْتدهوره،ْفهيْتعبرْعنْْْْةْداحينْاستبدالهْومدىْالفْْإلىتعنيْالمتانةْفترةْعملْالمنتجْْ
بكيفيةْْذْيتضمنْهذاْالبعدْجانبينْاألولْفنيْيتمثلْْإوْاستبداله،ْْأالعمرْالزمنيْللمنتجْقبلْاستهالكهْْ

ْقبلْْْْستفادةاال ْالمنتج ْمن ْالفرد ْيحصلْعليها ْيتدهور،ْْْأالتي ْاالأن ْبكيفية ْفيتمثل ْاالقتصادي ْالبعد ْْستفادْةما
ْنْيعطل.أالتيْيحصلْعليهاْالفردْمنْالمنتجْقبلْ

 Serviceability قابلية الخدمة  .7
ْْ وْأالعملْْْْإلىْْالمنتجْْعادةجراءْخدماتْالصيانةْلإتتمثلْقابليةْالخدمةْبسهولةْوسرعةْوكفاءة

وْفشله،ْويقاسْهذاْالبعدْمنْخاللْسرعةْالخدمةْوتوفيرْقطعْالغيارْوخدماتْماْْأاالستخدامْبعدْعطلهْْ
نهْكلماْارتفعتْمعدلْالحاالتْالتيْيتمْبهاْْأذْإْ؛وْالصالحأبعدْالبيعْوكفاءتهاْومتوسطْزمنْالصيانةْ
ْيؤثرْعلىْتقييمْالزبائنْلجودةْالمنتجْ.نْْأنهْأنْذلكْمنْشإفْ؛عالجْالمشكالتْالمرتبطةْبالمنتجْمباشرة

  Perceived Quality الجودة المدركة  .8
ْ)الشهرة(أ)السمعة(ْْْْأيًضاويسمىْْ ْالتجاريةْْْْ،و ْالعالقة ْالمستهلكْعن ْلدى ْالمتولد ْاالنطباع ْبه ويقصد

ودةْىْجلتلكْالشركة،ْفكلماْكانتْالصورةْالذهنيةْللمنتجْمرتفعةْلدىْالمستهلكْكلماْكانْذلكْدلياًلْعل
ْالمنتجْوارتفاعْثقةْالمستهلكْبه.ْ

ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
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 المحور الثاني: اإلطار التطبيقي 
 

 إجراءات الدراسة 2.1
 أواًل: مجتمع الدراسة  

الواديةْللصناعاتْْْْراءْالعاملينْفيْمجموعةْمصانعْسرايوآتهدفْالدراسةْبشكلْعامْالستطالعْْ
ْالرشيقْْْْأثرالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحولْْ ْالمجموعْةالمنتجاتْْْْعلىْجودةالتصنيع ،ْحيثْيتمثلْمجتمعْْداخل

ْبموضوعْْ ْالمرتبطة ْالفنيةْوالمالية ْالمهن ْفي ْالنتاجْوالعاملين ْالدوائرْواألقسامْومشرفيْخطوط ْبمدراء الدراسة
تْالصادرةْعنْالمجموعةْْحصائًياوفًقاْلإلْْبالمجموعةوظًفاْْ(ْم103الدراسة،ْوقدْبلغْحجمْمجتمعْالدراسةْ)

دْقامْالباحثْبحصرْشاملْللعاملينْالمؤهلينْلإلجابةْعلىْأداةْالدراسةْ"االستبانة"ْوفًقاْْوقْْ(1ْ)،2018لعامْْ
ْ(ْموظف.75لمعيارْارتباطْطبيعةْالعملْبمحاورْالمتغيرْالمستقلْوالتابعْوالبالغْعددهمْ)

 
 
 

 أداة الدراسة )االستبانة( ج. تصحيح 
ْالخماسيْ) ْليكرت ْاستخدامْمقياس ْالباحثْعلى ْالدراسة،ْووفًقاLikert Scaleْاعتمد ْأداة ْلتصحيح )

لهذاْالمقياسْيتمْعرضْفقراتْاالستبانةْعلىْعينةْالدراسةْومقابلْكلْفقرةْخمسْإجاباتْتحددْمستوىْْ
جابةْعلىْالفقرةْيستفادْمنهاْفيْالتعبيرْْلْدرجةْالموافقتهمْعليها،ْحيثْت عطىْالجاباتْأوزاًناْرقميةْتمث

ْ.ةْالموافقةْعلىْفقراتْوبنودْاالستبانةعنْمستوىْانخفاضْأوْارتفاعْدرج
 (: تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي 1جدول )

 منخفض جًدا  مستوى الموافقة
(1) 

 منخفض 
(2) 

 متوسط
(3) 

 مرتفع
(4) 

 جًدامرتفع 
(5) 

 1.80أقل من  الوسط الحسابي 
 إلى 1.80

2.59 
 إلى 2.60

3.39 
 إلى 3.40

 4.20 أكبر من 4.19

 إلى% 36 %36أقل من  الوزن النسبي
51.9% 

 إلى% 52
67.9% 

 إلى% 68
 %84أكبر من  83.9%

 إعداد الباحث استناًدا لمقياس ليكرت الخماسي 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

 

ملينْبالمجموعة"،ْوحدةْالشؤونْْعاعدادْالْإ(.ْ"تقريرْحولْتطور2019ْغذائيةْ)مجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالْ)1)
 سطين.دارية،ْبياناتْغيرْمنشورة،ْغزة،ْفلال
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 رابًعا: صدق وثبات أداة الدراسة 
 صدق أداة الدراسةأ. 
 . الصدق البنائي واالتساق الداخلي2

( الجدولْ ا2ومنْخاللْ أنْمعامالتْ يتضحْ )التصنيعْ(ْ المستقلْ المتغيرْ البنائيْألبعادْ لصدقْ
(0.40ْللبعدْالثالث(ْوتشيرْهذهْالقيمْوالتيْتزيدْعنْْ)0.885ْْللبعدْاألول0.657ْْْْالرشيق(ْتتراوحْماْبينْْ)

ألبعادْالدراسة،ْوفيماْيتعلقْبصدقْاالتساقْالداخليْألبعادْومتغيراتْالدراسةْلقبولْتوفرْالصدقْالبنائيْْ
(،ْبينماْبلغتْأعلى0.400ْْيمةْلمعاملْاالرتباطْبيرسونْللفقرةْالرابعةْمنْالجودةْوبلغتْْ)حيثْبلغتْأدنىْق

رتباطْذوْداللةْْوقدْكانْهذاْاال(،0.934ْْقيمةْلمعاملْاالرتباطْبيرسونْللفقرةْالثالثةْمنْالتحسينْالمستمرْ)
توفرْصدقْاالتساقْْْْلىإوهوْماْيشيرْْإحصائية،ْوقدْكانتْجميعْالفقراتْتزيدْعنْالحدْاألدنىْللقبول،ْْ

 ألبعادْومتغيراتْالدراسة.الداخليْ
 (: يوضح معامالت الصدق البنائي وصدق االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة 2جدول )

 البعد األول: تنظيم موقع العمل

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.710 6ظيم تن 0.000 **0.402 1تنظيم 

 0.000 **0.610 7تنظيم  0.000 **0.408 2تنظيم 

 0.000 **0.758 8تنظيم  0.000 **0.692 3تنظيم 

 0.002 **0.353 9تنظيم  0.000 **0.515 4تنظيم 

    0.000 **0.634 5تنظيم 

 **0.657الدرجة الكلية للبعد األول = 

 لة" البعد الثاني "الصيانة اإلنتاجية الشام

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.720 5الصيانة  0.000 **0.549 1الصيانة 
 0.000 **0.799 6الصيانة  0.000 **0.774 2الصيانة 
 0.000 **0.736 7الصيانة  0.000 **0.748 3الصيانة 
 0.000 **0.665 8 الصيانة 0.000 **0.632 4الصيانة 

 **0.854الدرجة الكلية للبعد الثاني = 

 البعد الثالث: التحسين المستمر

 مستوى الداللة االرتباط معامل  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.885 5التحسين  0.000 **0.827 1التحسين 
 0.000 **0.897 6التحسين  0.000 **0.864 2التحسين 
 0.000 **0.790 7التحسين  0.000 **0.934 3التحسين 
 0.000 **0.710 8التحسين  0.000 **0.869 4التحسين 

 **0.885الدرجة الكلية للبعد الثالث = 

 البعد الرابع "التصنيع الخلوي" 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.789 5الخلوي  0.000 **0.666 1الخلوي 
 0.000 **0.793 6الخلوي  0.000 **0.774 2الخلوي 
 0.000 **0.716 7الخلوي  0.000 **0.672 3الخلوي 
 0.000 **0.632 8الخلوي  0.000 **0.657 4الخلوي 
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 **0.813الدرجة الكلية للبعد الرابع = 

 البعد الثالث: التحسين المستمر

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة االرتباط معامل  الفقرة

 0.000 **0.482 5الوقت المحدد  0.000 **0.604 1الوقت المحدد 
 0.000 **0.681 6الوقت المحدد  0.000 **0.717 2الوقت المحدد 
 0.000 **0.633 7الوقت المحدد  0.000 **0.520 3الوقت المحدد 
 0.000 **0.676 8الوقت المحدد  0.000 **0.588 4الوقت المحدد 

 **0.712الدرجة الكلية للبعد الخامس = 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.494 5الجودة  0.000 **0.560 1الجودة 
 0.000 **0.576 6الجودة  0.000 **0.746 2الجودة 
 0.000 **0.593 7الجودة  0.000 **0.758 3الجودة 

    0.000 **0.804 4الجودة  
 المحور الثاني: الجودة 

 .0.05. *معنوية عند مستوى داللة 0.01**معنوية عند مستوى داللة 

 ثبات أداة الدراسةب. 
الدراسةْعلىْْ أداةْ لثباتْ قياسهْ الباحثْفيْ ألفاكرونباخْوطريقةْجتماْنلقدْاعتمدْ ْْكلْمنْطريقةْ

إذْلتجزئةْالنصفيةْلكلْمحورْوبعدْمنْأبعادْالدراسةْبغرضْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراسةْالمستخدمة،ْْل
بينماْْْْ(،0.930ْْ-0.867قيمْألفاكرونباخْبينْمحاورْالدراسةْقدْتراوحتْبينْ)  نأْْ(3)الجدولْْْْيتضحْمن

وجودْدرجةْْْْإلىْْشيرتْْْهذهْالنتائجْْ(،0.950ْ-0.862للتجزئةْالنصفيةْبينْ)ْْتراوحتْقيمْطريقةْجتمان
الفاكرونباخْْْْطريقةنْقيمْْأمجتمعْالدراسة،ْحيثْْْْأفراْدمرتفعةْمنْالثباتْفيْأداةْالدراسةْالتيْتمْجمعهاْمنْْ

ْالنصفيةْْ ْللتجزئة ْالثباتْوالبالغْْوجتمان ْللقبولْبتحقق ْاألدنى ْالحد ْاالعتمادْْنهْيمإ،ْوعليهْف0.7تزيدْعن كننا
ْوتفسيرْنتائجهاْوتعميمهاْ.ْعلىْأداةْالدراسةْالمستخدمةْوتحليلها

ْ

 (: نتائج اختبارات ثبات محاور وأبعاد أداة الدراسة 3جدول )

طريقة  عدد الفقرات  البعد 
 الفاكرونباخ 

طريقة جتمان 
 للتجزئة النصفية 

 التصنيع الرشيق

 0.798 0.717 9 األول: تنظيم موقع العمل
 0.803 0.835 8 الثاني: الصيانة اإلنتاجية الشاملة

 0.903 0.852 8 الث: التحسين المستمر الث
 0.895 0.849 8 الرابع: التصنيع الخلوي 

 0.827 0.758 8 الخامس: اإلنتاج في الوقت المحدد 
 0.950 0.930 41 أبعاد المحور األول ويتمثل بالمتغير المستقل "التصنيع الرشيق" 

 0.862 0.867 16 العمليات"  أداءالمحور الثاني ويتمثل بالمتغير التابع "
 .0.01، *معنوية عند مستوى داللة SPSS مخرجات إلىالجدول من اعداد الباحث استناًد 
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 Statistical Packageةْللعلومْاالجتماعيةْ)الحصائياعتمدْالباحثْفيْالدراسةْعلىْالحزمةْْ

for Social Sciences-SPSS V.25ْْ بيانات وتحليلْ معالجةْ فيْ التحلالدراسة(ْ برنامجْ وكذلكْ يلْْ،ْ
(SmartPLS v3.2.8ْاأل ْاستخدامْمجموعةْمن ْالوصفيةْواالستدالليةْوالختبارْْالحصائيْْساليْب(،ْوقدْتم ة

ْفرضياتْالدراسةْوالتيْتمثلتْفيماْيليْ:
 اختبارات لقياس صدق متغيرات الدراسة والتي تمثلت في:  .1

 (ْ.Outer Loadingصدقْاالتساقْالداخليْمنْخاللْ)درجةْالتشبع:ْ 1.1
 AVE: Average Varianceيْمنْخاللْاختبارْمؤشرْالتباينْالمستخرجْ)الصدقْالتقارب 1.2

Extracted .) 
 (ْ.DV: Discriminant Validityالصدقْالتمييزيْْ) 1.3

 اختبارات لقياس ثبات متغيرات الدراسة والتي تمثلت في: .2
ْْ.(Cronbach's Alpha)ألفاكرونباخْْطريقة 2.1
 (ْ.Composite reliabilityالثباتْالمركبْ) 2.2

 لقياس التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:اختبارات  .3
 الجداولْالتكراريةْوالنسبْالمئويةْ. 3.1
ْ(.Meanالوسطْالحسابيْ) 3.2
 (ْ.Relative Important Indexالوزنْالنسبيْ) 3.3
 (.Standard Deviationاالنحرافْالمعياريْ) 3.4
ْلعينةْواحدةْ) 3.5 ْالجاباتْألبعادْومحاورOne Sample T-testْاختبارْت (ْالختبارْمتوسطات

 (ْالتيْتعبرْعنْالدرجةْالمتوسطة.3االستبانةْحولْالقيمةْْ)
 اختبارات فرضيات الدراسة من خالل: .4

المع 4.1 نمذجةْ استخدامْ "تمْ )الهيكلية(ْ البنائيةْ  The Structural Equation Modeling ادلةْ

“SEMْْْلتحليل ْباستخدامْْْْأثْر" ْفرضياتها، ْالدراسةْوالجابةْعلى ْالصغرىْْمتغيرات ْالمربعات الجزئيةْْنموذج
(PLS “partial lest squares”ْْ:)المستوياْت متعددْ الهيكليْ النموذجْ  -Multilevel) لتقديرْ

Structural Equation Modelling)  
 

 ثانًيا: نتائج تحليل محاور وأبعاد أداة الدراسة
المدراءْومشرفيْخطوطْالنتاجْْ(ْيوضحْالمقاييسْالوصفيةْلمحاورْوأبعادْالدراسةْلدي4ْالجدولْ)

والجودةْوالعاملينْفيْالمهنْالفنيةْوالماليةْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْ
(ْفقرة،ْبينماْيتكونْالمحورْالثاني41ْْالتصنيعْالرشيق(ْمنْ)ْنظامحيثْيتكونْالمحورْاألولْ)ْ؛قطاعْغزة
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بيةْعلىْمستوىْمحاورْْتائجْالخاصةْبالمتوسطاتْالحسا،ْوتشيرْالْناْت(ْفقْر7(ْمنْ)جودةْالمنتجاْت)
%(،ْبينما84.0ْْ(ْبوزنْنسبيْ)5من4.20ْْْنْالمتوسطْالحسابيْللمحورْاألولْقدْبلغْ)أْإلىالدراسةْْ

(4.19ْْ%(،ْومنْالجدولْ)87.4(ْبوزنْنسبيْ)5من4.37ْْْبلغْالمتوسطْالحسابيْللمحورْالثانيْْ)
خاصةْبهذهْالمحاورْمنْقبلْْاْمنْالموافقةْعلىْالجوانبْال(ْيتضحْوجودْدرجةْمرتفعةْجد1ًْوالشكلْ)

 المشاركينْفيْتعبئةْاالستبانة.
بعادْالمحورْاألولْ)التصنيعْالرشيق(ْفقدْاحتلْالبعدْاألولْ"تنظيمْْأبتحليلْْْْْةالنتائجْالخاْصْْإلىوبالنظرْْ

%(،ْبينماْاحتلْالبعد86.1ْ(ْوبوزنْنسبيْْ)5من4.30ْْْْموقعْالعمل"ْالمرتبةْاألولىْبمتوسطْحسابيْ)
ْ%(.81.3ْْ(ْوبوزنْنسبيْ)5من4.06ْْْعْالخلوي"ْالمرتبةْاألخيرةْبمتوسطْحسابيْ)الرابعْ"التصنْي

من4.37ْْْْفقدْبلغْالوسطْالحسابيْلهذاْالمحورْ)ْْبجودةْالمنتجاْتمحورْالثانيْالخاصْْماْفيماْيتعلقْبالأ
ْوجودْدرجةْمرتفعةْجًداْمنْالموافقةْعلىْهذاْْإلى(،ْوتشيرْهذهْالنتيجةْْ%87.4(ْوبوزنْنسبيْبلغْ)5

ليةْْللتحققْمنْأنْمتوسطْالجاباتْللدرجةْالك (One sample t- test.ْوتشيرْنتائجْقيمْاختبارْ)البعْد
للمشاركينْفيْالجابةْعلىْاستبانةْْْْالمتوسطيْْأ(ْالتيْتعبرْعنْالْر3لمحاورْوأبعادْالدراسةْحولْالقيمةْ)

(ْوذات3ْْالدراسةْأكبرْمنْالقيمةْ)نْقيمةْالمتوسطْالحسابيْللدرجةْالكليةْلمحاورْوأبعادْْأْْإلىالدراسة،ْْ
ينْفيْتعبئةْاالستبانةْتتجهْنحوْالموقفْنْمتوسطْإجاباتْالمشاركأْْإلىمرْالذيْيشيرْْداللةْإحصائية،ْاأل

 بعادْاألداة.ْْأاليجابيْفيْجميعْمحاورْْو
 لمحاور وأبعاد أداة الدراسة  اإلحصائي(: نتائج التحليل 4جدول )

عدد  البعد 
 الفقرات

الوسط 
 ابي الحس

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

اختبار  
 الترتب "ت" 

المحورْْ
 األول

 1 ْ*26.18 %86.1 0.43 9ْ4.30ْالعملاألول:ْتنظيمْموقعْ
 3 ْ*18.01 %83.8 0.57 8ْ4.19ْالثاني:ْالصيانةْالنتاجيةْالشاملْة

 4 ْ*17.59 %82.7 0.56 8ْ4.14ْالثالث:ْالتحسينْالمستمْر
 5 ْ*15.49 %81.3 0.59 8ْ4.06ْوْيالرابع:ْالتصنيعْالخْل

 2 ْ*24.96 %85.7 0.45 8ْ4.29ْالخامس:ْالنتاجْفيْالوقتْالمحدْد
  *25.29 %84.0 0.41 4.20 41 أبعاد المحور األول "التصنيع الرشيق" 

  *24.83 %87.4 0.48 4.37 7 " جودة المنتجاتالمحور الثاني "
ْْْإالجدولْمنْْ النسبيْ=ْ)الوسطْْْْْنالوْزْْ.0.01*معنويةْعندْمستوىْداللةْْْْ.SPSSمخرجاتْْْْإلىعدادْالباحثْاستناًد
 .%100(ْ*5الحسابي÷
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 ثالًثا: النمذجة الهيكلية لمتغيرات الدراسة
 Measurement Model Assessmentتقييم نموذج القياس  3.1

ْالفقرةْ) ْثبات ْالدراسةْمنْخالل،ْمعامل ْلمتغيرات ْالقياس ْنموذج ْتقييم (Indicator reliabilityْْيتم
فإنْالفقراتْالتيْتحصلْْْلذاْْ(ْعلىْمتغيراتهاْالكامنة،Loadingالفقراتْ)والذيْيقاسْمنْخاللْقيمْتشبعْْ

(،ْمعاملْاالتساقIndicator reliabilityْْ(ْتعتبرْمحققةْلمعاملْثباتْالفقرةْ)0.40علىْقيمةْأكبرْمنْ)
(ْ ْالInternal consistencyالداخلي ْالثبات ْمعامل ْبواسطة ْ)(ْويحسب -Composite reliabilityمركب

CR)،ْ(1ْ)(ْتعتبرْمتسقةْداخلًيا.700إنْاألبعادْالتيْتحصلْقيمةْثباتْمركبْتزيدْعنْ)وعليهْف.ْ
(،0.40ْتشبعْعلىْالمتغيراتْالكامنةْالتيْتنتميْلهاْ)الدرجاتْْلْْعلىْذلكْبلغْالحدْاألدنىْْوبناءًْ

(،ْحيثْتتراوحْبين0.70ْدنىْ)يزيدْعنْالحدْاألكماْأنْقيمْمعاملْالثباتْالمركبْلجميعْأبعادْالنموذجْْ
يعتبرْمحققْلدرجةْْْوبذلكْْ،(0.60(،ْفيْحينْأنْمعاملْالثباتْالمركبْلهْأكبرْمنْ)0.829-0.895)

