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  الملخص

 ،واالعتبار الفردي، لفكريةواالستثارة ا ،القيادة التحويلية المتمثلة بأبعادها: قوة الشخصية أثراستكشاف  إلىهدفت هذه الدراسة 
وقد تم استخدام المنهجية الكمية  .يةاألردن الطيرانالعاملين في شركات  أداءو، ي للعامليناإلبداع ية على السلوكلهاموالدافعية اإل

إلى لت الدراسة وقد توص، يةاألردن الطيرانفي شركات  ًاموظف 234ة تم توزيعها على أناالستكشافية التحليلية والوصفية من خالل استب
 أداءجابي لإلبداع على أي أثرووجود ، بداع العاملينإللقيادة التحويلية على  إيجابي أثربرزها وجود أمن  كانمجموعة من النتائج 

. يةردناأل الطيرانالعاملين في شركات  أداءلإلبداع كمتغير وسيط على العالقة بين القيادة التحويلية و إيجابي أثروكذلك وجود ، العاملين
  .يةاألردن الطيرانفي شركات  داءألوا اإلبداعالقيادة التحويلية في تعزيز  أثرالتوصيات حول  من تهت الدراسة بتقديم عددأنو

  .يةاألردن الطيرانشركات ، العاملين أداء، ياإلبداعالسلوك  ،القيادة التحويلية: الكلمات المفتاحية

 
  المقدمة

عادة أوالعشرين تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة تتطلب منها  حاديالفي القرن  األعمالتواجه منظمات 
وتتعامل معها  ،ساسية في التغيير ومواكبة التغيير من خالل قيادات تتفهم طبيعة المتغيرات المعاصرةألالنظر في المبادئ ا

المنظمات التقليدية. وعندما نتحدث عن و ،ت تتعامل بها منظمات القرن العشرينكانمختلفة عن تلك التي  أسسبقواعد و
 ،التحديات المذكورة بشكل اخطر هنا نتحدث عن منظمات تواجه هذأنف ،الطيرانقطاع حيوي واقتصادي هام مثل قطاع 

وبقدر هذه  .صبحت تواجهها بشكل عاصفأالظروف االقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية التي  كبر بسببأوبشكل 
والتكيف في االسلوب  اإلدارةقادة يتمتعون بقدر مالئم من المرونة و إلىهذه المنظمات تحتاج  أنف ،التحديات وقوتها

سب لمواجهة نالقيادة التحويلية هي األ أنستعراض أساليب القيادة المختلفة يتبين إومن خالل  ،لمواجهة هذه التحديات
   .(Sajeet and Kesari, 2019) التحديات والتحوالت المعاصرة

ومنافسة كبيرة في التميز والتطوير  ،من مخاطر على مستويات عالمية الطيرانعث هذه التحديات ما تواجهه شركات ومب
ين المحلية أنوالقو ،وكذلك في العولمة ،في التكنولوجيا مستمرًا رًاوما تواجهه من تحديات تتطلب تطوي ،المستمر والجودة

تطورات التي تتطلب قادة على مستوى هذه التحديات من خالل التطوير واتباع والعالمية التي تحتم عليها مواكبة كل هذه ال
الحيوية  األهميةفي مثل هذه القطاعات ذات  داءألوا اإلبداعاستراتيجيات القيادة التحولية التي تصب في تحسين مستويات 

  .أكدفي بيئة متغيرة تتسم بعدم الت

 المنظمات المتعلمة أي ،سب للمنظمات المعاصرةنألالتحويلية هي االقيادة  أنت الكثير من الدراسات على أكدوقد 
(Melhem, 2011) لما لها من  ،وعلم النفس االجتماعي ،اإلدارةهتمام كبير من الدارسين في با ى القيادة التحويليةظوتح

وتحقيق  ،ة بالنفس والقوةوألهميتها في تعزيز الثق ،في التركيز على التحفيز الذاتي وتطوير المرؤوسين ينكبير أثردور و

                                                        
 .2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم األنسأنية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
ك،اقسم ادارة األعمال، جامعة  * م ، ل   .ردناأل ار



 ...لعاملينابداع وأداء إثير على دور القائد التحويلي في التأ                2
  

 ,Northouse).الماضي نينات من القرأنهتمام الكثير من العلماء والباحثين منذ الثمإحيث حازت  ،النجاح في الظروف الصعبة
2013)   

فعالية القادة  أنيرى  ؛ فهوفي كتابه القيادة 1978عام  العالم بيرنز لمفهوم القيادة التحويلية هو نظريًا أصل ل منأوو 
 ,Burns).الذي يقاس من خالل تلبية التوقعات واالحتياجات البشرية ،يجب الحكم عليها من التغيير الفعلي واالجتماعي

وهي دور القائد في  ،األهمية ة يالت القيادة التحويلية فكرة في غأونستوحي من الدرسات المختلفة التي تن أنولنا  (1978
 مستويات راقية من القدرة والفاعلية والتنمية إلى من يعمل معهومه وفي األخذ بيد تابعي ،صناعة القادة

القيادة التحويلية والنتائج التي تحققها هذه  أهميةسات اروتؤكد العديد من الد  .(Wikhman et al., l2012).والتطوير
في . فب القيادة التقليديةالفردي والمؤسسي لم تحققه أسالي اإلبداعمن أهم هذه النتائج تحقيق مستويات من  كانالقيادة. و

ت كانية اإلبداعالعالقة بين القيادة التحويلية والسلوكيات  أنبينت  ،شركات صينية 5من  ًاقائد 87و ًاموظف 693دراسة على 
 بينت أمابل  وقد .قوية بين العاملين الذين يتمتعون باستقاللية واعتماد ذاتي