بناًءْعلىْماْسبقْيمكنناْاالستنتاجْبأنْنموذجْالقياسْلمتغيراتْالدراسة،ْيحققْشروطْْْ،الصالحيةْالمقبولة
التصنيعْالرشيقْكمتغيرْْنظامْْالنتائجْالتيْيقدمهاْالنموذجْلدراسةْالعالقةْبينْْالجودةْالالزمةْلالعتمادْعلىْْ

ْْ.كمتغيرْتابعْوجودةْالمنتجاْتمستقلْ
 Structural Model Assessmentتقييم النموذج الهيكلي  3.2

( التحديدْ معاملْ خالل،ْ منْ الهيكليْ النموذجْ صالحيةْ تقييمْ  Coefficient ofيتمْ

determinationْومعامال،)( المسارْ Path Coefficientsْْتْ التحديدْْحيثْْ(، قيمةْمعاملْ ْإلىتشيرْ
تراوحْبينْْْتمعاملْالتحديدْْْْإذْأنْقيمةْْكميةْتباينْالمتغيرْالتابعْالتيْتمْتفسيرهاْبواسطةْالمتغيرْالمستقل،

لدراسةْعلىْقدرةْتنبؤْعاليةْللنموذجْالهيكلي،ْوفيْهذهْاْْذلكوكلماْاقتربتْقيمتهْمنْالواحدْكلماْْْْ،(1ْ-0)
(ْْجودةْالمنتجاْتمنْتباينْالمتغيرْالتابعْ)ْْ%54.8وهذاْالرقمْيعنيْأنْْْْ،(0.548فقطْبلغْمعاملْالتحديدْ)

ذلكْتشيرْنتائجْتقديرْالنموذجْأنْجميعْْْْإلىْْة،تمْتفسيرهاْبواسطةْالمتغيرْالمستقلْالتصنيعْالرشيقْإضاف
اْيدعمْمنْصالحيةْالنموذجْالهيكليْْوهْذ0.05ْْمعامالتْالمسارْكانتْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ

ْْ.جْالمقدرْمدرجةْتفصيلًياالمقدر،ْالنتائجْالكليةْللنموْذ
 

 ( Multilevel-SEMخامًسا: نتائج تحليل النموذج الهيكلي متعدد المستويات )
(ْلدراسةْتأثيرْالمتغيرMultilevel-SEMْْتمْاالعتمادْعلىْمنهجيةْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْ)

فيْْالمستق المتمثلْ ْْلْ النتاجيةْْنظام الصيانةْ العمل،ْ موقعْ )تنظيمْ فيْ المتمثلةْ بأبعادهْ الرشيقْ التصنيعْ

 
(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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الشاملة،ْالتحسينْالمستمر،ْالتصنيعْالخلوي،ْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد(ْعلىْالمتغيرْالتابعْالمتمثلْفيْ
ْللوصولْالنتائجْالتطبيقيةْالخاصةْبمحاورْالدراسة.ْجودةْالمنتجاْت

ْْالرشيقْْلنظامْالتصنيعْْاألوزانْالمعياريةْلألبعادْالمكونةْْإلىوالذيْيشيرْْ (5ولْ)منْالجْد ْْإلْى،ْواستناًدا
تمثلْفيْقدْْنتائجْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْيتضحْأنْأكثرْاألبعادْمساهمةْفيْالتصنيعْالرشيقْْ

(،ْومن0.304ْْبوزنْمعياريْ)(،ْوتالهْالصيانةْالنتاجيةْالشاملة0.314ْْالتحسينْالمستمرْبوزنْمعياريْ)
(،ْوفي0.213ْ(،ْتبعهْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْبوزنْمعياريْ)0.259ثمْالتصنيعْالخلويْبوزنْمعياريْ)

ْ(ْ.0.143المرتبةْاألخيرةْجاءْبعدْتنظيمْموقعْالعملْبوزنْمعياريْ)
 الرشيق لنظام التصنيعنتائج األوزان المعيارية لألبعاد المكونة ( 5جدول )

الوزن  ه االتجا
 المعياري 

االنحراف  
 المعياري 

 اختبار 
 "ت" 

الداللة  
 ةاإلحصائي

نظامْالتصنيعْالرشيق تنظيمْموقعْالعملْ  0.143ْ0.037ْ3.820ْ0.000ْ
0.304ْ0.029ْ10.651ْ0.000ْ الصيانةْالنتاجيةْالشاملةنظامْالتصنيعْالرشيق

0.314ْ0.025ْ12.441ْ0.000ْ التحسينْالمستمرنظامْالتصنيعْالرشيق
0.259ْ0.033ْ7.946ْ0.000ْ التصنيعْالخلوْينظامْالتصنيعْالرشيق

0.213ْ0.029ْ7.392ْ0.000ْ النتاجْفيْالوقتْالمحدْدنظامْالتصنيعْالرشيق
 (Smart-PLSمخرجات برنامج ) إلىاستنادًا 

ْ

قدْبلغتْْْْجودةْالمنتجاْتالتصنيعْالرشيقْعلىْْنظامْْنْقيمةْتأثيرْْْأ(ْيتضح2ْْ(ْوالشكلْ)6منْالجدولْ)
،ْحيثْْجودةْالمنتجاْتالرشيقْعلىْْْلنظامْالتصنيع(ْوهذهْالقيمةْتعنيْوجودْتأثيرْإيجابيْمرتفع0.740ْْ)

تحسينْمستوىْْْْإلىأنْمضاعفةْمستوىْتطبيقْنظامْالتصنيعْالرشيقْعنْالمستوىْالمطبقْحالًياْسيؤديْْ
جودةْرشيق،ْفكانْتأثيرهاْعلىْْمستوىْاألبعادْالفرعيةْللتصنيعْالأماْعلىْْْْ،%74بنسبةْْْْجودةْالمنتجاْت

ْْ اآلالمنتجات النحوْ ْْعلىْ بمقدار المستمرْ التحسينْ بمقدار23.2ْتي،ْ الشاملةْ النتاجيةْ الصيانةْ ْ،%
بمقدار22.5ْْ الخلويْ التصنيعْ بمقدار%19.2ْْ،ْ المحددْ الوقتْ تنظيم15.7ْْ%،ْالنتاجْفيْ %،ْوأخيًراْ

بمقدارْْ العملْ النتائج10.6ْْموقعْ المستقلْ)حْْإلى%،ْحيثْتشيرْهذهْ المتغيرْ تأثيرْ التصنيعْْنظامْْجمْ
( التابعْ المتغيرْ علىْ المختلفةْ بأبعادهْ المنتجاْتالرشيق(ْ متعددْجودةْ الهيكليْ النموذجْ نتائجْ حسبْ ْ)

ْ.المستوياْت
ْالفرعيةْْ ْاألبعاد ْتأثيرات ْأن ْبالذكر ْالجدير ْاومن ْالرشيقْعلىْْلنظام ْتحسبْْالمنتجاْتجودةْْلتصنيع ْْإحصائًيْا،

ْالجماليْْبشكلْضمنيْمنْقْي ْالفرعية،ْوالتأثير ْلألبعاد ْالمعيارية ْاألوزان ْام ْالرشيقْعلىْْلنظام جودةْْلتصنيع
،ْويتمْتقديرهاْبعدةْطرقْمختلفةْمنْأشهرهاْحاصلْضربْالوزنْالمعياريْلكلْبعدْبقيمةْالتأثيرْْالمنتجاْت
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ْل ْاالجمالي ْالرشيقْعلىْْنظام ْالمنتجات،جوْدلتصنيع ْالتْْة ْالمعاينة ْأسلوب (Bootstrapْكراريةْ)ومنْخالل
،ْوكانتْجودةْالمنتجاْتالتصنيعْالرشيقْوأبعادهْالمختلفةْعلىْْنظامْْةْلتأثيرْْالحصائيتمْاختبارْالمعنويةْْ

كماْوبلغتْقيمةْمعاملْالتحديدْْ،0.01النتائجْتشيرْألنْجميعْالتأثيراتْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ
%ْمن54.8ْْادهْالمختلفةْيساهمْفيْتفسيرْماْنسبتهْْأنْالتصنيعْالرشيقْبأبعْْإلى،ْوالتيْتشير0.548ْْ

ْ.ْجودةْالمنتجاْتالتغيرْفيْ
 الجودة ( نتائج تأثير التصنيع الرشيق بأبعاده المختلفة على 6جدول )

 قيمة التأثير  اتجاه التأثير 
االنحراف 

 المعياري 

 اختبار 

 "ت" 

الداللة 

 ةاإلحصائي

جودة المنتجات   0.000 17.680 0.042 0.740 نظام التصنيع الرشيق 

جودة المنتجات    تنظيم موقع العمل   0.106 0.030 3.549 0.000 

 جودة المنتجات الصيانة اإلنتاجية الشاملة    0.225 0.027 8.442 0.000 

 جودة المنتجات التحسين المستمر    0.232 0.020 11.480 0.000 

المنتجاتجودة    التصنيع الخلوي   0.192 0.023 8.535 0.000 

 0.000 7.096 0.022 0.157 اإلنتاج في الوقت المحدد جودة المنتجات 

 %.54.8(. معامل التحديد  Smart-PLSمخرجات برنامج ) إلىاستناًدا 
 

 
( تأثير  2الشكل  على  نظام  (  المختلفة  بأبعاده  الرشيق  المنتجاتالتصنيع  متعدد   جودة  الهيكلي  للنموذج  نتائج  حسب 

 (Smart-PLSمخرجات برنامج )  إلىاستناًدا  عداد الباحثإالمستويات، 
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 اختبار فرضيات الدراسة

 نتائج تحليل فرضيات الدراسة: .3
 الفرضية الرئيسة األولى: 3.1

( بين التصنيع الرشيق ومستوى جودة  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )   أثريوجد    والتي تنص على "
 منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية".

( الجدولْ إحصائيةْعلى6ْْمنْ داللةْ وذوْ إيجابيْ بشكلْ يؤثرْ الرشيقْ التصنيعْ نظامْ أنْ جودةْ(ْنالحظْ
مجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْْْْالمنتجاتْفي

كْْستنتاجْأنْهناواالْْالرئيسةقبولْالفرضيةْْْْإلىوهوْماْيشيرْْْْ،(0.05(ْبمستوىْداللةْأقلْمنْ)0.740)
(ْْ ْإحصائيةْعندْمستوىْداللة ْالرشيقْعلىْْ (α≤0.05تأثيرْموجبْوذوْداللة ْالتصنيع ْالمنتجاْتلنظام ْْجودة

فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة،ْوعليهْفقدْتمْإثباتْصحةْفرضيةْْ
ْالدراسةْالرئيسةْاألولىْ.

مسةْفرضياتْفرعيةْحسبْاألبعادْالمكونةْللمتغيرْالمستقلْْويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسةْاألولىْخ
ْْوالمتمثلْفيْْ النموذجْنظام تقديرْ لنتائجْ وفًقاْ الفرعيةْ الفرضياتْ نتائجْاختبارْ الرشيق،ْوجاءتْ التصنيعْ

 الهيكليْمتعددْالمستوياتْعلىْالنحوْاالتي:
( لتنظيم  α≤0.05ية عند )ذو داللة إحصائ  أثروالتي تنص على "يوجد    األولى:الفرضية الفرعية    3.2

 موقع العمل على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".
ْجودةْالمنتجاْت(ْيتضحْأنْتنظيمْموقعْالعملْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)

(0.106ْْلغتْقيمةْالتأثيرْ)حيثْبْْ،وْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةفيْمجموعةْمصانعْسراْي
(ْ أقلْمنْ داللةْ ماْيشيرْْْْْ(0.05بمستوىْ داللةْْْْإلىوهوْ ذوْ تأثيرْ هناكْ أنْ الفرضيةْواالستنتاجْ وقبولْ
الواديةْْْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْْجودةْالمنتجاْتلتنظيمْموقعْالعملْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْْ

 .للصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة
( للصيانة  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )  أثريوجد    والتي تنص على "  الثانية:الفرضية الفرعية    3.3

 اإلنتاجية الشاملة على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ". 
جودةْ(ْيتضحْأنْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْتؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)

حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْْْْ،يْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةفْْالمنتجاْت
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نْهناكْْقبولْالفرضيةْالبديلةْواالستنتاجْأْْإلىوهوْماْيشيرْْ(0.05ْْ(ْبمستوىْداللةْأقلْمنْ)0.225)
يْمجموعةْْفْْْجودةْالمنتجاْتللصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْْ 0.05تأثيرْذوْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ

ْ.مصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزْة
ْ

( ألسلوب  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )  أثروالتي تنص على "يوجد   الفرضية الفرعية الثالثة:  3.4
 اإلنتاج في الوقت المحدد على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية".

ْالجودْةفيْالوقتْالمحددْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلىْْْْاالنتاجأنْْْْ(ْيتضح6منْالجدولْ)
(0.157ْْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ)ْْ،الغذائيةْفيْقطاعْغزةفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْْ

داللةْْْْقبولْالفرضيةْالبديلةْواالستنتاجْأنْهناكْتأثيرْذوْْإلىوهوْماْيشيرْْ(0.05ْْبمستوىْداللةْأقلْمنْ)
فيْمجموعةْمصانعْْْْجودةْالمنتجاْتألسلوبْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْ

ْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.ْسرايو
ْ

( للتصنيع  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )  أثريوجد    والتي تنص على "  الفرضية الفرعية الرابعة:  3.5
 نتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".الخلوي على مستوى جودة م

ْجودةْالمنتجاْت(ْيتضحْأنْالتصنيعْالخلويْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)
(0.192ْْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ)

( منْ أقلْ داللةْ 0.05ْْبمستوىْ ْْْو( يشير ماْ داللْْإلىهوْ ذوْ تأثيرْ هناكْ أنْ واالستنتاجْ الفرضيةْ ةْْقبولْ
الخلويْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْْ المنتجاْتللتصنيعْ الواديةْْْجودةْ فيْمجموعةْمصانعْسرايوْ

ْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.
ْ

( للتحسين  α≤050.ذو داللة إحصائية عند )  أثروالتي تنص على "يوجد    الفرضية الفرعية الخامسة:  3.6
 المستمر على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".

ْجودةْالمنتجاْت(ْيتضحْأنْالتحسينْالمستمرْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)
(0.232ْْ)أثيرْْحيثْبلغتْقيمةْالتْْ،فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة

( أقلْمنْ داللةْ 0.05ْْبمستوىْ يشيرْْ( ماْ الفرضيةْواالستنتاجْْْْإلىوهوْ داللةْْبقبولْ ذوْ تأثيرْ هناكْ أنْ
فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْْْْجودةْالمنتجاْتللتحسينْالمستمرْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْْ

ْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.
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ْ
 النتائج والتوصيات 

 النتائج:
الرشيقْْ متغيراْت فقراْت اتجاه الشركة في البحْث عينة فراْدأل يجابْيا ْوْ واضح باينت ظهور .1 التصنيعْ

لصالحْتنظيمْموقعْالعملْالذيْاحتلْعلىْالوزنْالنسبيْاألكبرْمنْحيثْاهتمامْالمجموعةْوتركيزهاْعليه،ْ
ْْ له النسبيْ الوزنْ بلغْ 86.1ْْحيثْ يليه نسبيْْْوْْالمحدْد الوقْت في نتاجال بعْد هميةاأل حيْث من%،ْ بوزنْ

85.7،%ْْْْ المرتبة الشاملةْ النتاجيةْ الصيانةْ بعدْ احتلْ ثمْ نسبيْْمنْ وبوزنْ بعدْْ%83.8الثالثةْ تالهاْ ْ،
ْ %.81.3،ْوأخيًراْالتصنيعْالخلويْوبوزنْنسبيْ%82.7التحسينْالمستمرْوبوزنْنسبيْ

النسبيْالخاصْْأظهرتْالنتائجْإيالءْالشركةْاهتماًماْكبيًراْبقضاياْجودةْمنتجاتها،ْحيثْبلغْالوزْن .2
ْ.ْْ%87.4باهتمامْوتطبيقْمعاييرْالجودةْفيْالمجموعةْماْنسبتهْ

ذوْداللةْإحصائيةْعندْْإيجابيْْوْأثروجودْأظهرتْنتائجْتحليلْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْ .3
( داللةْ ْْل (α≤0.05مستوىْ ْْتطبيق على الرشيقْ التصنيعْ الغذائيةْْنظامْ الصناعةْ منتجاتْ جودةْ مستوىْ

ْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْْسرايوْْصانعبمجموعةْْم ْللصناعات ْالتأثيرْْ،الوادية ،ْوهوْْ(0.740)ْْحيثْبلغتْقيمة
ْالراهنْستسهمْْْْإلىماْيشيرْْ ْالمستوى ْالرشيقْعن ْالتصنيع ْالمجموعةْفيْتطبيقْمرتكزات أنْمضاعفةْجهود

ْ%.74فيْتطويرْمستوىْجودةْمنتجاتهاْبماْنسبتهْ
ْالنتائجْْ .5 ْالمتْْإلىتشير ْأبعاد ْأكثر ْالجودةْتمثلتْبالتحسينْْأن ْالرشيقْتأثيًراْعلىْمستوى ْالتصنيع غير

بقيمةْتأثيرْبلغتْْ يليهْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبقيمةْتأثيرْبلغت0.232ْْالمستمرْ ثم0.225ْْ،ْ ،ْومنْ
بينماْكانتْْْْ،0.157غتْْ،ْيليهْالنتاجْبالوقتْالمحددْبقيمةْتأثيرْبل0.192التصنيعْالخلويْبقيمةْتأثيرْْ

ْ.0.106بعادْتأثيًراْتنظيمْموقعْالعمل،ْحيثْبلغتْقيمةْتأثيرهْاألْأقلْتلك
 

 التوصيات
ْل .1 تداولْالموادْوْاألجزاءْبينْْتوصيْالدراسةْإدارةْالمجموعةْبالعملْعلىْاستخدامْطريقةْكانبانْ

ازنْبخطوطْاالنتاجْْمنْخاللْالقيامْبعمليةْربطْتقنيْمتكاملْللمخالمخازنْوْخطوطْالنتاجْوْالموردينْْ
صنفْمعين،ْوبالتاليْْالمخازنْعندْبيعْكميةْمحددةْمنْْْْإلىالمعلومةْآلًياْْالموزعين،ْبماْيضمنْانتقالْْْو

يتمْسحبهاْمنْالمخزنْمنْنفسْْاعْدْلْْمنْخاللْالحاسوْبْْاللكترونيالقيامْبالتسجيلْْ دْالكمياتْالتيْ
نْخاللْالتفاعلْبينْْوذلكْلتمكينْالمجموعةْمنْتعزيزْتطبيقْنظامْاالنتاجْفيْالوقتْالمحددْمْْالصنف

 ْْحدْمعين.ْْإلىالتكنولوجياْوالموردينْلتوريدْالموادْالالزمةْمنْهذهْاألصنافْعندْوصولْالمخزونْ

ضرورةْقيامْالشركةْبتطويرْالنظامْاللوجستيْالمطبقْلديهاْوتفعيلْإدارةْاللوجستيكْلضمانْكفاءةْْ .2
 رتقاءْبمستوىْجودةْمنتجاهاْ.العملياتْلديهاْوبالتاليْاالْأداءسلسلةْاالمدادْبماْيعززْمنْ
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إطارْْضرورةْتبنيْإدارةْالمجموعةْلألفكارْالبداعيةْحتىْولوْكانتْمتعلقةْبأجزاءْمتواضعةْفيْْ .3
ْْْ؛عملهاْوالنظرْإليهاْكجزءْمنْأهدافْالتحسينْالمتسمرْالذيْيجبْمراكمتهْمنْخاللْتحسناتْبسيطْة

ةْمنتجاتهاْعلىْالمدىْالطويل،ْمعْربطْهذهْْولكنْبشكلْمستمرْبماْيفضيْبتعزيزْتنافسيةْالمجموعةْوجوْد
ْالبداعي ْالتفكير ْالعاملينْعلى ْلتشجيع ْالمكافئاتْوالحوافز ْبنظم ْالمستمرْْْْالمبادرات ْالتحسين ْأطر ْفي المنظم

ْلجوانبْالعمليةْاالنتاجية.ْ
ْبتطبيقْْ .4 ْالمجموعة ْالجودةْكمدخلْْْْأساليْبضرورةْقيام ْالمشكالتْْْْإدارْيومفاهيمْحلقات ْلحل حديث
بماْيضمنْالحفاظْعلىْالمستوياتْالراهنةْلجودةْمنتجاتْالمجموعةْوالتحسينْْْْ،رتبطةْبجودةْالمنتجاْتالم

 ذويْاالختصاصْمنْالعاملينْ.ْالمستمرْلهاْبمشاركة

الواديةْللصناعاتْالغذائيةْبنشرْثقافةْإزالةْالهدرْبجميعْْْْاالهتمامْمنْقبلْمجموعةْمصانعْسرايْو .5
همْوالممارسةْلدىْالعاملينْبهاْباعتبارهاْالمدخلْوالهدفْالنهائيْلتطبيقْْأشكالهْوتأطيرهاْفيْمنظومةْالف

ْنظامْالتصنيعْالرشيقْ.
صنيعْْضرورةْتركيزْالمجموعةْعلىْاالهتمامْبتنظيمْموقعْالعملْوتفعيلْاالعتمادْعلىْفكرةْالتْ .6

ْالخلويْبشكلْأكبرْوذلكْلضمانْإيجادْتأثيرْفاعلْلهماْفيْعملياتْتطويرْجودةْالمنتجاتْ.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 الملخص: 

االقتصاديةْوجرائمْْ الجرائمْ تعتبرْ النشأةْْالْ الجرائمْحديثةْ العالميةْْْ؛الفسادْمنْ الحربْ كانتْ فقدْ
هيْشرارْانطالقْوظهورْلهذهْالجرائمْمثلْاالحتكارْوتهريبْالبضائعْلتأمينْالطلبْْْااألولىْوالثانيةْعمليًْ
ْفيْظل ْالعالمْْالمتزايدْعليها ْفيْدول ْالتيْعصفت ْالمشرعْْْْ؛الحروب ْأن ْنفسهاْهي ْتطرح ْالتي ْفالشكالية لذا

فساد،ْعلىْالرغمْْسطينيْلمْيدرجْالجرائمْاالقتصاديةْمنْضمنْجرائمْالفسادْالواردةْفيْقانونْمكافحةْالالفل
اقتصا الضررْفيْ يلحقانْ كليهماْ أنْ بينهماْالْسيماْ وتشابهْ ارتباطْ باألموالْْمنْوجودْ ويمسانْ الدولةْ دْ

نْالجرائمْاالقتصاديةْوجرائمْْومنْأجلْتحقيقْغاياتْوأهدافْالبحثْالمتمثلةْفيْبيانْالعالقةْبْيْْ؛العامة
جْالمقارن،ْمنْخاللْوصفْوتحليلْنصوصْقانونْْالفسادْاعتمدْالباحثْالمنهجْالوصفيْوالتحليلي،ْوالمنه

وتعديالته،ْومقارنتهاْبالنصوصْالواردةْفيْقانونْالنزاهةْومكافحة2005ْْْْ(ْلسنة1ْْمكافحةْالفسادْرقمْ)
عدمْوجودْإجماعْْْإلىشريعاتْالعربية،ْوتوصلْالباحثْْوبعضْالت2016ْْ(ْلسنة13ْْرقمْ)ْْاألردنيالفسادْْ

نْالجرائمْاالقتصاديةْتتشابهْْدوليْحولْتعريفْجريمةْالفسادْأوْْ حدْكبيرْمعْْْْإلىالجرائمْاالقتصادية،ْوا 
ْالفسادْمنْحيثْْ ْالدولة،ْوخلصْْْْأسباْبجرائم ْقانونْْْْإلْىظهورهماْوخصائصهماْوآثارهماْعلى ْتعديل ضرورة
ْالفلسْط ْالفساد ْالمنصوصْعليهماْفيْقانونْضريبةْْمكافحة ْالضريبيْوالجمركي ْالتهرب ينيْواعتبارْجريمتي

 وقانونْالجماركْوالمكوسْجرائمْفسادْبغضْالنظرْعنْمرتكبيها.الدخلْ

 )الفساد،ْالجرائمْاالقتصادية،ْالتهربْالضريبي،ْالتهربْالجمركي،ْمكافحةْالفساد(ْالكلمات المفتاحية:

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 anti-

corruption 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, 

 قدمة: م

والتيْبدأتْتفرضْسيطرتهاْْْْةاللكترونْيالتجارةْْْْأساليْبمعْازديادْوتيرةْالتطورْالتكنولوجيْوتنوعْْ
ديةْالمختلفة،ْانعكسْذلكْْعلىْاألسواقْالعالمية،ْومعْتعاظمْالتطورْاالقتصاديْوتنوعْالقطاعاتْاالقتصا

إالْأنْاآلثارْالسلبيةْْْْ؛ةْعلىْحدْسواْءةْالمتقدمةْوالنامييجاًباْعلىْالمجتمعاتْالمختلفةْفيْالدولاْ سلًباْْو
قابضةْالمؤثرةْفيْاألسواقْالعالميةْوالتيْتلعبْدورْمهًماْفيْاألسواقْْكانتْاألبرزْفبدأناْنشاهدْالشركاتْال

الماليةْصعوًداْوانخفاًضا،ْكماْبدأناْنشاهدْزوالْالطبقةْالوسطىْفيْالمجتمعاتْالمختلفة،ْفالْنرىْحالًياْْ
الغنية؛ْْْْزيةْالغنيةْوالطبقاتْالفقيرةْوالتيْتحاولْدائًماْالصعودْللوصولْعلىْالطبقاْتإالْالطبقاتْالبرجوا

ْتع ْالتيْخلقهاْهللا ْالبشرية ْالنفس ْالنظرْْْْلْىاوألن ْبغض ْالمال ْالحصولْعلى ْإال نفسْطماعةْجشعةْالْيهمها
ْاال ْتوفير ْليس ْفقط ْالغاية ْأوْمنْحرام؛ْألن ْإماْمنْحالل ْتحصلْعليها، ْالتي ْالطريقة ْالرئيسيةْْعن حتياجات

نماْأصبحتْالرفاهيةْوالكمالياتْهيْاألساسْفيْظلْالنظا؛ مْاالقتصاديْالحديث،ْفأصبحْالموظفْهمهْْوا 
إيجادْْْإلىاقتناءْالسياراتْالحديثةْوالبيوتْالفخمةْمنْأجلْالتباهيْأمامْزمالئه،ْوهذاْحداْبالكثيرينْمنهمْْ

هْاالحتياجاتْالشكلية،ْفبدأناْنالحظْانتشارْجرائمْْكافة؛ْللحصولْعلىْاألموالْلسدْهْذ  الوسائلْوالطرْق
المختلفة،ْوالْيتوقفْْْْالفسادْكالرشوةْواالختالس العاملينْفيْقطاعاتْالدولةْ ساءةْاالئتمانْبينْعمومْ وا 

األمرْعندْالموظفينْوالعاملينْفيْالدولةْوبدأناْنشاهدْونالحظْالكمْالهائلْمنْالقضاياْوالملفاتْالمتعلقةْْ
والجمركيْْديةْكالتالعبْفيْاألسعارْوتهريبْالبضائعْوالمخدراتْوالسالحْوالتهربْالضريبيبجرائمْاقتصا

منْقبلْكبارْالتجارْوالشركاتْالمؤثرةْفيْاقتصادْالدولة،ْفالدولةْتسعىْلسدْالعجزْلديهاْوتأمينْرواتبْْ
ْتس ْالمقابل ْالضرائبْوفي ْمن ْالمزيد ْفرض ْمنْخالل ْاالقتصادي، ْالتطور ْالشركاتْموظفيهاْومواكبة ْكبار عى

خاللْعدمْتأديتهاْللمستحقاتْالمترتبةْعليهاْْْْرأسمالهاْولوْعلىْحسابْالدولةْمنْْزيادةتحقيقْاألرباحْْوْْإلى
ْوهيْالضرائبْ.
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فقدْكانتْاألحداثْالعالميةْكالحربْْْ،إنْالجرائمْاالقتصاديةْوجرائمْالفسادْليستاْجرائمْحديثةْالنشأة
رارْانطالقْوظهورْالجرائمْاالقتصاديةْكاالحتكارْوتهريبْالبضائعْلتأمينْْالعالميةْاألولىْوالثانيةْعملًياْش

الْسيماْالدولْاألوروبيةْالتيْقضتْْْ؛الطلبْالمتزايدْعليهاْفيْظلْالحروبْالتيْعصفتْفيْدولْالعالم
الفقرْْْْعلىْالحجرْوالبشر،ْواألمرْذاته أنناْنالحظْأنْالدولْالتيْتعانيْمنْ يتعلقْبجرائمْالفسادْحيثْ

لحربْهيْالدولْالتيْتنتشرْبهاْمثلْهذاْالنوعْمنْالجرائمْأكثرْمنْباقيْالدول،ْفأبانْالحربْاألخيرةْْوا
علىْالعراقْوسقوطْنظامْالحكمْهناكْالحظناْالسرقاتْوالتخريبْالذيْطالتْمرافقْالدولةْكافة،ْوماْتبعهْْ

طْنظامْالحكم؛ْحيثْتحدثتْْالحًقاْمنْاستغاللْنفطْالعراقْمنْقبلْالفئةْالحاكمةْالتيْجاءتْبعدْسقْو
تقاريرْأمميةْعنْأنْالعراقْأصبحْمنْأكثرْدولْالعالمْفساًداْوأنْملياراتْالدوالراتْسرقتْمنْبيعْنفطْْ

ْالعراقْوادخلتْفيْالحساباتْالبنكيةْلرموزْنظامْالحكمْالالحق.

دولْالعالمْْانتشارْظاهرْالفسادْفيْالعالمْأجمع،ْكانْالْبدْمنْالوقفْجدًياْمنْقبلْْومعْازديادْْ
للحدْمنْهذهْالظاهرْوالتيْتعتبرْكالسرطانْالذيْينهشْالجسد،ْوبدأتْدولْالعالمْبالتحركْلمواجهةْهذاْ

عديدْمنْالمؤتمراتْالسرطان،ْفكانْاقرارْالعالمْالتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْوماْتبعهاْمنْعقدْال
العالمْلها ،ْكماْأنْالدولْْ(1ْ)ةْتشريعاتهاْمعْاالتفاقيةْاألمميةكافة،ْوموائم  الدوليةْمنْأجلْانضمامْدولْ

إثباتْْ العربيةْ الدولْ الفساد،ْحيثْأردتْ النزاهةْوالشفافيةْوانتشارْ العالمْفيْمقايسْ تتذيلْ العربيةْوالتيْ
التفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساد،ْوسعيْهذهْالدولْلنشاءاتْجديتهاْفيْمكافحةْالفسادْمنْخاللْإقرارْا

ْ.(2)بمكافحةْالفساْدهيئاتْتختصْ

واألمرْالْيختلفْكثيًراْفيْالجرائمْاالقتصادية،ْوكانْمنْأبرزْالجهودْالدوليةْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْْ
ْْ لـسنة العقليـةْ والمؤثراتْ بالمخدراتْ االتجارْ األمم١٩٨٨لمكافحةْ واتفاقيةْ الجريمةْْْْم،ْ لمكافحةْ المتحدةْ

دْالعربيةْفكانْأولْموقفْعربيْموحدْلمكافحةْالجرائمْ،ْأماْلجهْو(3ْ)م٢٠٠٠ْْالمنظمةْعبرْالوطنيةْلسنةْْ

 
.ْتمْفتحْباب58/4ْْمنْقبلْقرار2003ْْْأكتوبر31ْْفيْ الجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدة اتفاقيةْمكافحةْالفسادْمنْقبلاعتمدتْ ْ(1)

وبعدْذلكْفيْمقرْاألممْالمتحدةْفي2003ْْديسمبر11ْْإلى9ْْالفترةْمنْفيْ بالمكسيك بيوكاتان ميريدا التوقيعْعليهاْفي
عضوْفيْ دولة171ْعضوْتشمل174ْْفإنْهناك2015ْْيناير1ْْدولة.ْاعتباراْمن140ْْليهاْمنْقبلْوتمْالتوقيعْعْْ.نيويورك مدينة

 .واالتحادْاألوروبي وفلسطين وجزرْكوك األممْالمتحدة
14ْوانضمتْلالتفاقية2010ْْْديسمبر21ْْصدرتْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْفيْمقرْالجامعةْالعربيةْفيْالقاهرةْبتاريخْْ ْ(2)

ْدولة.
دورةْتدريبيةْبعنوانْالجهودْواالتفاقياتْالعربيةْوالدوليةْلمكافحةْالجريمةْاالقتصاديةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكترونيْ (3)

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handleْْْ2019ْْ/11ْ/24تاريخْالزيارة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/57481/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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لبحثْموضوعْوسائل1966ْْْْاالقتصاديةْبعقدْالحلقةْالعربيةْاألولىْللدفاعْاالجتماعيْفيْالقاهرةْفيْالعامْْ
ْ.(1ْ)الدفاعْاالجتماعيْضدْالجرائمْاالقتصادية

ْإشكالية البحث

يجادْالحلولْلها،ْبأنْْتتمثلْاالشكاليةْالرئيسيةْفيْهذاْالبحثْوالتيْسنحاولْت سليطْالضوءْعليهاْوا 
الفلسطيني )ْْ،المشرعْ المعدلْرقمْ الفسادْ قانونْمكافحةْ لسنة1ْْومنْخاللْ الجريمةْْْْ(2ْ)2005(ْ يدرجْ لمْ

يلحقانْْ كليهماْ أنْ بينهماْالْسيماْ وتشابهْ ارتباطْ الرغمْمنْوجودْ الفساد،ْعلىْ االقتصاديةْضمنْجرائمْ
بالحديثْعنهْفيْهذاْالبحث،ْمنْْ(3ْ)موالْالعامةالضررْفيْاقتصادْالدولةْويمسانْاأل ،ْوهذاْماْسنقومْ

وجريمةْالفساد؛ْوبالتاليْسيتمْالجابةْعلىْعدةْتساؤالتْْخاللْاستعراضْماْيتعلقْبالجريمةْاالقتصاديةْْ
ركانهاْوآثارها؟ْوهلْسيكونْلهيئةْْأْتختلفْعنْجريمةْالفسادْمنْحيثْْمنهاْهلْأنْالجريمةْاالقتصاديةْال

الجريمةْاالقتصادية؟ْْوهلْإدراجْالجريمةْاالقتصاديةْالضارةْْْْإلىالفسادْالفلسطينيةْدورْللتصديْْْْمكافحة
ْإلْىلوطنيْضمنْجرائمْالفسادْفيْحالْتمْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْيكفيْأمْنحنْبحاجةْْباالقتصادْا

يمةْاالقتصاديةْمنْجرائمْْالقانونيْالذيْسيرتبهْاعتبارْالجْرْْثرقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصادية؟ْوماْاأْل
ْالفساد؟

 أهمية البحث 

لجريمةْاالقتصاديةْوجريمةْالفسادْفيْالوقتْالذيْنجدْأنْالعديدْمنْالفقهاءْتناولواْالحديثْعنْا
كلْمنهاْعلىْحداْدونْوربطْهاتينْالجريمتينْمًعاْعلىْالرغمْمنْأنْلكليهماْالتأثيرْذاتهْعلىْالمالْالعامْْ

ْلناْبالتطرقْْ ْلمْيسبقْألحدْْْلىإكانْالْبد ْالفساد؛ْحيث ْاالقتصاديةْمنْمنظورْمكافحة ْالجريمة الحديثْعن
االقتصاديةْبجرائمْالفساد،ْعلىْالرغمْمنْأنْالعديدْمنْالتشريعاتْالعربيةْْْْتناولْماْيتعلقْبعالقةْالجرائم

أماْمنْالناحيةْْْْوالكويتيْواليمنيْاعتبرْالجريمةْاالقتصاديةْإحدىْأشكالْجرائمْالفساد،ْْاألردنيكالتشريعْْ
العمليةْفتتمثلْبالتتبعْالقانونيْلمرتكبيْالجريمةْاالقتصاديةْلماْلهذهْالجرائمْمنْآثارْضارةْعلىْاقتصادْْ

 
األولى،ْأ.دْسيدْشوربجيْعبدْالمولى،ْمواجهةْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالدولْالعربية،ْجامعةْنايفْالعربيةْللعلومْاألمنية،ْالطبعةْْ ْ(1)

161ْ،ْص2006ْالرياض،ْ
شأنْتعديلْقانونْْب2010ْْ(ْلسنة7ْْبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ)2005ْْ(ْلسنة1ْتمْتعديلْقانونْالكسبْغيرْالمشروعْرقمْ) ْْ(2)

ديلْبشأنْتع2014ْ(ْلسنة13ْالكسبْغيرْالمشروعْ)وأصبحْيسمىْقانونْمكافحةْالفساد(،ْوكذلكْوبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ)
(37ْْبشأنْتعديلْقانونْمكافحةْالفساد،ْوالقرارْبقانونْرقمْ)2017ْ(ْلسنة4ْقانونْمكافحةْالفساد،ْوبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ)

ْبشأنْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْ.2018ْةْلسْن
،ْاالئتالفْمن46ْْ،ْسلسلةْتقاريرْرقم2010ْزيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ)المفصولْوالمنظورْفيهاْحتىْالعامْْ ْ(3)

-https://www.amanاإللكتروني منشورْعلىْالموقع3ْْْ،ْص2011فلسطين،ْ–أجلْالنزاهةْوالمساءلةْأمان،ْرامْهللاْْ

palestine.org/ar/reports-and-studies/717.htmlْْ8/11/2019تاريخْالزيارة.ْْ

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/717.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/717.html
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ْْ تتبع الفسادْمنْخاللْ العالقةْمعْجرائمْ العام،ْوتوضيحْمدىْ والمالْ واآلثارْْْْْبأسبْاالدولةْ الجرائمْ هذهْ
ْالمترتبةْعليهاْ.

 منهجية البحث 

افْالبحثْاعتمدْالباحثْعلىْالمنهجْالوصفيْوالتحليلي،ْوالمنهجْالمقارن،ْمنْْلغاياتْتحقيقْأهْد
وتعديالته،ْوتحليلْالنصوص2005ْْْ(ْلسنة1ْْخاللْوصفْوتحليلْنصوصْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ)

ومكافحة النزاهةْ قانونْ فيْ ْْْْالقانونيةْ )ْْاألردنيالفساد 13ْْرقمْ لسنة اعتبرتْْْْ(1ْ)وتعديالته2016ْْ(ْ والتيْ
النصوصْالقانونيةْفيْالتشريعْْْْإلىةْاالقتصاديةْمنْإحدىْصورْجرائمْالفساد،ْْوالتطرقْأحياًناْْالجريم

،ْكذلكْالمراجعاتْاألدبية؛ْمنْخاللْاالطالعْعلىْالدراسةْالنظريةْلبعضْالمصادرْأيًضاالكويتيْواليمنيْْ
وجريمةْالفسادْبشكلْعام.ْْالجريمةْاالقتصاديةْْْْإلىراجعْواألبحاثْوالدراساتْوالمقاالتْالتيْتطرقتْْوالم

ْمبحثينْعلىْالنحوْاآلتي:ْإلىلتكونْخطةْالبحثْمقسمةْ

 المبحث األول: ماهية جرائم الفساد  

ْالمطلبْاألول:ْمفهومْجريمةْالفسادْ

ْأواًل:ْمفهومْالفسادْلغةْ.

ْالفسادْاصطالًحاثانًيا:ْمفهومْ

ْثالًثا:ْمفهومْالفسادْفيْالشريعةْالسالميْة

ْرْجريمةْالفسادْالمطلبْالثاني:ْصْو

 المبحث الثاني: ماهية الجرائم االقتصادية وعالقتها بجرائم الفساد 

ْالمطلبْاألول:ْماهيةْالجرائمْاالقتصاديْة

ْأواًل:ْمفهومْالجريمةْاالقتصادية

ْثانًيا:ْصورْالجريمةْاالقتصادية

ْالمطلبْالثاني:ْعالقةْالجرائمْاالقتصاديةْبجرائمْالفساْد

ْفسادْوالجرائمْاالقتصاديْةأواًل:ْخصائصْجرائمْال

 
ْْ.2019ةْ(ْلسْن25بموجبْأحكامْقانونْرقمْ)2016ْ(ْلسنة13ْتمْتعديلْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالردنيْرقمْ)ْ ْ(1)
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ْظهورْوانتشارْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْْْأسباْبثانًيا:ْ

 المبحث األول: ماهية جرائم الفساد

ْْ العام دولْ والبراْْإلىتسعىْ الخططْ وضعْ خاللْ منْ التنميةْ معدالتْ علرفعْ الصعيدينْْمجْ ىْ
ثرْخطورةْوانتشارْوهيْالفسادْحيثْْولكنْهذهْالخططْتصطدمْبمعضلةْتعتبرْاألكْْ؛االقتصاديْواالجتماع

يعتبرْمنْأكبرْالمشاكلْالتيْتعصفْفيْمعظمْدولْالعالمْالناميةْوالمتقدمةْعلىْحدْسواءْولكنْبدرجاتْ
اتْْكوممختلفة،ْلماْلهْمنْتأثيرْعلىْعجلةْالتنميةْوتأخرْمعدالتْالنموْوالتطورْفيْالدولة،ْوقدْبذلتْح

يجادْاألجلْالحدْمأمنْْْْ؛الدولةْالجهودْالمضنية واآللياتْلمكافحتهْوالتخلصْْْدواْتنْانتشارْهذهْاآلفةْوا 
ْ.(1ْ)منه

وحتىْتقومْهذهْالدولْبمكافحةْجريمةْالفسادْفكانْلزاًماْعليهاْتحديدْمفهومْهذهْالجريمة،ْوصورهاْْ
ْالنحوْاآلتي:وهذاْماْسنقومْبالحديثْعنهْفيْمطلبينْتباًعاْوذلكْعلىْ

ْ.ْالمطلبْاألول:ْمفهومْجريمةْالفساْد

ْمطلبْالثاني:ْصورْجريمةْالفساد.ْال

 المطلب األول: مفهوم جريمة الفساد

وأشكالهاْْ لتعددْصورهاْ وذلكْ لها؛ْ تعريفْ تحديدْ يصعبْ اجتماعيةْ ظاهرةْ الفسادْ جريمةْ تعتبرْ
حيثْأنْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْْْْ؛فاقْدوليْعلىْتعريفْجريمةْالفساْدعدمْوجودْاْتْْإلىبالضافةْْ
ْلمْْ ْفساْدالفساد ْأفعالْوصورْجرائم نماْعددت ْالفسادْوا  ْلجريمة ْتعريًفاْواضًحا ْالعربيةْْ(2ْ)تورد ْاالتفاقية ،ْوحذت

،ْوكذلكْالعديدْمنْالتشريعاتْالعربيةْومنهاْقانونْالنزاهةْومكافحةْْ(3ْ)لمكافحةْالفسادْحذوْاالتفاقيةْاألممية
(ْلسنة2ْْةْلمكافحةْالفسادْالكويتيْرقمْ)وقانونْإنشاءْالهيئةْالعام2016ْْ(ْلسنة13ْْرقمْ)ْْاألردنيالفسادْْ
نماْعْد2016ْْ ،ْولمْيكنْالمشرعْالفلسطينيْمختلًفاْعنْسابقيهْوحذاْ(4ْ)داْأشكالْالفساْدفلمْيعرفاْالفسادْوا 

نماْاعتبرْبعضْاألفعالْجرائمْْ حذوْالتشريعاتْالعربيةْآنفةْالذكر،ْحيثْلمْيقمْبتعريفْجريمةْالفسادْوا 
وسنقومْبالحديثْعنْذلكْ،2005ْْ(ْلسنة1ْْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ)ْْفسادْوفقْماْنصْعليهْقانوْن

 
ْ.67،ْص2010مكافحته(،ْعالمْالكتاب،ْالقاهرة،ْالطبعةْاألولى،ْ-ئجهنتا-محمدْدرويش،ْالفسادْ)مصادرهْ ْ(1)
ْ-15حددتْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْاألفعالْالتيْتعتبرْفسادْفيْالفصلْالثالثْ)التجريمْوانفاذْالقانون(ْفيْالموادْْ ْ(2)

25ْْ.ْ
ْعربيةْلمكافحةْالفسادْأفعالْالفسادْفيْالمادةْالرابعةْمنْاالتفاقية.حددتْاالتفاقيةْال ْ(3)
/أْبعضْاألفعالْجرائمْفساد،ْوكذلكْقانون16ْ(ْفيْالمادةْرقم2016ْ(ْلسنة13ْدنيْرقمْ)اعتبرْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالْر ْ(4)

ْمعدًداْأشكالْجريمةْالفساد.22ْةْانشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْالكويتيْفيْالبابْالثالثْمنهْالماد
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مفصلْالحًقا،ْوعلىْالرغمْمنْعدمْوجودْإجماعْدوليْعلىْتعريفْوتوضيحْمفهومْجريمةْالفساد،ْْْْبشكل
ْ.(1)بعضْالمفاهيمْوالتعريفاتْالتيْعرفهاْباحثونْومنظماتْدوليةْإلىإالْأنناْسنقومْبالتطرقْ

 اد لغةأواًل: مفهوم الفس

أصلْكلمةْالفسادْفيْاللغةْوهيْتعنيْالخللْواالضطرابْوفقْماْجاءْْإلىبدايةْالْبدْمنْالرجوعْ
ْفيْالمعجمْالوسيط،ْوفيْالقاموسْالمنجدْفهوْعكسْالصالح،ْوفاسدْالقومْيعنيْأساءْإليهمْ.

 ثانًيا: مفهوم الفساد اصطالًحا

عْْ مجمعْ تعريفْ يوجدْ الْ بأنهْ ذكرناْ فقدْ اصطالًحاْ المؤسساتأماْ منْ العديدْ هناكْ ولكنْ ْليهْ
والمنظماتْوالباحثينْاجتهدواْفيْوضعْتعريفْللفساد،ْفقدْعرفهْالبعضْبأنهْ"خروجْعنْالقانونْوالنظامْْ
أيْعدمْااللتزامْبهماْأوْاستغاللْغيابهما؛ْمنْأجلْتحقيقْمصالحْسياسيةْأوْاقتصاديةْأوْاجتماعيةْللفردْ

تحقيقْمكاسبْخاصةْْْْإلىًعاْْلواجباتْالرسميةْللمنصبْالعامْتطلأوْلجماعةْمعينةْفهوْسلوكْيخالفْا
ْ.(2ْ)ماديةْأوْمعنوية"

  ثالًثا: مفهوم الفساد في الشريعة االسالمية 

ولمْتكنْالشريعةْالسالميةْبمنأىْعنْغيرهاْفقدْعرفتْالفسادْوتطرقتْإليهْسواءْفيْكتابْهللاْْ
عديدةْمنهاْقولهْعزْْالقرانْالكريمةْفيْمواضيعْْْْعزْوجلْأوْفيْالسنةْالمطهرة،ْووردتْكلمةْالفسادْفي

ذاْتولىْسعىْفيْاألرضْليفسدْفيهاْويهلكْالحرثْوالنسلْوهللاْالْيحبْالفساد" فيْْْأيًضا،ْوقولهْْ(3)وجلْ"وا 
وهناكْالعديدْمنْْْْ(4)سورةْالنملْ"إنْالملوكْإذاْدخلواْقريةْأفسدوهاْوجعلواْأعزةْأهلهاْأذلةْوكذلكْيفعلونْ"

ْالقرْآ ْاالعتدالْاآليات ْالشيءْعن ْالفسادْخروج ْاعتبرت ْفيْمجملها ْالفساد،ْولكن ْتحدثتْعن ْالتي ْالكريمة نية
ْ.ْ(5ْ)وهوْعكسْالصالح

 
،2019ْْنشرْوالتوزيع،ْعمان،ْالطبعةْاألولى،د.ْأحمدْبراك،ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْوالمقارن،ْدارْالشروقْللْ ْ(1)

ْ.27ص
ْ.29ْْد.ْأحمدْبراك،ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْوالمقارن،ْالمرجعْالسابق،ْصْ (2)
ْ.205اآليةْسورةْالبقرةْْ ْ(3)
34ْ. سورةْالنملْاآليةْ ْ(4)
ْ.55د.ْأحمدْبراك:ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْالمقارن،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(5)
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الفسادْوتحدثتْبصراحةْعنْأحدْأشكالْالفسادْوهيْالرشوةْحيثْقالْْإلىْأيًضاوفيْالسنةْالنبويةْأشارتْ
"ْوفيْروايةْأخرىْ"ْلعنْهللاْالراشيْوالمرتشيْ(1)لم"ْلعنْهللاْالراشيْوالمرتشيرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْوس

ْ".(3ْ)"ْوقالْصلىْهللاْعليهْوسلمْ"الراشيْوالمرتشيْفيْالنار(2)والرائش

 إلى ينظر لذلكْْ؛له جامعْومانع تعريف يحتويْه أن يمكن ال واسعْبحيْث الفساْد مفهوم فإن وعليه
 بها يؤمن التي وبالقيمْوالمعتقداْت نيتهاومه الوظيفة بشرف الخالل وهو الواسع المفهوم خالل من الفساْد
ونرىْبأنْعدمْإدراجْتعريفْواضحْللفسادْمنْقبلْالمنظماتْالدوليةْوالتشريعاتْالعربيةْكانْفيْْ الفرد،

ْالفس ْتعددتْمفاهيم ْأوْعلىْحالةْمعينة،ْفكلما ْالفسادْعلىْقطاعْمعين ْنقصر ادْوصورهْصارْْمحلهْحتىْال
ْاحتوائهْومحاربتهْمنْخ ْبتوضيحهْْبالمكان ْالفساد،ْوهذاْماْسنقوم ْاعتبارهْمنْجرائم ْيمكن ْفعل ْأي ْتجريم الل

ْاعتبارهاْْ ْإمكانية ْالفلسطينيْومدى ْالتشريع ْتعتبرْجرائمْفسادْفي ْالتيْال ْاالقتصادية ْالجرائم الحًقاْبخصوص
ْ.(4ْ)منْضمنْجرائمْالفساْد

 الثاني: صور جريمة الفسادالمطلب 

ْأنهْال ْالقانونيةْعلى ْالقاعدة ْقانونيتنص ْبنص ْإال ْالشرعيةْْ(5ْ)ْجريمةْوالْعقوبة ْيسمىْمبدأ ،ْوهذاْما
فالْيجوزْتجريمْفعلْإالْبوجودْنصْقانونيْمحددْوواضحْوالْيحتويْعلىْعباراتْأوْألفاظْغامضةْأوْْ

ْالقانونْْم ْيتمكنْمنفذي ْللتأويلْحتى ْقابلة ْأو ْالمساسْعامة ْالمرتكبْدون ْالفعل ْالجريمةْعلى ْأركان ْتحديد ن
منْخاللْْْ؛،ْوهذاْماْقامتْبهْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساْد(6ْ)مرتكبيْهذهْاألفعالْوحرياتهْمبحقوقْْ

جراءاتْتستهدفْتجريمْهذهْْ تعدادْأشكالْوصورْجرائمْالفسادْفيْالفصلْالثالثْمنها،ْووضعْتدابيرْوا 
هذهْاألفعال،ْولقدْجاءْوذلكْبالنصْضمنْقوانينهمْالداخليةْعلىْتجريمْْْْعضاءالدولْاأْلْْاألفعالْمنْقبل

ْالفسادْ ْقانونْمكافحة ْفي ْالفساد ْأفعال ْتجريم ْاألمميةْمنْخالل ْاالتفاقية ْقلياًلْمع ْالفلسطينيْمنسجًما المشرع
ذْعليهْبأنهْنصْعلىْْ؛ْحيثْكانْيؤْخ2018وتعديالتهْقبلْالتعديلْاألخيرْفيْالعام2005ْْْْ(ْلسنة1ْْرقمْ)

مةْالمساسْبالمالْالعامْوجريمةْإساءةْاستعمالْالسلطة،ْوكذلكْْجرائمْعامةْدونْتحديدْألركانهاْومنهاْجري
ْالعامةْْ ْالوظيفة ْبواجبات ْالمخلة ْالجرائم ْاعتبرْكل ْالساري،ْحيث ْالعقوبات ْقانون ْفي ْفصولْكاملة أحالْعلى

 
ْحديثْصحيحْرواهْأبوْداوودْوالترمذيْوابنْماجة.ْ ْ(1)
ْحديثْصحيحْرواهْالطبرانيْوالبزار.ْ ْ(2)
ْنبلْ.حديثْصحيحْرواهْالترمذيْوالطبرانيْوأحمدْبنْحْ ْ(3)
تغاللْالمنصبْالعامْبغرضْتحقيقْمكاسبْشخصية،ْوكذلكْعرفتْمنظمةْالشفافيةْالدوليةْْعرفْالبنكْالدوليْالفسادْبأنهْ"اس ْ(4)

الفسادْبأنهْ"كلْعملْيتضمنْسوءْاستخدامْالمنصبْالعامْلتحقيقْمصلحةْخاصة،ْأيْأنْيستغلْالمسؤولْمنصبهْمنْأجلْتحقيقْْ
ْماعته".منفعةْشخصيةْذاتيةْلنفسهْأوْلج

ْ.2003سيْالمعدلْلسنةْ(ْمنْالقانونْاألسا15المادةْ)ْ ْ(5)
ْ- 32ص مْ،  2008األولى، الطبعة األردن، والتوزيعْ، للنشر الثقافة دار ،"العام القسم العقوبات قانوْن شرح "عليْالحلبي، محمدْ ْ(6)

34.ْْ
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رائمْالمخلةْبالثقةْالعامةْالواردةْفيْالبابْالخامسْجرائمْْالواردةْفيْالفصلْاألولْمنْالبابْالثالثْوالج
صورْجرائمْالفسادْفيْقانونْْْْإلى/أ(16ْْ)ْْالمادةعندماْأشارْفيْْْْأيًضاْْاألردنياد،ْوكذلكْفعلْالمشرعْْفس

قانونْْْْإلْىوأحالْماْيتعلقْبتفاصيلْوأركانْهذهْالجرائم2016ْْْْ(ْلسنة13ْْالنزاهةْومكافحةْالفسادْرقمْ)
(ْ ْلسنة16ْْالعقوباتْرقم لىوتعديالتهْْو1960ْْ( ْاالقتصاديةْْرْْا  ْالجرائم ْ)قانون ْلسنة11ْْقم وتعديالته،1993ْْْْ(

للْمنْخاللْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْْإالْأنْالمشرعْالفلسطينيْتداركْهذاْالخ
ْلسنة37ْْ) ْالتجار2018ْْ( ْالعامْوأضافْجرائمْجديدةْوهيْجريمة ْبالمال ْالمساس ْبحذفْجريمة ْقام مْحيث

ةْعدمْالعالنْوالفصاحْعنْتضاربْالمصالح،ْكماْقامْبوضعْْبالنفوذْوجريمةْاعاقةْسيرْالعدالةْوجريم
إساءةْاستعمالْالسلطة،ْوقامْبالنصْبشكلْواضحْعلىْجرائمْوردتْفيْقانونْالعقوباتْْْأركانْلجريمة

ْأداءواعتبرهاْجرائمْفسادْوهيْ)جريمةْالرشوة،ْاالختالس،ْاستثمارْالوظيفة،ْالتزويرْوالتزييف،ْالتهاونْفيْ
ْالوظ ْاالواجبات ْالوقائع ْاألفعالْمع ْتكييفْهذه ْأصبح ْاالئتمان(ْوبالتالي ْإساءة ْالهيئةْمنْخاللْْيفية، ْترد لتي

الشكاوىْوالبالغاتْواضحةْوالْتكونْمحلْتأويلْاوْمرتبطةْبمعاييرْشخصيةْمرجعهاْتقديرْالقائمينْعلىْْ
 .(1ْ)تطبيقها

2018ْْ(ْلسنة37ْْقانونْرقمْْ)بدايةْسوفْنقومْباستعراضْجرائمْالفسادْالمنصوصْعليهاْفيْالقرارْب
وتعديالته،ْحيثْأنهْووفقْماْذكرناْسابًقاْلم2005ْْْْ(ْلسنة1ْْوالمعدلْألحكامْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْْ)

نماْاعتبرْفساًداْاألفعالْاآلتيةْوفقْم (1ْْرقمْْ)ْْالمادةاْنصْعليهْفيْْيوردْتعريًفاْواضًحاْلجريمةْالفسادْوا 
ْياتْتطبيقْأحكامْهذاْالقرارْبقانونْالجرائمْالمبينةْأدناه:منْالتعريفاتْبأنهْيعتبرْفساًداْلغا

ْالرشوةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .1
 االختالسْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .2
 نينْالعقوباتْالساريةْالتزويرْوالتزييفْالمنصوصْعليهاْفيْقوا .3
 العقوباتْالسارية.استثمارْالوظيفةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْ .4
 إساءةْاالئتمانْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .5
 التهاونْفيْالقيامْبواجباتْالوظيفةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .6
المنصوصْعليهاْفيْقانونْمكافحةْغسلْاألموالْوتمويلْْغسلْاألموالْالناتجةْعنْجرائمْفسادْْ .7

 االرهابْالساري.
 غيرْالمشروع.الكسبْ .8
 المتاجرةْبالنفوذ. .9

 إساءةْاستعمالْالسلطة. .10
 
2017ْْ-لةْالقانونيةْللنيابةْالعام،ْالعددْالثاني،ْحزيرانْد.ْأحمدْبراك،ْجرائمْالفسادْبينْإشكاليةْالنصْوالتطبيقْالعملي،ْالمجْ ْ(1)

ْ.26النيابةْالعامةْالفلسطينية،ْص
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 قبولْالواسطةْوالمحسوبيةْوالمحاباةْالتيْتلغيْحًقاْأوْتحقْباطاًلْ. .11
ربْفيْالمصالحْْتضاْْإلىعدمْالعالنْأوْالفصاحْعنْاستثماراتْأوْممتلكاتْأوْمنافعْتؤديْْ .12

يقْمنفعةْشخصيةْمباشرةْأوْغيرْْإذاْكانتْالقوانينْواألنظمةْتستوجبْذلك،ْويكونْمنْشأنهاْتحق
 مباشرةْللممتنعْعنْإعالنهاْ.

 إعاقةْسيرْالعدالة. .13
مْوكماْذكرنا2005ْ(ْلسنة1ْباستقراءْالنصْالمذكورْأعالهْنجدْأنْقانونْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ)

فهاْأماْْالساريْوالبعضْاآلخرْقامْبتحديدهاْوتعريْْاألردنيجرائمْعلىْقانونْالعقوباتْْسابًقاْأحالْبعضْال
منهجْالمشرعْْْْاألردنيفقدْنهجْالمشرع2016ْْْْ(ْلسنة13ْْرقمْ)ْْاألردنيفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْْ

املةْفيْقانونْْالفلسطينيْفيْالقانونْالذيْكانْسارًياْقبلْالتعديلْاألخير،ْمنْخاللْالحالةْعلىْفصولْك
نماْاعتبرْاألفعالْالتاليةْجرائمْفسادْوفقْلجريمةْالفْْأيًضاكماْأنهْلمْيوردْتعريًفاْواضًحاْْالعقوبات،ْْ ساد،ْوا 

 /أ(ْمنْمنهْ:16)ْالمادةماْنصْعليهْفيْ

ْالعقوبات.الجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْالعامةْوالجرائمْالمخلةْبالثقةْالعامةْالواردةْفيْقانونْ .1
 الجرائمْاالقتصاديةْبالمعنىْالمحددْفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْ. .2
 روع.الكسبْغيرْالمش .3
تضاربْفيْالمصالحْْْْإلىعدمْالعالنْأوْالفصاحْعنْاستثماراتْأوْممتلكاتْأوْمنافعْتؤديْْ .4

غيرْْإذاْكانتْالقوانينْواألنظمةْتستوجبْذلك،ْويكونْمنْشأنهاْتحقيقْمنفعةْشخصيةْمباشرةْأوْْ
 مباشرةْللممتنعْعنْإعالنهاْ.

موالْالشركاتْالمساهمةْالعامةْأوْهدرْاألموالْالعامةْأوْأْْإلىكلْفعلْأمْامتناعْعنْفعلْيؤديْْ .5
 الشركاتْغيرْالربحيةْأوْالجمعياتْ.

 إساءةْاستعمالْالسلطةْخالًفاْألحكامْالقانونْ. .6
 طاًل.للواسطةْوالمحسوبيةْالتيْتلغيْحًقاْوتحقْبْاْالدارةقبولْموظفيْ .7
 واستعمالْالمعلوماتْالمتاحةْبحكمْالوظيفةْلتحقيقْمنافعةْخاصةْ. .8
 فيْاالتفاقياتْالدوليةْالتيْصادقتْعليهاْالمملكةْ.جرائمْالفسادْالواردةْ .9

نجدْأنْهناكْالعديدْمنْاألفعالْْْْاألردنيوبمقارنةْجرائمْالفسادْالواردةْفيْالقانونْالفلسطينيْوالقانونْْ
ساءةْاالئتمانْوالواسطةْالتيْاعتبرهاْالقانونينْْ جرائمْفسادْوهيْ)الرشوة،ْواالختالس،ْواستثمارْالوظيفة،ْوا 

اعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْالواردةْفيْقانونْالجرائمْْْْاألردنية،ْإلخ..(ْفيْحينْنجدْأنْالمشرعْْوالمحسوبي
( لسنة11ْْاالقتصاديةْرقمْ يؤدي1993ْْْْ(ْ فعلْ أيْ اعتبرْ أموالْْهْْإلىوتعديالتهْجرائمْفسادْوكذلكْ درْ

ْفلمْْ ْالفلسطيني ْالمشرع ْإليه ْيتطرق ْمالم ْفساد،ْوهذا ْالعامةْجرائم ْالمساهمة ْاالقتصاديةْْالشركات ْالجرائم يعتبر
ْالفسادْ ْقانونْمكافحة ْالخاضعينْألحكام ْالعامةْضمن ْالمساهمة ْالشركات ْاألصل ْفي ْيخضع ْفسادْولم جرائم
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نماْاكتفىْبإخضاعْالشركاتْالتيْْْأالمرقومْْ تساهمْبهاْالدولةْبخالفْماْنصتْعليهْاتفاقيةْاألممْْعاله،ْوا 
ْالعربيةْْ ْواالتفاقية ْالفساد ْلمكافحة ْالشركاتْالمتحدة ْومنْضمنه ْالخاص ْالقطاع ْاخضعتا ْوالتي ْالفساد لمكافحة

ْالخاصْْ ْالقطاع ْالرشوةْواالختالسْْفي ْالفساد ْلمكافحة ْالمتحدة ْاألمم ْاتفاقية ْاعتبرت ْالعامة؛ْحيث المساهمة
ْالفسادْوالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخاصْوفيْْ(1ْ)اْدجريمةْفس ،ْوكذلكْاعتبرتْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحة

 .(2ْ)الشركاتْالمساهمةْالعامةْجرائمْفساْد

واألمرْذاتهْانتهجهْالمشرعْالكويتيْفيْقانونْإنشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْواألحكامْالخاصةْْ
حيثْاعتبرْجريمةْْْْ؛2016والمعدلْفيْالعام2012ْْْْلسنةْْ(24ْْيْرقمْ)بالكشفْعنْالذمةْالماليةْالكويت

ْا ْفي ْالمنصوصْعليها ْالجمركي ْ)التهرب ْرقم ْلسنة10ْْلقانون ْالمنصوص2003ْْ( ْالضريبي ْالتهرب ْوجريمة ،
2007ْْ(ْلسنة10ْْ،ْوالجرائمْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْرقمْ)1995(ْلسنة3ْْعليهاْفيْالمرسومْرقمْ)

حيثْأنْالمشرعْْْ؛لجرائمْفهيْتعتبرْجرائمْاقتصاديةهذهْاْْإلى،ْوبالنظرْْ(3)جرائمْفساْدْْبشأنْحمايةْالمنافسة
ْيخ ْلم ْاالقتصاديةالكويتي ْالجرائم ْاكتفىْفقطْبجرائمْْ  ضع نما ْالفسادْوا  ْلمكافحة ْالعامة ْالهيئة كافةْالختصاص

رائمْاالقتصاديةْكافةْْالذيْاخضعْالجْْاألردنيالتهربْالجمركيْوالضريبيْوجرائمْالمنافسة،ْبخالفْالمشرعْْ
ْاخضاعْْ ْالمشرعينْكانْصائًباْفي ْأيْمن ْالتفاصيلْومعرفة ْلهذه ْاالقتصاديةْْ،ْوسنتطرقْالحًقا ْالجرائم كافة
قانونْمكافحةْالفسادْيعدْأوْبعضْمنهاْلقانونْمكافحةْالفساد،ْأوْأنْعدمْاخضاعْالجرائمْاالقتصاديةْل

ْصائًباْ.

 المبحث الثاني: ماهية الجريمة االقتصادية وعالقتها بجرائم الفساد  

 ألهمية يرجع لكْذ فإن القرنينْالماضيين، خالل واضحة بصورة االقتصادية الجريمة برزْت  
لىْو وأمنهاْواستقرارها، الدول حياة في االقتصادية الحياة  وعصفْت بوضوح فيهما تجلْت التي الطبقية الفوارْق ا 
 الطابع القانونيةْذاْت النصوْص بدأْت عشر التاسع القرْن ومنْذْْ.فأسقطتها االجتماعية األنظمةمنْْ بكثير

 هذا من الثاني النصف خالل بشكلْواضح برزْت اأنه إال الجزائي، التشريع في دورها تأخْذ االقتصادي
االقتصاْد نحْت التي الدول في وخاصة القرن،  لصدار ملحة فيها الضرورة وكانْت ،(4)الموجه منحىْ

القانونيةْْ النصوْص هذه وكانْت والفساد. والفوضى والتسلط العبْث من التحوالتْاالقتصادية تحمي تشريعاْت

 
ْمنْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساد.22ْْ-21الموادْْ ْ(1)
ْقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساد.(ْمنْاالتفا4/12(ْوْ)4/3(ْوْ)2ْ/4الموادْ)ْ ْ(2)
ْالكويتيْ.2012ْ(ْلسنة24ْنْقانونْرقمْ)(ْْم22/10(ْوْ)8ْ/22(ْو)7ْ/22المادةْ)ْ ْ(3)
السلعْالتيْينبغيْإنتاجها،ْومقدارْإنتاجها،ْوالسعرْالذيْت قدمْبهْ االقتصادْالموجه:ْنظامْت حددْفيهْالحكومة،ْوليسْالسوقْالحر،ْْْ(4)

تحادْالسوفياتيْالسابقْهيْأمثلةْْوتعدْكوباْوكورياْالشماليةْواالْالموجهْسمةْأساسيةْأليْمجتمعْشيوعي.ْْالسلعْللبيع.ْويعتبرْاالقتصادْْ
علىْالبلدانْالتيْلديهاْاقتصاداتْقيادية،ْفيْحينْحافظتْالصينْعلىْاقتصادْرائدْمنذْعقودْقبلْاالنتقالْإلىْاقتصادْمختلطْيضمْْ

ْ.عناصرْشيوعيةْورأسماليةْعلىْالسواء
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ما مستقلة بصورة تصدر أن إما  االقتصادية. الجريمة بشكلْواضْح تجلْت خاللها ومن العام، القانوْن ضمن وا 
 االعتداء جرائم فاقْت التي األهمية واحتاللها االقتصاديةالجرائمْ ظهور أن القانوْن شراح بعْض اعتبر ولقْد
تبلغْْ حين الدولة بنظام مرهونة حضارية جرائم ألنها العشرين القرْن أهمْخصائْص من هو األشخاْص على
 لحماية العقوباْت تدخلْقانوْن نحو التشريعي االتجاه هذا لقى ولقْد الحضاري. التطور من عينْةم درجة

 بإجراءاْت بالتهديْد االقتصادية سياسته أنْيحمي المشرع على ألن الجزائي؛ الفقه من ترحيًبا االقتصاْد
ْ.(1ْ)المخالفين تصيْب شديدة

 األولى العالمية الحرْبْْأثناء وتحديًدا – العشريْن القرْن – الماضي القرْن منْذ بأنه يقال الحق لكن 
 والتالعْب الغذائية والمواْد السلع احتكار تمثلتْفي اقتصادية جرائم ظهرْت الثانية العالمية الحرْب وكذلك
 احتكارية أشكاْل أية لتجرْم التحرك إلى الحكوماْت دعا مما منْالتجارْ، محددة فئاْت بواسطة أسعارها في
 لضبط فيْالحكومة العمومييْن بالموظفين االستعانة يتم أن فكرة مرة ألول ْتوظهْر فيْاألسعار تالعًبا أو
ْالضرورْي وكان الشرطة، برجال االستعانة من بدالًْ المخالفاْت تلك  المكلفيْن أو العموميين الموظفين منح من

ةْْالضبطي فكرة الحقبة تلك في وظهرْت بهْا المكلفيْن مهامهم داءأل الضبطيةْالقضائية صفْة عامة بخدمة
ْ.(2ْ)الحكومة لموظفي القضائية

بالجريمةْاالقتصاديةْوالمالية،ْحيثْعقدتْاألممْالمتحدةْمؤتمرهاْْولقدْأبدىْالمجتمعْالدوليْاهتمامْْ
،ْوتناولتْإحدىْبنود2005ْْبريلْفيْالعامْْإالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْْو

كينْْحيثْتمْاالتفاقْبينْالمشاْرْْ؛(3ْ)تحدياتْتواجهْالتنميةْالمستدامة"المؤتمرْ"الجرائمْاالقتصاديةْوالمالية:ْْ
انتشارْالجـرائمْاالقتصـاديةْوالمالـيةْتنشـأْعـنْالعولمةْومـاْيتصـلْبـهْمـنْأوجـهْتقـدمْفيْْْْأسباْبعلىْأنْْ

ْْْ.(4ْ)تكنولوجـياْالمعلومـات،ْوأنْلـتلكْالجـرائمْتـأثيراْعمـيقاْعـلىْالتنمـية
 
-7،ْص1990فكرْللنشرْوالتوزيع،ْالطبعةْاألولى،ْعمان،ردني،ْدارْالائلْعبدْالرحمنْصالح،ْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألنْْْ ْ(1)

10.ْْ
ْْ.15-12،ْص1979محمودْمصطفى،ْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالقانونْالمقارن،ْدارْومطابعْالشعب،ْالجزءْاألول،ْالقاهرة،ْْ ْ(2)
همْمنْتدابيرْلمكافحةْالجرائمْْفقدْأستعرضْالمشاركونْفيْالمؤتمرْالحاديْعشرْالمذكورْأعالهْعرضـاْلمـاْاتخذْويتخذْفيْبلداْنْ ْ(3)

تلـكْالـتدابيرْتحسـينْالتشريعاتْلجعلهاْممتثلةْلالتفاقياتْوالمعاييرْالدولــيةْذاتْالصــلة؛ْواالرتقــاءْبقــدراتْْْاالقتصـاديةْوالمالـيةْوشملـت
نشاءْوحداتْالشــرطةْوالجهــازْالقضــائي،ْبوســائلْمــنهاْإنشــاءْوحـداتْوِفـرقْعمـلْمتخصصـة؛ْوتوفْي رْالتدريبْالمتخصص؛ْوا 

فقـتْاآلراءْعـلىْضـرورةْوجـودْتـوازنْبـينْالـتدابيرْالقمعـيةْوالوقائـية.ْوينبغيْأنْتشـتملْالوقايـةْعـلىْتشـجيعْلالستخباراتْالمالـية.ْواْت
غـيرْالرسمـية،ْوتسـجيلْجمـيعْالعـاملينْْْاسـتخدامْالقطـاعْالمـاليْالـرسميْمـعْالعملْفيْالوقتْنفسهْعلىْضـمانْمراقـبةْنظـمْالـتحويل

اْأهمـيةْمصادرةْالموجوداتْكرادعْللنشـاطْْتْالماليةْواقتضـاءْالبـالغْعـنْالـتعامالتْالمشـبوهة.ْوأ بـرزتْأيضًـْفيْمجـالْالـتعامال
وذ كـرْأنْبعـضْالـبلدانْأنشـأتْمحـاكمْْالجـرامي:ْفـالموجوداتْالمحجـوزةْيمكـنْأنْتردْلدعـمْالجهـودْالرامـيةْإلىْمكافحـةْالجـريمة.

ْالقضـاياْالمـتعلقةْبالجـرائمْاالقتصاديةْوالمالية،ْبماْفيهاْغسلْاألموالْ.متخصصـةْللـنظرْفيْ
،ْمنشورْعلى2005ْْالمناقشةْالعامةْخاللْمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْابريلْفيْالعامْْْ(4)

لكتروني.ْْالموقعْال
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نماْمتعمقةْفيْجذورْاويتضحْلناْبْأ ْأسباْبلتاريخ،ْوأنْنْالجريمةْاالقتصاديةْليسْحديثةْالنشأةْوا 
ْيرجعْْ ْتركتْْْْإلىظهورها ْالدوليْمنْحروبْعالمية ْبالمجتمع ْالتيْعصفت ْالبشرْوالحجر،ْأثْراألزمات اْعلى

عدمْوجودْوصفْْكماْأنْالجريمةْاالقتصاديةْتزدادْوتنتشرْبالتقدمْالتكنولوجيْالحديثْوتصبحْأكثرْتعقيًداْل
وجودْالعديدْمنْالمحاوالتْلتحديدْهذهْالطبيعةْووضعْْدقيقْلطبيعةْالجريمةْاالقتصادية،ْعلىْالرغمْمنْْ

ْ(1ْ)ْمفهومْواضحْلهاْواتخاذْتدابيرْتشريعية.

لذلكْيمكنْالقولْبأنْتحديدْماهيةْالجريمةْاالقتصاديةْوماهيةْمكانتهاْبالنسبةْللقوانينْاألخرى،ْْ
راسة،ْوهذاْماْسنتحدثْعنهْْعقوباتْأوْقانونْالجماركْأوْالقوانينْالضريبيةْماْزالْمحلْْدسواءْفيْقانونْال
ْمنْخاللْمطلبينْ:

ْالمطلبْاألول:ْماهيةْالجرائمْاالقتصاديْة

ْالمطلبْالثاني:ْعالقةْالجرائمْاالقتصاديةْبجرائمْالفساْد

 المطلب األول: ماهية الجرائم االقتصادية 

د،ْْةْاالقتصاد،ْيتضحْمفهومْالجريمةْاالقتصادية.ْفمفهومْاالقتصامنْخاللْمعرفةْماْتعنيهْكلم
كماْعرفهْسميث،ْهوْ))علمْالثروة((،ْوعرفهْمارشالْبأنهْ"ْنشاطْالفردْوالمجتمعْللحصولْعلىْالمواردْْ

وقدْعرفهْروبنرْ"ْماْيهتمْبسلوكْالنسانْكحلقةْاتصالْبينْاألهدافْْْ.الالزمةْلتحقيقْالرفاهيةْالعامةْ"
ْ"؛ْْوالحاج ْالمختلفة ْاالستعماالت ْالنادرةْذات ْالمتعددةْوالوسائل ْالسبلْْات ْيبين ْ"ما ْبأنه ْفعرفه ْبار" ْ"ريمون أما

ْ.(2)والمجتمعاتْلمواجهةْالحاجاتْالمتعددةْباستعمالْوسائلْمحدودة"ْفراْدالتيْيتبعهاْاأل

 أواًل: مفهوم الجريمة االقتصادية 

عديدةْللجريمةْاالقتصادية،ْولكنْهناكْرأيْفقهيْولكنْبشأنْالجريمةْاالقتصاديةْظهرتْتعريفاتْْ
العاديةْماْيكونْلهْآثارْ يرىْأنْالجريمةْهيْالجريمةْوالْداعيْللمسمياتْالمختلفة،ْإذْأنْمنْالجرائمْ

الْوالغشْوالتهربْالضريبيْإشهارْاقتصاديةْمثـلْالسـرقةْوالرشـــوةْواالختــــالسْوالتزويــــرْوالنصبْواالحتي

 

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V058440
7.pdfْْ65ص11/2019ْْ/16تاريخْالزيارة.ْْ

ْ.67مؤتمرْاألممْالمتحدةْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْالجنائية،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(1)
الموقعْاللكترونيْلموسوعةْويكبيديا.ْْْْ(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-2ْْ
ْْ.14/11/2019تاريخْالزيارةْ

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V0584407.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2016/11/2019
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V0584407.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2016/11/2019
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V0584407.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2016/11/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-2
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تدليسْوكلْالمماطالتْالخاصةْبسدادْالمديونياتْوغيرهاْالعديدْمنْالصورْالمختلفةْللجرائمْْالفالسْباْل
ْ(1)الماليةْوالتيْتؤثرْعلىْاقتصادْالدولْونحوها.ْ

ْاالقتصادية؛ْفمنهمْمنْْ ْللجريمة ْالفقهاء ْتعددتْتعريفات ْالفقهيةْفقد ْالناحية ْ"فعلْْأماْمن عرفهاْبأنها
خلْبالنظامْاالقتصاديْواالئتمانيْللدولةْوبأهدافْسياستهاْاالقتصادية،ْْأوْامتناعْضارْلهْمظهرْخارجيْي

يحظرهْالقانونْويفرضْعليهْعقاًباْويأتيهْإنسانْأهلْلتحملْالمسؤوليةْالجنائية"،ْوهناكْمنْيرىْأنهاْكلْْ
ْاال ْالبنيان ْبسالمة ْالمساس ْامتناعْمنْشأنه ْأو ْاالفعل ْللنظام ْاآلمرة ْالقواعد ْتعبرْعنه قتصاديْْقتصادي،ْكما

بالجزاءْالجنائي،ْوآخرونْاعتبر  باالقتصاْد مضر مشروع غير فعل الجريمةْاالقتصادية،ْكل المشمولةْ
إذا االقتصاديةْْ التنمية بخطط الخاصة القوانين في أْو العقوبات، قانوْن في تجريمه علْى نْص القوميْ
 االقتصادية، والجرائم المالية ئمالجرا بين التفرقة إلى الفرنسي الفقه تصة،ْويذهْبالمخ السلطة من الصادرة
الدولةْ ماليْة بيْن التفرقة أن غير اقتصادها، على فتنصْب الثانية أما الدولة، مالية تنصبْعلْى فاألولى

فرًعا الدولة فمالية واحد، كيان في واقتصادها الدولة مالية القتران عسير، أمر واقتصادها  من تعتبرْ
ْ.ْ(2ْ)اقتصادها

ْالق ْالمفهوم ْيختلف ْالفقهي،ْوبالحديثْوال ْالمفهوم ْأو ْالقضائي ْالمفهوم ْاالقتصاديةْعن ْللجريمة انوني
عنْالمفهومْالقانونيْنجدْأنْالعديدْمنْالدولْالعربيةْلمْتضعْقوانينْخاصةْبالجرائمْاالقتصاديةْباستثناءْْ

ْاسم ْالقانون ْأطلقْعلى ْاالقتْْمصرْوالعراقْوسورياْوليبياْواألردن،ْفمنهاْمن ْالعقوبات صاديْكالمشرعْْقانون
الذيْأصدرْْْاألردنيالمصريْومنهمْمنْأطلقْعليهاْاسمْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْتحديًدا،ْومنهمْالمشرعْ

ْاالقتصاديةْرقمْ) ْالجرائم ْلسنة11ْْقانون ْالجريمةْْْْإلىمْوبالرجوع1993ْْ( ْاعتبر ْأنه ْنجد ْالقانون نصوصْهذا
ْتسريْعلي ْ"أيْجريمة ْالقانونْْاالقتصادية ْأحكامْهذا ْاعتبارهاْجريمةْْها ْأيْجريمةْنصْقانونْخاصْعلى أو

اقتصاديةْأوْأيْجريمةْتلحقْالضررْبالمركزْاالقتصاديْللمملكة،ْأوْبالثقةْالعامةْباالقتصادْالوطنيْأوْْ
،ْفيْْْ(3)العملةْالوطنيةْأوْاألسهمْأوْالسنداتْأوْاألوراقْالماليةْالمتداولةْأوْاذاْكانْمحلهاْالمالْالعام"

مشرعْالفلسطينيْكانْمنْضمنْالمشرعينْالذينْلمْيفردواْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْْحينْنجدْأنْال
نماْتعددتْالتشريعاتْالتيْتناولتْالجرائمْاالقتصاديةْسواءْفيْالقانونْالعامْكقانونْالعقوباتْالساري،ْْ وا 

ْالجماركْوالمكوسْوقانونْضريبةْْ ْإلخ،ْوسنتطرقْْأوْفيْقوانينْخاصةْكقانون ْالتشريعاتْْْإلىالدخل... هذه
ْبالتفصيلْفيْالمطلبْالثانيْمنْهذاْالمبحثْ.

 
ْ.9ْْ،ْص1980فخريْعبدْالرزاقْالحديثي،ْقانونْالعقوباتْ"ْالجرائمْاالقتصادية"،ْمطبعةْجامعةْبغدادْْ ْ(1)
 القانونية، دارْالكتب القاهرة، ط،.د مقارنة، دراسة الجنائية، المواد في وتطبيقاتها للصلح العامة النظرية حسين، حكيم محمد .دْْْ(2)

ْْ.95م،ْصْ 2005
ْْ.1993(ْلسنة11ْ/أ(ْمنْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْاألردنيْرقمْ)3المادةْ)ْ ْ(3)
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أماْالمفهومْالقضائيْللجريمةْاالقتصاديةْنجدْأنْالقضاءْالفلسطينيْلمْيتخذْموقًفاْواضًحاْومحدًداْْ
نماْعالجْكلْالجرائمْالتيْلهاْصلةْبالنشاطْاالقتصاديْعلىْأس اسْأنواعْالجرائمْْمنْالجريمةْاالقتصادية،ْوا 

ية،ْوترتبْعلىْذلكْبأنْالجرائمْكافةْوبغضْالنظرْعنْطبيعتهاْبقيتْتخضعْلنفسْالنظامْالجرائيْْالعاْد
وهوْقانونْأصولْالمحاكماتْالجزائية،ْفيْحينْأنْالقضاءْالفرنسيْعرفْالجرائمْاالقتصاديةْبأنهاْالجرائمْْ

يةْذلكْبأنْالقضاءْالفرنسيْْهالكْالبضائعْوتكمنْأهمالتيْلهاْصلةْمباشرةْبالنتاجْوالتوزيعْوالنقدْواست
ْ.(1ْ)وضعْتعريًفاْللجرائمْالتيْلمْيوردْلهاْتعريفْفيْالقوانينْاألخرْى

أماْدولًياْاعتبرْالمشاركونْفيْالمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالْالجنائيةْالذيْعقدتهْْ
بأنْمنْالصعوبةْْْْعناْفيْمقدمةْهذاْالمبحْثوالذيْتحدثنا2005ْْْْاألممْالمتحدةْفيْبانكوكْفيْابريلْْ

وضعْتعريفْدقيقْللجريمةْاالقتصادية،ْورأىْالمشاركونْأنْالتعاونْالدوليْيكونْأكـثرْصـعوبةْفيْحـالْ
عـدمْوجـودْاتفـاقْعـلىْطبـيعةْالجـرم،ْغـيرْأنـهْذ كـرْأنْتحديـدْمفهومْالجـريمةْاالقتصـاديةْالمالـيةْقـدْيكـونْْ

ْبسـببْك ْالمشمولةْْصـعبا ْالجـرائم ضافةْْـثرة ْالمشاركونْْْْإلْىالمحتملة.ْوا  ْبالـتعريف،ْرأى ْالمـتعلقة ْالشـواغل تلـك
ْْ ْوْْإلىأنْهـناكْحاجـة والمـاليْ ه؛ْمـنْأجـلْصـوغْْأساليبمعلومـاتْأفضـلْعـنْحجـمْالجـرامْاالقتصـاديْ
ةْبحيـثْيتسـنىْْوتنفـيذهاْعـلىْأفضـلْنحـو.ْكمـاْأنْهـذاْيتـيحْاسـتبانةْالمخاطـرْالمحـتملْْةْداالـتدابيرْالمض

ْ(2ْ)ْ.اتخـاذْتدابـيرْاسـتباقية

ويتضحْلناْمنْكلْذلكْبانْالجريمةْاالقتصاديةْتحكمهاْكافةْالنصوصْالتيْتجرمْاألفعالْالتيْ
ْالصناْع ْالعامةْوالنتاج ْباألموال ْالضرر ْإلحاق ْيعنيْمنْشأنها ْالسلعْوالخدمات،ْوهذا يْوالزراعيْواستهالك

فيْْْثرائمْاالقتصاديةْأوْتعددتْالتشريعاتْالتيْتجرمهاْسيكونْلهْاألأنهْسواءْوجدْقانونْخاصْبالجْر
 .(3)مكافحةْهذهْالجرائمْوالحدْمنها

 ثانًيا: صور الجريمة االقتصادية 

تعرفناْعلىْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْوتوصلناْبأنْهناكْصعوباتْكبيرةْفيْوضعْتعريفْدقيقْ
ةْونتيجةْلذلكْاختلفتْالتشريعاتْالعربيةْفيْاعتبارْبعضْللجريمةْاالقتصادية،ْحيثْتعددتْاآلراءْالفقهي

بجرائمْماليةْ)كالسرقةْْاقتصاديْأوْماْتسمىْْْْأثراألفعالْجرائمْاقتصاديةْوتفريقهاْعنْالجرائمْعاديةْذاتْْ
واالختالسْوالرشوةْوالنصبْواالحتيالْوالغشْوالتدليسْوالتهربْالضريبي...ْإلخ(ْفيْحينْاعتبرْآخرونْْ

ائمْجرائمْفسادْ)كالرشوةْواالختالسْوغسلْاألموالْ...إلخ(،ْومنهمْلمْيفرقْبينْهذهْالجرائمْْبعضْهذهْالجْر
،ْوتختلفْصورْالجرائمْاالقتصاديةْمنْْاألردنيالمشرعْْْْوانماْدمجهاْتحتْمظلةْجرائمْاقتصاديةْكماْفعل

 
ْ.12ردني،ْالمرجعْالسابق،ْصد.ْنائلْصالح،ْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألْ ْ(1)
ْ.67عشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْالجنائية،ْالمرجعْالسابق،ْصْمؤتمرْاالممْالمتحدةْالحاديْْ(2)
ْ.13جرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردني،ْالمرجعْالسابقْصد.ْنائلْصالح،ْالْ ْ(3)
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السريعْلالقتصادْْْْمجتمعْآلخرْباختالفْأنظمةْالمجتمعْاالقتصاديةْوتطورهْالحضاري؛ْإالْأنهْمعْالتطور
ظهورْجرائمْاقتصاديةْجديدةْوهذاْماْيشكلْخطرْعلىْالنموْاالقتصاديْويلحقْضررْْْإلىالعالميْأدىْْ

ْْ.(1ْ)ْْنيعْوالتجارةبالثرواتْوالخدماتْوالتص

والْنريدْالخوضْكثيًراْفيْذلكْوسنتناولْالحديثْعنْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعاتْالفلسطينيةْْ
ْْاألردنيوالتشريعْْ المشرعْْ، أنْ نجدْ )ْْاألردنيحيثْ االقتصاديةْرقمْ الجرائمْ قانونْ لسنة11ْْفيْ ْ)1993ْْ

(ْحيثْعرفهاْبأنهاْأيْجريمة3ْْرقمْ)ْْالمادةوتعديالتهْوضعْتعريًفاْللجريمةْاالقتصاديةْمنْخاللْنصْْ
وْاالسهمْتلحقْالضررْبالمركزْاالقتصاديْللمملكة،ْأوْبالثقةْالعامةْباالقتصادْالوطنيْأوْالعملةْالوطنيةْأ

ْْالمادْةوراقْالماليةْالمتداولةْأوْإذاْكانْمحلهاْالمالْالعام،ْواعتبرْاألفعالْالواردةْفيْْاوْالسنداتْأوْاأل
ْ/أ(ْجرائمْاقتصاديةْوهيْ:3)

ْالجرائمْالواردةْفيْقانونْالعقوباتْإذاْكانتْتتعلقْباألموالْالعامةْوهي: .1
 (.134(ْوْ)133جرائمْالمتعهدينْخالًفاْألحكامْالمادتينْ) .أ
 (ْ.153(ْو)152مكانةْالدولةْالماليةْخالفاْألحكامْالمادتينْ)جرائمْالنيلْمنْ .ْب
 (ْ.456)ْالمادةجرائمْتخريبْإنشاءاتْالمياهْالعموميةْخالفاْألحكامْ .ْت

إذاْْ .2 اقتصاديةْ العقوباتْجرائمْ قانونْ أدناهْمنْ المبينةْ الموادْ المنصوصْعليهاْفيْ الجرائمْ تعتبرْ
 :المادةمنْهذهْعليهاْفيْالفقرةْ)أ(ْْتوافرتْفيهاْالشروطْالمنصوْص

جرائمْالحريقْوطرقْالنقلْوالمواصالتْوالغشْوالتيْتشكلْخطًراْشاماًلْخالًفاْألحكامْالموادْْ .أ
 .(388ْإلى386ْ(ْو)382ْإلى368ْ)
ْالسلطة(ْ .ْب ْاستعمال ساءة ْالوظيفةْوا  ْالوظيفةْ)الرشوةْواالختالسْواستثمار ْبواجبات ْالمخلة الجرائم

 (.183(ْوْ)182ْ)(ْو177ْإلى170ْلموادْ)خالًفاْألحكامْا
239ْْالجرائمْالمتعلقةْبالثقةْالعامةْ)تزييفْالنقودْوالمسكوكاتْوالطوابع(ْخالًفاْألحكامْالموادْ) .ْت

 ْ(259ْإلى
 (ْ. 265ْإلى260ْجرائمْالتزويرْخالًفاْألحكامْالموادْ) .ْث
) .ج الموادْ ألحكامْ االئتمانْخالًفاْ ساءةْ وا  واالحتيالْ السرقةْ )407ْْإلْى399ْْجرائمْ وْ ْ)417ْْ)

 (ْ.422و)
الموادْ .ح ألحكامْ خالًفاْ والفالسْ المشروعةْ غيرْ والمضارباتْ البضاعةْ نوعْ فيْ الغشْ جرائمْ

 (.440(ْو)439(ْو)438(ْو)436(ْوْ)435(ْوْ)433)

 
تاريخْالزيارةْْْ،http://lawjo.net/vb/showthread.php?30529-بحثْدونْاسمْللباحث،ْمنشورْعلىْالموقعْاللكترونيْْْْ ْ(1)

16/11/ْ2019.ْْ

http://lawjo.net/vb/showthread.php?30529-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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قانونْالعقوباتْالساريْلديهمْماْيتعلقْبالجرائمْاالقتصاديةْْْْإلىإحالةْْْْاألردنيونالحظْأنْالقانونْْ
وتعديالته2016ْْْْ(ْلسنة13ْْيهاْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْ)مْالفسادْالتيْأشارْإلكماْأنهْاعتبرْجراْئ

ساءةْاستعمالْالسلطةْجرائمْْ ساءةْاالئتمانْوا  وهيْجريمةْالرشوةْوْاالختالسْواستثمارْالوظيفةْوالتزويرْوا 
جرائمْفساد،ْونرىْأنْْْْاقتصادية،ْفيْحينْاعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْالواردْفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديْة

وضعْالنيابةْفيْمأزقْحولْتطبيقْالنصوصْالقانونية؛ْوبالتاليْاالختصاصْالنوعيْفهلْْْاألردنيالمشرعْ
 ينعقدْلنيابةْجرائمْالفسادْأمْللنيابةْالعامة؟ْْ

فيْحينْنجدْأنْالمشرعْالفلسطينيْلمْيوجدْتعريفْدقيقْللجريمةْاالقتصادية؛ْوذلكْلعدمْوجودْقانونْْ
ظمْلهاْحيثْتعددتْالتشريعاتْالتيْجرمتْالعديدْمنْاألفعالْوالتيْاعتبرتْجرائمْاقتصادية،ْفقدْْخاصْنا

وادْأفعالْاعتبرهاْفقهاءْْوتعديالتهْفيْالعديدْمنْالم1960ْْ(ْلسنة16ْْجرمْقانونْالعقوباتْالساريْرقمْ)
الْد اقتصادْ العامْوتشكلْخطًراْعلىْ المالْ اقتصادية؛ْوألنهاْتمسْ ولةْوهيْبعضْاألفعالْْالقانونْجرائمْ

ْاألموالْوهيْعلىْْ ْالواقعةْعلى ْالجرائم ْالحاديْعشرْمن ْالباب ْالثالثْوالرابعْمن ْالفصل ْالواردةْفي الجرمية
ْ:(1ْ)النحوْاآلتي

ْاالئتماْن إساءةْ( 422)ْالمادة .1
 المغشوشة. أو غيرْالقانونية والمكاييل المعايير استعمال :المعامالْت في الغش (428 )ْالمادة .2
ْ.قانونية غير معايير باستعمال البضاعة كمية في الغش ( 430 )ْةالماْد .3
 .للصفقة الدافع السبْب في الغش ( 431 )ْالمادة .4
 .المغشوشة الوزْن وعدة والمكاييل المعايير مصادرة (432) المادة .5
 .البضاعة نوْع في الغش (433) المادة .6
 .بالغش األسهم أو البضائع تخفيْض أو رفع (435) المادة .7
 .الغذائية المواْد األسعار تخفيْض أو رفع (436) المادة .8
 .المعامالْت في الغش في الشروع (437) المادة .9

 .االحتيالي الفالس (438) المادة .10
 .بالدائنين أوْإضراًرا الغْش (441) المادة .11
أوْْ ملفقة بوقائع إسنادهْا الدولةْأو نقْد متانْة في الثقة زعزعة على العمل عقوبْة (152) المادة .12

 .ةكاذب مزاعم
 .المتعهدين جرائم (132) المادة .13

 
ْ.4بق،ْْصزيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادية،ْالمرجعْالساْ ْ(1)
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هاْعلىْاقتصادْْأثْرطبيعةْهذهْالجرائمْْوْْإلىوالْتقتصرْالجرائمْاالقتصاديةْعلىْماْذكرْأعاله،ْبالنظرْْ
الدولةْومنْخاللْالبحثْفيْالتشريعاتْالمختلفةْالساريةْفيْفلسطينْسوفْنجدْالعديدْمنْالجرائمْالتيْْ

علىْاقتصادْالدولةْومنهاْعلىْسبيلْالمثالْْْْأثرنْالمجالتْولهاْْنظمتهاْقوانينْخاصةْتتعلقْفيْالعديدْم
(ْ ْالدخلْرقم ْبقانونْضريبة ْالقرار ْفي ْالواردة ْالضريبي ْالتهرب ْ)جرائم ْالحصر ْلسنة8ْْال ْ(1ْ)وتعديالته2011ْْ(

( رقمْ والمكوسْ الجماركْ 1ْْوقانونْ لسنة القيمة1962ْْْْ(ْ المحليةْ)ضريبةْ المنتجاتْ علىْ الرسومْ ونظامْ
ضريبةْاألمالك(ْفضاًلْعلىْالجرائمْالواردةْفيْقانونْالزراعةْوقانونْاألوراقْْوالقانونْالناظمْْلالمضافة(ْْ

الماليةْوالتجارةْوالشركاتْوالبيئةْوحمايةْالمستهلكْوقانونْمكافحةْمنتجاتْالمستوطناتْفيْحالْترتبْْ
ْعلىْارتكابهاْأثارْماليةْواقتصاديةْتضرْباالقتصادْالوطنيْ.

تناولْكلْالجرائمْالتيْتمسْاقتصادْالدولةْلذلكْسوفْنتحدثْبشكلْعامْعلىْأركانْْْْوعليهْفإنهْيصعْبْ
 الجريمةْاالقتصادية.ْْ

 المطلب الثاني: عالقة الجرائم االقتصادية بجرائم الفساد

وضحناْْ التيْ الفسادْ وجرائمْ االقتصاديةْ الجرائمْ بينْ كبيرْ تقاطعْ هناكْ بأنْ الفقهاءْ بعضْ يرىْ
مبحثْالسابقْالْسيماْأنْلكليهماْتأثيرْعلىْاألموالْالعامةْواقتصاديْالدولة،ْوأركانهماْفيْالْْصورهما

جزءْمنْْْْدارْيواعتبرْبعضْالفقهاءْأنْمنْأهمْالجرائمْاالقتصاديةْجرائمْالفساد،ْومنهمْمنْاعتبرْالفسادْال
األمْو الفسادْجريمةْغسلْ أبرزْجرائمْ أنْ االقتصادية،ْوآخرونْرأواْ اعتبروهاالجرائمْ التيْ خطًراْعلىْْْْالْ

االقتصادْالوطنيْوالقضاءْعلىْالمشروعاتْالشريفةْالتيْتعملْفيْالمجتمعْوالقضاءْعلىْالقيمْاألخالقيةْْ
ْ(2ْ) .،ْعالوةْعلىْأنْأموالْاالقتصادْالوطنيْتصبحْملوثةدارْيعنْطريقْالرشوةْوالفسادْال

وتعديالته2016ْْْْ(ْلسنة13ْْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْرقمْ)ْْاألردنيوهذاْماْانتهجهْالمشرعْْ
 وتعديالته؛ْحيثْنجدْأنهْتعاطىْمعْبعضْاألفعال1993ْْ(ْلسنة11ْْوفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْرقمْ)

آخر،ْحيثْأنهْاعتبرْالجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْ)ْْ حينا اقتصادية حيناْوجرائم فساْد جرائم بكونها
ساءةْاستْْالرشوة عمالْالسلطة(ْمنْأشكالْجرائمْالفسادْوفقْقانونْالنزاهةْْواالختالسْواستثمارْالوظيفةْوا 

ومكافحةْالفسادْالمرقومْأعالهْوتارةْأخرىْأعتبرهاْمنْأشكالْالجرائمْاالقتصادية،ْوكذلكْاألمرْفيْالجرائمْْ
السببْوراءْاعتبارْهذهْاألفعالْجرائمْْْالمتعلقةْبالثقةْالعامةْ)تزييفْالنقودْوالمسكوكاتْوالطوابعْ(،ْويكمن

 
(14ْْ،ْوالقرارْبقانونْرقمْ)2015(ْلسنة5ْْ،ْوالقرارْبقانونْرقمْ)2014(ْلسنة4ْْتمْتعديلْالقرارْبقانونْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ)ْْ ْ(1)

برْكلْمنْتهربْأوْحاولْأوْحرضْأوْاتفقْاوْساعدْغيرهْعلىْالقيامْْ(ْواعْت37،ْوعاقبْعلىْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْ)2016لسنةْ
ْلْمنْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْالمذكورة.بأيْفع

سيدْطنطاوىْمحمدْسيد،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْنظامْقانونْالعقوباتْالمصريْوشروطْتطبيقهْدراسةْللمركزْالديمقراطيْالعربيْْْ ْ(2)
ْ.15/11/2019تاريخْالزيارةc.de/?p=56723https://democraticaْْمنشورةْعلىْالموقعْاللكترونيْ

https://democraticac.de/?p=56723
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 تضر فيْكونهماْأفعاالًْ تشتركاْن االقتصاديْة والجرائْم الفساْد سادْأوْجرائمْاقتصاديةْباعتبارْأنْجرائمف
 بصورة خاصة مكاسْب لحراز كماْأنْهذهْالجرائمْترتكْبْْ.كافة  بأشكالْه الوطني واالقتصاْد العاْم بالمال

 األحيان، من كثير في صعًبا اديةوالجرائمْاالقتص الفساْد جرائم بين التفريق يجعل الذي األمرْْ.غيرْشرعية
ْ.(1ْ)الجرائم تلك بين ما والتقاطع كلْالتداخل بوجوْد خاصة

حيثْأعتبر2006ْْْ(ْلسنة39ْْواألمرْذاتهْانتهجهْالمشرعْاليمنيْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ)
قْماْوردْفيْْالجرائمْالماسةْباالقتصادْالوطنيْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْالجرائمْوالعقوباتْجرائمْفسادْوف

ْجرائمْفسادْ.ْأيًضاقتصاديةْ(ْمنه،ْوكذلكْالقانونْالرومانيْوالبولنديْإذْاعتبرْالجرائمْاال30رقمْ)ْالمادة

 خاصْة مكاسْب العموميينْلحراز الموظفيْن قبل من ترتكْب كونهْا هو الفساْد يميزْجرائْم ما أْن إالْْ
ْالجرائم، في طرًفا الموظفين هؤالء يكوْن أن أو  سباْبوأل نذهْب فيماْْ.العاْم بالقطاع مرتبطة ونهاك بمعنْى تلك

 التي الحاالْت فْي الوطني باالقتصاْد الضرر تلحق الجرائمْالتْي تلك هي االقتصادية الجرائم أْنْإلى عمليْة
ْ.ْ(2ْ)ْفيها طرفا العام القطاع يكوْن ال أو عموميين موظفين الجرائْم مرتكبيْتلك يكوْن ال

وا العالقةْ تأكيدْطبيعةْ نستطيعْ بدايةْوحتىْ يجبْ االقتصادية؛ْ والجرائمْ الفسادْ بينْجرائمْ لتشابهْ
ظهورهماْوانتشارهماْفيْالمجتمعاتْالمختلفةْفيْْْْأسباْبالتطرقْللحديثْعنْخصائصْهاتينْالجريمتينْْو

ْالدولةْالمتقدمةْوالناميةْعلىْحدْسواء،ْوذلكْمنْخاللْمطلبين:

ْأواًل:ْخصائصْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديْة

ْظهورْوانتشارْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديْةْأسباْب:ْثانًيا

 واًل: خصائص جرائم الفساد والجرائم االقتصادية أ

بْْتتميزْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْبخصائصْمميزةْعنْباقيْالجرائمْوسنستعرضْفيْهذاْالمطل
ْ.بمشيئةْهللاْتعاليْتلكْالخصائْص

ْ

ْ

ْ

 
 
ْ.6زيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادية،ْالمرجعْالسابق،ْْصْ ْ(1)
ْ.6زيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادية،ْالمرجعْالسابق،ْْصْْ(2)
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 خصائص جرائم الفساد  .1
ْ:(1ْ)ْأهمهاالفسادْبعدةْخصائصْْتتميزْجرائم

 جريمة سرية  .أ
تحقيقهاْأوْظهورهاْوترتيباتهاْْْْإلىإنْكلْاألعمالْالتيْينطويْعليهاْالفسادْوالجراءاتْالتيْتؤديْْ

 كافة،ْتتمْفيْطيْالكتمانْوبصورةْجًداْسريةْوبدرجةْيكونْالكشفْعنهاْفيْغايةْالصعوبةْ.
 جريمة سريعة االنتشار  .ب

بْي الفسادْ جريمةْ ْْتنتشرْ البيئةْْْْأفراْدن وجدتْ إذاْ خصوًصاْ الهشيم،ْ فيْ النارْ كانتشارْ المجتمعْ
 الحاضنةْلهاْنتيجةْالظروفْالسياسيةْواالقتصاديةْواالجتماعيةْ.

 جريمة عابرة للحدود )عالمية( .ت
هاْوتشابكْالمصالحْبينْْأدواتوذلكْبسببْتعددْأطرافهاْوتنوعْْْْ؛تعتبرْمنْالجرائمْالعابرةْللحدوْد

 المثالْالْالحصرْجريمةْغسيلْاألموالْ.يلْأطرافها،ْوعلىْسْب
 جريمة عمدية   .ث

القصدْْ وجودْ تتطلبْ وأنهاْ فيها،ْ الخطأْ يتصورْوجودْ الجرائمْعمديةْالْ الفسادْمنْ تعتبرْجرائمْ
القيامْبالسلوكْالمجرم،ْومثالْعلىْذلك،ْيدركْْْْإلىبالضافةْْ  (،لدارةواالجرميْالعامْوالخاصْأحياًناْ)العلمْْ

 .به،ْهوْطلبْمالْويعلمْأنْهذاْالمالْهوْرشوة،ْومعْذلكْيريدْالقيامْبهذاْالسلوكْالموظفْأنْماْيقوم
 جريمة متعددة األطراف  . ج 

أكثرْمنْطرف،ْحيثْلمْْْْعادةذْيشتركْفيْارتكابهاْْإفسادْمنْالجرائمْمتعددةْاألطرافْْجريمةْال
ال جرائمْ كفاعلْيتعدْ األشخاصْ منْ العديدْ فيهاْ يشتركْ أصبحْ بلْ فردية؛ْ جرائمْ وشركاءْْفسادْ أصليينْ نْ

 ومتدخلينْالذينْيسهلونْارتكابْالجريمة.
 جريمة من جرائم الخطر  . ح 

منْأهمْخصائصْجريمةْالفسادْبأنها،ْتمثلْضرًراْوخطًراْكبيًرا،ْيهددْالمجتمعاتْبأسرها،ْبلْأنهاْْ
تالعبْبمقدراتْالشعوبْواألجيالْالقادمة،ْفالْننتظرْحصولْالضررْْتصنفْمنْأخطرْالجرائم،ْألنهاْْت

تىْتنهضْالمسؤوليةْالجزائيةْبحقْمرتكبها؛ْبلْأنْالمسؤوليةْالجزائيةْتنهضْكاملةْبغضْالنظرْعنْْح
ْ(2ْ)ْ.التحققْالضررْأمْْ

 
43ْْدراسات،ْعلومْالشريعةْوالقانون،ْالمجلدْْ،2016د،ْد.ْايادْهارونْمحمد،ْفاعليةْالتشريعاتْالجنائيةْالعربيةْفيْمكافحةْالفساْ ْ(1)

-file:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكتروني1743ْ-1740،ْص4ْ،2016ْملحقْ
51948-1-PB.pdfْْ2019ْ/22/11تاريخْالزيارة.ْْ

يْفيهاْالسلوكْيترتبْعلىْاعتبارْجرائمْالفسادْمنْجرائمْالخطر،ْأنْالْيتصورْالشروعْفيها،ْبلْتعتبرْتامةْطالماْارتكبْالجاْنْ ْ(2)
الذيْيمثلْتهديدْللمصلحةْالتيْأرادْالمشرعْحمايتهاْوبناءْعليهْيستحقْمرتكبهاْالعقوبةْكاملةْحتىْإذاْلمْيستطعْإتمامْمشروعهْ
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 جريمة تتفاعل مع الظروف المحيطة  . خ 
ْيشيرْْْ ْاالجتماعيةْوالسياسيةْْوْْإلْىالواقع ْالظروف ْالفسادْمع ْارتفاًعاْْاألمنيتفاعلْجريمة ْالمحيطة ة

 ادلةْعكسية،ْفكلماْساءتْتلكْالظروف،ْزادتْالجريمةْوالعكسْصحيحْ.أوْانخفاًضا،ْوذلكْبمع
 خصائص الجريمة االقتصادية  .2

ْاالقتصاديةْوتمْحصرهاْبالنقاطْاآلتيةْ:وضعْفقهاءْالقانونْأهمْخصائصْوميزاتْتتمتعْبهاْالجريمةْ

 جريمة من جرائم الخطر .أ
نْكانْلمْيحققْضرًراْأوْقدْالْإنْالجرائمْاالقتصاديةْتجريْفيْمعظمهاْعلىْتجريمْالفعلْالخطرْ ،ْوا 

ْاألمرْْ ْالحالْعلىْسبيلْْْْإلىيحققه؛ْبلْقدْيصلْبها ْالوقائيْكماْهو ْالجــــراء ْالتجريمْعلىْمجردْمجانية حد
ـالْفيْالمعاقبـــةْعلىْمجــردْعدمْالعالنْعنْسعرْالسلعةْالمسعرةْفيْحينْأنْاألصلْالمستقرْفيْْالمثــ

 .(1)جريمْالْيكونْإالْللفعلْالضارْوأحياًناْللفعلْالمنبئْبالضررجرائمْالقانونْالعامْأنْالت

 جريمة عابرة للحدود .ْب
لناْبأنهاْمنْالجرائمْالعابرةْللحدود،ْفالْمنْخاللْاستعراضْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْوصورهاْيتضحْْ

نماْتتعدىْذلكْكجرائمْتهريبْالبضائ عْوالنقودْوجرائمْْيقتصرْارتكابهاْأوْحتىْأثارهاْداخلْحدودْالدولةْوا 
 غسلْاألموالْوغيرهاْ.

 جريمة متحركة ومؤقتة ويصعب حصرها .ت
مْالجرائمْاالقتصاديةْبأنهاْْتتسمْمعظالجريمةْاالقتصاديةْتقعْفيْزمنْمحددْوتعاقبْعقوبةْمحددة،ْْوْ

ةْْمنهاْتغّيرْالسياْسْْأسباْبجرائمْتقومْلمواجهةْحاالتْطارئةْأوْظروفْموقوتةْبظواهرْغيرْدائمةْأوْلتغيرْْ
والجريمةْاالقتصاديةْذاتْطبيعةْمؤقتةْتختلفْْآخرْأوْالتدرجْفيْنفسْالنظام،ْْْْإلىاالقتصاديةْمنْنظامْْ

 (2)ْأخر.ْإلىآخرْفيْالدولةْالواحدةْبسببْتبدلْاألولوياتْمنْزمنْْإلىأخرىْومنْوقتْْإلىمنْدولةْ

 جريمة مادية تامة ومزدوجة  .ث
حيزْالوجودْدونْْْْإلىالفعلْالماديْالذيْيخرجْالجريمةْْتقومْالجريمةْاالقتصاديةْبمجردْارتكابْالجانيْْ

الحاجةْللبحثْعنْالركنْالمعنويْوالذيْيعتبرْبحكمْالمفترض،ْكثيًراْماْتخرجْالجرائمْاالقتصاديةْعنْْ
يْالمساءلةْأحياًناْعنْفعلْبعضْالقواعدْالعامةْفيْقانونْالعقوباتْوخاصةْفيْأحكامْالمسئوليةْحيثْتجْر

 

اْوقدْيكونْمحتماًلْ)وهوْماْيطلقْعليهْجرائمْالخطر(ْْوتحقيقْالنتيجةْالمرجوةْمنهْوبعبارةْأخرىْأنْالضررْقدْيكونْمحققًْالجراميْ
جرائمْالْتخلوْمنْأحدْهذينْالنوعينْمنْالضرر،ْوهذاْاألمرْيتقاطعْمعْالجرائمْاالقتصادية،ْباعتبارْانْبعضْالجرائمْاالقتصاديةْْوال

ْْجرائمْضرر.ْجرائمْخطرْوالبعضْاآلخر
ْ.16د.ْنائلْصالح،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردني،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(1)
-16ص.www.policemic.gov.bhْْْْْ وكي،ْالجريمةْاالقتصادية،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكترونيالمستشارْعادلْااليْبْْ ْ(2)

ْْ.22/11/2019الزيارةْْ،ْتاريخ17
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ءلةْالشخصْاالعتباريْويساويْالمشرعْبينْالشروعْوأحياًناْالمحاولةْالمجردةْعنْالنيةْْاآلخرين،ْوتقومْمسا
ةْْإداري.ْكماْأنهاْجريمةْمزدوجةْفيْبعضْاألحيانْفتشكلْالمخالفةْالجنائيةْمخالفةْْ(1ْ)الجرميةْوالفعلْالتام

 رائمْاالقتصاديةْ.وكانْالفعلْمكوًناْلجريمةْمنْالجْالدارةظفْفيْكماْإذاْوقعْالفعلْالمخالفْمنْمْو
 جريمة متعددة األطراف  . ج 

ْاألصليْوالشريكْوالمتدخلْوذلكْبسببْْ ْالفاعل ْبين ْالعقوبة ْاالقتصاديةْساوىْفي ْالجرائم ْالمشرعْفي أن
ْْ الجرميةْلمساهمْومدىْسعيهْْالخطرْواآلثارْالمدمرةْالتيْتسببهاْهذهْالجرائم،ْكماْأنهاْتكشفْالخطورة

 لتحقيقْمنافعْشخصيةْ.
عراضْخصائصْكلْمنْجريمةْالفسادْوالجريمةْاالقتصادية،ْيتضحْلناْالتقاطعْالكبيرْْمنْخاللْاست

فيْطبيعةْهذهْالجرائمْوخصائصهاْفهماْتشتركانْبكونهماْمنْجرائمْالخطرْومنْالجرائمْمتعددةْاألطرافْْ
ْالعابرةْْ ْالجرائم ْاومن ْالجانيْمرتكب ْالجرائمْطبيعة ْبينْهذه ْالجوهري ْاالختالف ْأن ْإال ْبحيثْللحدود، لجريمة

تقتصرْجريمةْالفسادْعلىْالموظفينْالعاملينْفيْالدولةْبمختلفْمسمياتهمْالوظيفيةْفيْحينْيكونْالجانيْْ
وبال عاديْ مواطنْ االقتصاديةْ الجريمةْ االقتصْْعادةفيْ الجرائمْ معظمْ أنْ كماْ تاجًرا،ْ تنقضيْيكونْ اديةْ

ْ.(2ْ)صورْوجودْالصلحْفيهاالمختصةْبعكسْجريمةْالفسادْوالتيْالْيْتْالدارةبالتصالحْمعْ

ْ

 

 
ْ.16د.ْنائلْصالح،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاالردني،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(1)
إنْالعديدْمنْالجرائمْاالقتصاديةْتنقضيْبالتصالحْأوْالمصالحةْمعْالدارةْالمختصةْوالْسيماْفيْالقانونْالخاصْبضريبةْالدخلْْْْ ْ(2)

 التيْْ 40المادة في 2004 لسنة 17 رقْم الدخل ضريبة ْنقانْو يْإلىْموضوعْالصلحْفيوبالجمارك،ْحيثْتطرقْالمشرعْالفلسطيْن
 أنه على نصت حيث المادة نفس من الثالثة الفقرة في إجراءْالصلح جواز على النص جاء ثم المتعددة، الضريبية الجرائم صور تناولت

 إجراءات أي أنْيوقف الحكم صدور قبل له ويجوز المادة ههذ ألحكام خالًفا ارتكب فعل أي عن يجريْالمصالحْة أن للمدير يجوز :
 الجرائم كل فْي الصلح أجاز الفلسطيني المشرع أن نرْى هنا من،ْْيحددها التي الغراماْت وفق بشأنها مصالحة أية يجرْي وأن متخذة

 بالنسبةْلجرائم الجزائيْة المصالحةبْ ذاته النهج على سار األردني المشرْع أن كما الدخل، ضريبة دائرة عام بذلكْمدير وخوْل الضريبية
 المرتكبة األفعال على مصالحة بإجراء علىْالمبيعات العامة الضريبة لدائرة العام للمدير الحق المشرع منح حيث الضريبي، التهرب
سقاطها الدعوْى بإجراءات السير وقف الصلح على يترتب حيث علىْالمبيعات، العامة الضريبة لقانوْن خالًفا ْْ .ْ(2)انهائيًْ وا   أجازكما
 منْْ 164المادة نصت حيث بالصلْح الدعوْى انقضاء الفلسطينية األراضي في المطبقْ 1962(ْلسنة1 رقمْْ) األردني الجمارك قانوْن
 ولم فيها شرع إجراءات أو دعوْى أية عْن يصالح أن وقت أي في ينيبه من أو للمديْر اآلتي:ْ)يجوز على والمكوس الجمارك قانوْن
أوْْ القانوْن هذا أحكام بموجب النقل وسائط أو البضائع مصادرة ذلْك في بمْا العقوبات شخصْلقاء أي ضد قطعيةال الدرجة تكتسب
 له ويحق مناسبة، يراها التي بالشروط تلكْالقوانين بموجب صدر أمر أو نظام أي بموجب أو آخر، ومكوس جمارك قانوْن أي أحكام
أحكامْْ بمقتضى أعمال من به يقوم مْا جميع في نهائًيا قراره ويعتبر جرم، أي تسوية أجل نمناسبةْم يراها مالية غرامة أية يقبل أن أيًضا
ن هذه  بالقرار له ملزًما يكوْن المادة هذه وفقْأحكام المصالحة أساس على قضيته بتسوية المتهم من الخطي الطلب تقديم المادة.ْوا 
ْالوزير. يصدره الذي
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 ظهور وانتشار جرائم الفساد والجرائم االقتصادية   أسبابثانًيا: 

ْاأل ْإجماعْْْْسباْبتتعدد ْبالرغمْمنْوجودْشبه ْالمجتمعات ْفي ْالفسادْوتفشيها ْبروزْظاهرة الكامنةْوراء
العامةْلهذهْْْسباْبعلىْكونْهذهْالظاهرةْسلوكْإنسانيْتحركهْالمصلحةْالذاتية،ْفهناكْمجموعةْمنْاأل

نْْْْباْبْسالظاهرةْالتيْتشكلْفيْمجملهاْماْيسمىْبمنظومةْالفساد،ْإالْأنهْينبغيْالمالحظةْبأنْهذهْاأل وا 
كانتْمتواجدةْبشكلْأوْبآخرْفيْكلْالمجتمعات؛ْإالْأنهاْتتدرجْوتختلفْفيْاألهميةْبينْمجتمعْواخر،ْْ

نماْيكونْفيْمجتمعْآخرْسبًباْثانوًيا،ْفالعواملْاألهميةْاألولىْفيْانتشارْالفسادْبْيْْسباْبفقدْيكونْألحدْاأْل
ْ.(1)فيْالدولْالمتقدمةْالتيْتساعدْعلىْنموْالفسادْفيْالدولْالناميةْتختلفْعنهاْ

واالجتماعيةْْ االقتصاديةْ المشكالتْ كانتْ االقتصادية؛ْحيثْ للجرائمْ بالنسبةْ كثيًراْ األمرْ يختلفْ والْ
ْالخارجيةْوتأثيرهاْعلى ْاالدخارْْْكالبطالةْوالمديونية ْنموْمعدالت ْاالقتصاديةْواالجتماعيةْوتواضع األوضاع

ْالدخلْوارتفاعْتك ْاألجنبية،ْوتزايدْْواالستثمارْوتدنيْمستويات ْاالستثمارات ْلتدفق ْالمعيشةْمعْنقصْكبير لفة
فضاًلْعنْالحروبْْْ؛ورْالجريمةْاالقتصاديةْوانتشارهْاالفروقْالطبقيةْوهجرةْاألموالْللخارجْدورْفيْظه

الطلبْعليهاْفيْظلْالنقصْالحاد،ْْْْزيادةلميةْواألهليةْالتيْكانتْدافًعاْكبيرةْالرتفاعْأسعارْالبضائعْْوالعا
ْ.ْْ(2)مماْشجعْالعديدينْعلىْالعملْفيْتهريبْالبضائعْوالسالحْوالمخدراْت

 ظهور وانتشار جرائم الفساد  أسباب .1
أنْْ تحدثناْسابًقاْ ْْْْأسباْبلقدْ تختلفْمنْمجتمعْآلخر، الفسادْ المجتمعاتْْأسبابفظهورْ هْظهورهْفيْ
الكامنةْوراءْْْْسباْبالمجتمعاتْالمتقدمة،ْوتلعبْالظواهرْالمنتشرةْفيْكلْمجتمعْاألالناميةْتختلفْعنهاْفيْْ

ْالمجتمعاتْْ ْفي ْانتشاًراْعنها ْأكثر ْالنامية ْالمجتمعات ْفي ْالفساد ْأن ْالفسادْوانتشارها؛ْحيثْستجد ظهورْجرائم
ْأالمتقدمةْويرجعْذلكْللعواملْاال ظهورْْْْأسباْبهمْْقتصاديةْواالجتماعيةْوالسياسيةْفيْالدولة،ْوتتلخصْ

ْاآلتيةْ:ْاألمورْإلىوانتشارْالفسادْبشكلْعامْ

 االجتماعية واالقتصادية   سباباأل .أ
الفرديةْلكلْشخصْوالتيْيجبْتوفيرهاْمنْقبلْْ (1 بالحقوقْ الفقرْوالجهل،ْونقصْالمعرفةْ انتشارْ

 ْ.(3ْ)وابطْالقائمةْعلىْالنسبْوالقرابةالقيمْالتقليديةْوالْرْسيادةالدولة،ْْو
تدنيْرواتبْالعاملينْفيْالقطاعْالعامْوارتفاعْمستوىْالمعيشةْمماْيشكلْبيئةْمالئمةْلقيامْبعضْْ (2

 العاملينْبالبحثْعنْمصادرْماليةْأخرىْحتىْلوْكانْمنْخاللْالرشوة.

 
ْْ.3.ْص2004فلسطين،-،ْاالئتالفْمنْأجلْلنزاهةْوالمساءلةْ"أمان"ْرامْهللا1رقْمكافحته،ْطأحمدْأبوْدية،ْالفساد:ْأسبابهْوطْ ْ(1)
56ْأ.دْسيدْشوربجيْعبدْالمولى،ْمواجهةْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالدولْالعربية،ْالمرجعْالسابق،ْصْْ ْ(2)
ْ.3أحمدْأبوْدية،ْالفساد:ْاسبابهْوطرقْمكافحته،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(3)



 
   

300 

 

يعتْب (3 أنْ يمكنْ حيثْ عنه؛ْ وتتغاضىْ الفسادْ تشجعْ التيْ الثقافيةْ البيئاتْ منْْوجودْ التهربْ رْ
ْلإلعجابْفيْبعضْ ْأمًراْيدعو المسؤولياتْوالقدرةْعلىْتحقيقْمكاسبْشخصيةْبطرقْغيرْشرعية

 ْ.(1ْ)ْْالبيئاْت
 (2)  السياسية سباباأل .ب

بناءْالمؤسساتْالوطنيةْوالقوانينْالتيْتوفرْْ (1 بيئةْمناسبةْللفاسدينْمستغلينْضعفْْعدمْاكتمالْ
 علىْأعمالْالموظفينْفيْهذهْالمراحلْاالنتقاليةْ.ْالجهازْالرقابيْعلىْالقيامْبعملهْفيْالرقابة

ْا (2 ْلدىْْْْالدارةضعف ْالصادقة ْإجراءاتْصارمةْْْالقيادةوالنية ْاتخاذها ْالفساد،ْوعدم ْلمكافحة السياسية
 ماسهاْنفسهاْأوْبعضْأطرافهاْفيْالفساد.وقائيةْأوْعقابيةْبحقْعناصرْالفسادْبسببْانغ

اتْالخاصةْبمحاربةْالفسادْ"أيْالمؤسساتْاألهليةْْضعفْدورْمؤسساتْالمجتمعْالمدنيْوالمؤسس (3
ْالرقابةْ ْالمشاركةْفي ْ"ْفي ْالمتخصصة ْالبحوث ْالخيريةْوالمهنيةْومؤسسات ْالجمعيات الخاصةْمثل

 علىْأعمالْالحكومة.
 (3) األخالقية سباباأل .ت

رغبةْْْْإلىاألطماعْالشخصية،ْحيثْيمتلكْالبشرْدافًعاْفطرًياْللتملك،ْفيرجعْسببْالفسادْأحياًناْْ (1
 المسؤولينْالمطلقةْفيْالمالْوالسلطة،ْدونْوضعْاعتباراتْللحدودْاألخالقيةْالدراجة.

ْْانخفاضْالحسْالوطنيْواألخالقي،ْوذلكْإّماْبسببْنقصْمستوىْالتعليم،ْأوْتجربةْالتعليمْالسلبيْة (2
ْالمسؤول. ْالرادعةالتيْمرْخاللها ْالقوانينْواللوائحْغير ْفْْ؛. ْالقانوني ْالهمال ْيؤدي ْالمناطقْْحيث ي

البلدان،ْْْإلىالمعرضةْللفسادْْ الفاسدينْبشكلْكبير،ْوبطءْالعملياتْالقضائيةْفيْبعضْ انتشارْ
ْوعرقلةْسيرْالعدالةْ.

ْاألشخاصْبطرقْغيرْنزيهةْ (3 ْالترقيات؛ْوذلكْعندماْيتمْترقيةْبعض ْأخالقيةْفي  .قلةْوجودْمعايير
 (4) ةدارياإل سباباأل .ث

 ستقالليتهاْ.ضعفْأجهزةْالرقابةْفيْالدولةْوعدمْا (1
رشاداتْمكتوبةْللموظفينْ)مدوناتْالسلوك(ْتبينْالحقوقْوالواجباتْعدمْوجودْْ (2 قوانينْوتعليماتْوا 

ْالمعرفةْ. ْاالدعاءْبعدم ْباب ْتحت ْالفساد ْلممارسة ْالباب ْالرسمية،ْمماْيفتح ْالمعامالت ْلكلْمنهمْفي

 
قاطقة،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكتروني:ْْشرينْطْ ْ(1)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B3%D8%A7%D8%AFْْ2019ْ/23/11تاريخْالزيارة.ْْ
ْ.4أحمدْأبوْدية،ْالفساد:ْاسبابهْوطرقْمكافحته،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(2)
شرينْطقاطقة،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكتروني:ْْ ْ(3)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B3%D8%A7%D8%AFْْ2019ْ/23/11تاريخْالزيارة.ْْ
ْ.4أحمدْابوْدية،ْالفساد:ْأسبابهْوطرقْمكافحته،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(4)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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وتفرضْعقوباتْرادعةْْْْعدمْوجودْتشريعاتْوأنظمةْوقوانينْوتعليماتْتساعدْعلىْمكافحةْالفساد، (3
ْحقْمنْيمارسونه.ب

 ظهور وانتشار الجرائم االقتصادية  أسباب .2
المجتمعْيختلفونْعنْبعضهمْالبعضْفهناكْفروقاتْفرديةْتميزهم،ْفيكونْمنهمْْْْأفراْدمنْالبديهيْأنْْ

سبْْالعاملْبجدْوالعاجزْالمتكاسلْوالعاطلْعنْالعمل.ْكماْالْيخلوْالمجتمعْمنْالذينْالْيتورعونْعنْالك
نْتعددتْْْْالمحرمْنتيجةْللجشع ْالكثيرْمنْالجرائمْاالقتصادية،ْوا  ْأسبابأوْللحرمانْوالفقرْاللذانْيقفانْوراء

دارياجتماعيةْوأخرىْاقتصاديةْْوْْأسباْبْْإلىفإنهْيمكنناْتقسيمهاْْْْ؛ودوافعْارتكابها ةْوتشريعية،ْوذلكْعلىْْا 
ْالنحوْاآلتيْ:

 (1)  واألخالقية االجتماعية   سباباأل .أ
 والمدرسة.ْسرةوتدنيْالدورْالتربويْلألازعْالدينيْضعفْالْو (1
 الفقرْوالحاجةْوالبطالةْوانخفاضْفرصْالعمْل (2

 (2)  االقتصادية  سباباأل .ب
 ارتفاعْتكاليفْالمعيشةْواالحتكار.ْْ (1
السياساتْالنقديةْوالماليةْغيرْالعادلةْمثاًلْنجدْأنْالمبالغةْفيْحجمْالتعريفاتْوالرسومْوالضرائبْْ (2

 التهربْعنْدفعهاْ.ْلىإسيؤديْالْمحالةْ
 ة والتشريعية دارياإل سباباأل .ت

 غيابْالتشريعاتْالحديثةْالموحدةْالناظمةْللجريمةْاالقتصاديةْ.ْ (1
2) ْْ سواء الرقابيةْ المؤسساتْ هذهْْضعفْ لكوادرْ والتدريبْ التأهيلْ وضعفْ المدنيةْ أوْ العسكريةْ

 اْ.المؤسسات؛ْمنْأجلْأنْيكونواْعلىْدرايةْبطبيعةْهذهْالجرائمْوطرقْاكتشافه
 المجتمعْكافةْومنْضمنهم.ْْْأفراْدضعفْالدرايةْوالمعرفةْبهذهْالجرائمْمنْ (3
ْو (4 ضمنْسياساتها،ْغيابْالتنسيقْبينْالجهاتْالمختصة،ْحيثْنجدْأنْكلْجهةْتعملْلوحدهاْ

ْوعلىْمرْالسنواتْالماضيةْلمْنجدْاستراتيجيةْوطنيةْموحدةْلمكافحةْهذهْالجرائم.
 

 

 

 
ْْ.156صْالجنائية،جمالْمختارْحمزة،ْرؤيةْنفسيةْاجتماعيةْللجريمةْاالقتصاديةْفيْمصر،ْالمركزْالقوميْللبحوثْاالجتماعيةْْوْ ْ(1)
د.ْخلفْسليمانْالنمر،ْالجرائمْاالقتصاديةْمنْمنظورْاالقتصادْالسالمي،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْْ ْ(2)

ْ.23/11/2019تاريخْالزيارة17ْْْ-15،ْص/https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handleاللكتروني
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 الخاتمة

إجماعْدوليْعلىْوضعْتعريفْواضحةْومعتمدْلجريمةْالفسادْوالجرائمْْْْعلىْالرغمْمنْعدمْوجوْد
الجريمتينْلماْلهاْمنْآثارْسلبيةْكبيرةْْاالقتصادية،ْإالْأنْدولْالعالمْأجمعتْعلىْضرورةْمواجهةْهاتينْْ

ْالسياسيةْواال ْالدولة ْالحياةْفي ْاستعراضْهذْهْْ؛قتصاديةْواالجتماعيةْواألخالقيةعلىْكافةْنواحي ْْومنْخالل
حدْكبيرةْباعتبارهماْجرائمْخطرةْوعابرةْْْْإلىأنْخصائصْهاتينْالجريمتينْمتشابهةْْْْإلىالجرائمْتوصلناْْ

ْْ نما وا  الخصائصْ علىْ فقطْ التشابهْ يقتصرْ والْ وسرية،ْ األطرافْ ومتعددْ ظهورهماْْْْأسباْبْْأيًضاللحدودْ
ْْإلْىالتيْأدتْْسباْبأهمْاألْوانتشارهماْفقدْكانتْللظروفْالدوليةْوالنظمْاالقتصاديةْوالحروبْالعالميةْمن

بش وانتشارهماْ الجرائمْ هذهْ التطورْظهورْ ظلْ فيْ سيماْ الْ عليهما،ْ السيطرةْ الصعبْ منْ أصبحْ كلْ
التكنولوجي؛ْْفأصبحتْهذهْالجرائمْتتكيفْمعْهذاْالتطور؛ْبلْأنهاْأصبحتْتسبقهْبخطوة،ْفكلماْحاولتْ

الجريمتينْومحارب والقضاءْعلىْهاتينْ الحلولْ إيجادْ فيْْالدولةْ بخطوةْ الدولةْ يسبقونْ كانواْ ةْمرتكبيهماْ
ْطرقْجرميةْحديثةْ.ْوْأساليْبابتكارْ

الجرائمْْ بينْ ودمجْ خلطْ وجودْ وجدناْ الفقهيةْ واآلراءْ والبحوثْ الدراساتْ استعراضْ خاللْ ومنْ
الفقهاءْوالكتابْمنْاعتبرْجرائمْغسلْاألموالْواالختالسْْ الكثيرْمنْ الفساد،ْفهناكْ االقتصاديةْوجرائمْ

ساءة بْالضريبيْوالجمركيْجرائمْفساد،ْوأنْاالئتمانْجرائمْاقتصادية،ْكماْوجدناْمنْاعتبرْجرائمْالتهْرْْوا 
كافةْْ  هذاْاألمرْليسْبالغريبْفيْظلْالتشابهْالكبيرْبينْهذهْالجرائمْحتىْمنهمْمنْاعتبرْجرائمْالفساْد

ْجرائمْاقتصادية.

ذلتْالكثيرْمنْالجهودْلوضعْاألسسْْومنْخاللْاستعراضْالتشريعاتْواالتفاقياتْالدوليةْوالتيْب
حدْكبيرْْْإلىافحةْهاتينْالجريمتين،ْوالْسيماْالتشريعاتْالعربيةْوالتيْكانتْموفقةْالتشريعيةْوالقانونيةْلمك

قوانينْخاصةْتنظمْكلْجريمةْعلىْحدىْكقوانينْمكافحةْالفسادْْْأفراْدفيْتناولْهاتينْالجريمتين،ْسواءْب
اْباعتبارْالجرائمْْوالكويتيْواليمنيْكانْموفقًْْْاألردنيإالْأنناْنرىْأنْالمشرعْْوقوانينْالجرائمْاالقتصادية،ْْ

نشأتهماْوخصائصهماْوآثارهما،ْإالْأنهْْْْأسباْباالقتصاديةْجرائمْفساد،ْنظًراْللتشابهْالكبيرْبينهماْمنْحيثْْ
مماْأثارْعدةْْْْكافةْوأدرجهاْضمنْجرائمْالفساْد  أنهْأدخلْالجرائمْاالقتصاديةْْاألردنييؤخذْعلىْالمشرعْْ

عقاب،ْوكانْالمشرعْالكويتيْأكثرْصواًباْبأنْاقتصرْعلىْْاشكالياتْحولْالجهاتْالمختصةْفيْالتحقيقْوال
نناْنرىْبأنْذلكْعينْالصوابْبالنسبةْللتشريعْْ اعتبارْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْجرائمْفساد،ْوا 

الجرائمْاالق ينظمْويحصرْ قانونْخاصْ قانونْْالفلسطينيْفيْظلْغيابْ تعديلْ تصاديةْْونرىْبضرورةْ
يتمْإدراجْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْالواردةْفيْقانونْضريبةْالدخلْرقمْْْمكافحةْالفسادْالساريْبأن

ضمنْجرائمْالفساد،ْعلىْالرغمْمن1962ْْْْ(ْلسنة1ْْوقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ)2014ْْ(ْلسنة17ْْ)
ةْْ(ْلسن1جرائمْالفسادْالواردةْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ)ْْالنصْعلىْوجودْالصلحْفيْهذهْالجرائمْبعكس
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حقْتحريكْالدعاوىْْْْ(ْأنْمنْضمنْصالحياتْالهيئةْ"9/8رقمْ)ْْالمادةوتعديالته،ْحيثْنصت2005ْْْْ
الخاصةْبالجرائمْالمحددةْبهذاْالقرارْبقانون،ْمنْخاللْنيابةْجرائمْالفسادْومباشرتهاْوفًقاْألحكامْهذاْالقرارْ

ْالقانون،ْْبقانونْْو ْفي ْالمبينة ْاألحوال ْفي ْإال ْالدعاوىْمنْغيرها ْتقامْهذه ْالعالقة،ْوال ْاألخرىْذات التشريعات
في الحاالت المحددة   أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال   وال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها

يبيْوالجمركيْلمْيعدْعائًقاْفيْْومنْخاللْذلكْالنصْنجدْأنْالصلحْفيْجرائمْالتهربْالضْر؛  في القانون"
أنْْْْعبارةْ"إالْفيْالحاالتْالمحددةْفيْالقانون"ْحيْثْْإلىاعتبارْهذهْالجرائمْجرائمْفسادْمنْخاللْاالستنادْْ

تسعفناْفيْذلك،ْوهذاْينسجمْمعْماْتوصلناْإليهْباعتبارْهذهْالجرائمْمتشابهةْْْْالمادةهذهْالعبارةْالواردةْفيْْ
اْمعْجرائمْالفساد،ْونرىْبإمكانيةْإدراجْباقيْالجرائمْاالقتصاديةْضمنْجرائمْْهاْوآثارهأسباببخصائصهاْْو

ْالفسادْعندْإقرارْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصادية.

ْالفسادْستكونْْويترت ْبأنْهيئةْمكافحة ْفساد، ْالجمركيْوالضريبيْجرائم ْالتهرب ْاعتبارْجريمة بْعلى
الجرائمْوستكونْنيابةْجرائمْالفسادْالمختصةْفيْْْْصاحبةْاالختصاصْاألصيلْفيْمتابعةْوالتحريْعنْهذه

ْال ْنظر ْفي ْاالختصاص ْالفسادْستكونْصاحبة ْأنْمحكمةْجرائم ْالجريمتين،ْكما ْبهذه ْالمتعلقةْْالتحقيق قضايا
ْالضريبيْوالجمركيْوالمشارْ ْالتهرب ْالمختصةْبنظرْجرائم ْالمحاكم ْإلغاء ْالجريمتين،ْويترتبْعلىْذلك بهذه

ةْالدخلْوالجماركْوالمكوس،ْكماْأنهْسيكونْهناكْتعاونْمشتركْمعْموظفيْدوائرْْإليهاْفيْقانونْضريْب
ْتح ْمنْخالل ْالجمركية؛ ْالضابطة ْجهاز ْومع ْوالجمارك ْالضريبيْْالضريبة ْالتهرب ْبجرائم ْالمتعلقة ْالملفات ويل

ْهيئةْمكافحةْالفساد.ْإلىوالجمركيْ

 النتائج

ْنحوْاآلتيْ:يمكنْتلخيصْالنتائجْالتيْتمْالتوصلْإليهاْعلىْال

عدمْوجودْإجماعْدوليْحولْتعريفْجريمةْالفسادْأوْالجرائمْاالقتصادية،ْفقدْوجدناْالعديدْمنْْ .1
ْالمختلفةْْ ْالعامْوعلىْْالتعريفات ْالمال ْالجرائمْعلى ْأخطر ْباعتبارهماْمن ْتتشابهْجوهرًيا ظاهرًياْولكن

ْاقتصادْالدولةْ.
ْتتشابهْْ .2 ْاالقتصادية ْالجرائم ْكبيرْمعْجرائْمْْإلىإن ْمنْحيثْْْْحد ظهورهماْوخصائصهماْْْْأسباْبالفساد

 وآثارهماْعلىْالدولة.
فهنا .3 الفساد،ْ وجرائمْ االقتصاديةْ الجرائمْ بينْ ودمجْ خلطْ والفقهاءْْوجودْ التشريعاتْ منْ الكثيرْ كْ

ساءةْاالئتمانْجرائمْاقتصاديةْكماْوجدناْمنْْ والكتابْمنْاعتبرْجرائمْغسلْاألموالْواالختالسْوا 
 لضريبيْوالجمركيْجرائمْفسادْ.اعتبرْجرائمْالتهربْا
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كالتشريعْْ .4 الفسادْ جرائمْ أشكالْ إحدىْ االقتصاديةْ الجرائمْ اعتبرتْ العربيةْ التشريعاتْ منْ العديدْ
،ْومنهاْمنْاعتبرْبعضْأشكالْالجرائمْاالقتصاديةْكجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركيْألردنيا

 جرائمْفسادْكالتشريعيْالكويتي.
ْب .5 ْالمشرعين ْمن ْالعديد ْكالمشرعْْْْفراْدأقيام ْاالقتصادية ْبالجرائم واليمنيْوالعراقي،ْْْاألردنيقانونْخاص

 ومالحقتهاْ.ْوهذاْكانْلهْنتائجْإيجابيةْفيْمكافحةْهذهْالجرائم
نماْتعددْالتشريعاتْالتيْتناولتْالجرائمْْ .6 عدمْوجودْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْفيْفلسطينْوا 

ْانعكسْسلًباْعلى ْاألمر ْمكافحتهاْ.ْْاالقتصادية،ْوهذا ْإمكانيةْحصرهاْوبالتالي ْالجرائمْوعدم  تتبعْهذه
العربيةْيعتبرْمتطوًراْومنسجًماْمعْاتفاقيةْْإنْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْمقارنًةْمعْالقوانينْْ .7

 األممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْ.
 التوصيات

ْنوصيْباآلتيْ:

1. ْْ فيْقانونْضريبةْالدخلْوقانونْاعتبارْجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركيْالمنصوصْعليهما
ْْ تعديلْأحكام النظرْعنْمرتكبيها،ْوذلكْمنْخاللْ قانونْْالجماركْوالمكوسْجرائمْفسادْبغضْ

ْ،ْوذلكْعلىْالنحوْاآلتيْ:2005(ْلسنة1ْْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْْ)
 الفساد:ْيعتبرْفساًداْلغاياتْتطبيقْأحكامْهذاْالقرارْبقانونْالجرائمْالمبينةْأدناه:ْْ

ْالتهربْالضريبيْوالجمركيْخالًفاْألحكامْالقوانينْذاتْالعالقةْبغضْالنظرْعنْمرتكبيهاْ.ْ.15ْ
ْال .2 ْالفسادْفيْمالحقةْومحاكمةْمرتكبيْْتختصْهيئةْمكافحة ْالفسادْومحكمةْجرائم فسادْونيابةْجرائم

ْجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركي.
ْالدخلْرقمْ) .3 ْأحكامْقانونْضريبة ْلسنة8ْْتعديل ْإضافةْْوتع2011ْْ( ْْالمادةبعدْْْْمادةديالتهْمنْخالل

وْساعدْغيرهْْأرضْأوْاتفقْْمنْتهربْأوْحاولْأوْح(ْتتعلقْبإلزامْوزارةْالماليةْبإحالةْكل37ْْرقمْ)
 هيئةْمكافحةْالفساد.ْإلى(ْمنْالقانون37ْ)ْالمادةعلىْالقيامْبأيْفعلْمنْاألفعالْالواردةْفيْ

وتعديالته2011ْْْْ(ْلسنة8ْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ)(ْمن37ْْ)ْْالمادةتطبيقْالعقوباتْالواردةْفيْْ .4
علىْمرتكبيْجريمتي1962ْْْ(ْلسنة1ْْ(ْمنْقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ)158ْ-147)ْْالمادةْو

 التهربْالضريبيْوالجمركيْباعتبارْأنهماْجرائمْفساد.
5. (ْ ْالجماركْوالمكوسْرقم ْقانون ْأحكام ْلسنة1ْْتعديل ْبإلغاء1962ْْْْ( ْ)ْْالمادةوذلك المتعلقةْْ(164ْْرقم

 بمنحْوزيرْالماليةْحقْالتصالحْفيْالقضاياْالجمركيةْ.
(ْمن5ْْوتعديالته؛ْوذلكْبإلغاءْالفقرةْْ)2011ْْ(ْلسنة8ْْتعديلْأحكامْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ) .6

 (ْوالمتعلقةْبالتصالحْ.37)ْالمادة
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ْادةالم؛ْوذلكْمنْخاللْتعديلْأحكام2005ْْ(ْلسنة1ْْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ) .7
ْالتهربْإ(ْوذلكْباستبدالْعبارةْ)9/8) ْالقانون(ْبعبارةْ)باستثناءْجريمتي ْالمحددةْفي ْالحاالت الْفي

القضائيْْالضريب الضبطْ مأموريْ للهيئةْمنْخاللْ يحقْ التعديلْ هذاْ فمنْخاللْ والجمركي(،ْ يْ
حالةْاألمرْ  رئيسْالهيئة.ْإلىعرضْالتصالحْبهذهْالجرائمْمنْخاللْمحضرْرسميْوا 

وذلكْبإلغاءْالموادْمنْْْ؛وتعديالته1962ْْ(ْلسنة1ْْأحكامْقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ)تعديلْْ .8
ْ(ْوالمتعلقةْبالمحاكمْالجمركيةْ.178ْ-167)

ْ:المصادر والمراجع

ْالقرآنْالكريْم .1
 السنةْالنبويةْالمظهرْة .2
 المعجمْالوسيْط .3
 اتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساد. .4
 .االتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساْد .5
والمقارن،ْدارْالشروقْللنشرْوالتوزيع،ْعمان،ْأحمدْبراك،ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْْ .6

 ْ.2019الطبعةْاألولى،
العربيةْْ .7 نايفْ العربية،ْجامعةْ الدولْ االقتصاديةْفيْ الجرائمْ المولى،ْمواجهةْ سيدْشوربجيْعبدْ

 ْ.2006ة،ْالطبعةْاألولى،ْالرياض،ْاألمنْيللعلومْ
 ْ.2010رة،ْالطبعةْاألولى،ْْمكافحته(،ْعالمْالكتاب،ْالقاه-نتائجْه-فسادْ)مصادرهمحمدْدرويش،ْال .8
محمدْحكيمْحسين،ْالنظريةْالعامةْللصلحْوتطبيقاتهاْفيْالموادْالجنائية،ْدراسةْمقارنة،ْد.ط،ْْْْ .9

 مْ.2005القاهرة،ْدارْالكتبْالقانونية،ْ
أجلْلنزاهةْوالمساءلةْ"أمان"ْرامْْْْ،ْاالئتالفْمن1هْوطرقْمكافحته"طأسباْبأحمدْأبوْديه:ْالفسادْ" .10

 ْ.2004فلسطينْ،-هللا
ْالحلبي، محمْد .11  الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"العام القسم العقوباْت قانوْن شرح" علي

 مْ. 2008 األولى،
ْأحمدْبراك،ْجرائمْالفسادْبينْاشكاليةْالنصْوالتطبيقْالعملي،ْالمجلةْالقانونيةْللنيابةْالعام،ْالعدْد .12

 الفلسطينيةْ.النيابةْالعامة2017ْْْ-الثاني،ْحزيرانْْ
13. ْْ التشريع فيْ االقتصاديةْ الجرائمْ الرحمنْصالح،ْ والتوزيع،ْْاألردنينائلْعبدْ للنشرْ الفكرْ دارْ ْ،

 .1990الطبعةْاألولى،ْعمانْ،
األول،ْ .14 الجزءْ الشعب،ْ ومطابعْ دارْ المقارن،ْ القانونْ االقتصاديةْفيْ الجرائمْ محمودْمصطفى،ْ

 .1979القاهرة،ْْ
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 ْ.1980عقوباتْ"ْالجرائمْاالقتصادية"،ْمطبعةْجامعةْبغدادْقانونْالْالحديثي:فخريْعبدْالرزاقْ .15
16. ْْ العام حتىْ فيهاْ والمنظورْ )المفصولْ االقتصاديةْ والجرائمْ الفسادْ حميدان،ْجرائمْ ،2010ْزيادْ

ْْ رقم تقاريرْ أمان،ْرامْهللا46ْْسلسلةْ والمساءلةْ النزاهةْ أجلْ االئتالفْمنْ ْ،–ْْ ،2011ْْفلسطين،
 .https://www.aman-palestine.orgْْاللكترونيمنشورْعلىْالموقعْ

ْالجريمةْْوْْ .17 ْلمنع ْالحاديْعشر ْالعامةْخاللْمؤتمر بريلْْإالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْْالمناقشة
    .https://www.unodc.orgْْاللكتروني،ْمنشورْعلىْالموقع2005ْفيْالعامْ

ْ.https://ar.wikipedia.orgْلموسوعةْويكبيدياْْاللكترونيالموقعْْْ .18
19. ْ الموقعْ علىْ منشورةْ دراسةْ االقتصادية،ْ الجريمةْ اليبوكي،ْ عادلْ ْْْ اللكترونيد.ْ

www.policemic.gov.bhْ. 
ْدونْاسمْللباحث.http://lawjo.net/vb/showthread.phpْْاللكترونيبحثْمنشورْعلىْالموقعْ .20
تطبيقهْْْقوباتْالمصريْوشروطسيدْطنطاوىْمحمدْسيد،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْنظامْقانونْالْع .21

ْ الموقعْ علىْ منشورةْ العربيْ الديمقراطيْ للمركزْ ْْاللكترونْيدراسةْ
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والقانون، ْالشريعةْ ْْ 43ْالمجلدْ ْْ 4ْملحقْ الموقع2016ْ،ْ علىْ منشورةْ دراسةْ ْ،

 file:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974-51948-1-PB.pdfْاللكتروني
 .https://mawdoo3.comْْاللكترونيشرينْطقاطقة،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْ .23
جمالْمختارْحمزة،ْرؤيةْنفسيةْاجتماعيةْللجريمةْاالقتصاديةْفيْمصر،ْالمركزْالقوميْللبحوثْ .24

 االجتماعيةْوالجنائيةْ.
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