 ،يأنفي المنظمات المعاصرة (الكن اإلبداعودور القيادة في تشجيع  عاإلبدا أهمية ,.Amabile et al) (2014 وزمالؤها
حدى الطرق التي يمكن للمنظمة من إالقيادة التحويلية هي  أن) على 2010عباس ( أكد). فقد 2010 ،عباس؛ 2014

 أنمن المؤكد ية للمرؤوسين. واإلبداعفي مواجهة التحديات والصعوبات من خالل تنمية القدرات  اإلبداعخاللها تحقيق 
 داءللمنظمات التي تريد التميز في األ ًاإجباري ًاالذي جعله متطلب األمر ،الوظيفي داءعلى األإيجابي  أثرله  اإلبداع

تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية  فراداأله يتوجب على المنظمات توفير بيئة مناسبة لإلبداع عند أنوبالتالي ف .والمنافسة
القليل منها  أنغير  ،ولقد اجريت العديد من الدراسات حول القيادة التحويلية .)2014 ،ينا؛ الكن 2011 ،يأوالمحيطة (ح

ل هذه أولذلك تح ،األردنفي  الطيراندراسات حول قطاع  أيولم يعثر الباحث على  .العاملين أداءو اإلبداعربط بينها وبين 
  . (Mahmoud, 2018)ل العام أداءذلك على  أثرو ،ياإلبداعلعاملين سلوك االقيادة التحويلية على  أثرالدراسة استكشاف 

 ،التعرف على مدى توفر عناصر القيادة التحويلية المتمثلة في (قوة الشخصية إلىتهدف هذه الدراسة  ،وعليه 
والتعرف على مدى توفر  ،يةاألردن الطيرانية) لدى القادة في شركات لهامالدافعية اإلو ،االعتبار الفرديو ،االستثارة الفكريةو

 ،العاملين (الكفاءة أداءالتعرف على مستوى و ،ية)اإلبداعالقدرات و ،(المحفز الداخلي فيالمتمثلة  اإلبداععناصر 
 أثروبحث  ،ية)اإلبداعالقدرات و ،(المحفز الداخلي اإلبداعاستخدام القيادة التحويلية على  أثربحث  إلىباإلضافة  ،)والفاعلية
 .يةاألردن الطيرانالعاملين (الكفاءة والفاعلية) في شركات  أداء ية) علىاإلبداعالقدرات و ،لمحفز الداخلي(ا اإلبداع

  مشكلة الدراسة

ولكن الكثير من هذه المنظمات تجهل  ،األهمية ة يامر في غأالكشف عن القيادة التحويلية وخصائصها في المنظمات 
وفي المنظمات الخدمية الحساسة  ،بشكل عام األعمالفي منظمات  اإلبداعتعزيز  حجم الدور الذي يلعبه القائد التحويلي في

لية على المستويين البحثي يبمفهوم القيادة التحو كون هنالك معرفة كافيةتربما و بشكل خاص. الطيرانمثل شركات 
طار إفي  -وربما الباحثين -ديرينولكن ما يغيب عن الم ،الموضوع ابحاث والدراسات في هذألفهنالك الكثير من ا ؛والتطبيقي

 اإلبداعمن أجل وظروف مناسبة اخ وما قد تحققه من من ،العاملين أداءها على أثرستجالء دورها واالقيادة التحويلية هو 
الذي سيفتح عيون  األمر ،يةاألردن الطيرانوبشكل خاص في شركات  ،الطيرانواالبتكار في قطاعات حساسة مثل قطاع 

والوقوف على العالقة بين هذا النهج  اإلبداعو داءألتحققه القيادة التحويلية في دعم ا أنر على ما يمكن صحاب القراأ
  .يةاألردن الطيرانخرى في شركات أالعاملين من جهة  أداءو اإلبداعو القيادي من جهة

  فرضيات الدراسة

 تفرع منها الفرضيات اآلتية:تو .يةردناأل الطيرانفي شركات  اإلبداعللقيادة التحويلية على إيجابي  أثريوجد  )1

  يةاألردن الطيرانفي شركات  اإلبداعلقوة الشخصية على إيجابي  أثريوجد. 
  يةاألردن الطيرانفي شركات  اإلبداعلالستثارة الفكرية على إيجابي  أثريوجد. 
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  يةاألردن الطيرانفي شركات  اإلبداعلالعتبار الفردي على إيجابي  أثريوجد. 

  يةاألردن الطيرانفي شركات  اإلبداعية على لهام للدافعية اإلإيجابي  رأثيوجد. 
 .يةاألردن الطيرانالعاملين في شركات  أداءبداع على إللإيجابي  أثريوجد  )2

ية) كمتغير متدخل على العالقة بين القيادة التحويلية اإلبداعالقدرات و ،بداع (المحفز الداخليإللإيجابي  أثريوجد  )3
  يةاألردن الطيرانالفاعلية) في شركات و ،لين (الكفاءةالعام أداءو

  الدراسة أهمية

العاملين من خالل  أداءو اإلبداععرض أدبيات القيادة التحويلية و ًالأوب: أنجو عدة تقدم هذه الدراسة مساهمة من
القيادة  أثريوضح  ًانظري ًاطارإوتقدم  ،والعشرين الحاديفي منظمات القرن  األهميةالتفاعل والعالقة بين هذه المتغيرات ذات 

 ،ية) على سلوك العاملينلهاموالدافعية اإل ،واالعتبارالفردي ،واالستثارة الفكرية ،لية بمكوناتها المختلفة (قوة الشخصيةيالتحو
 ،عربيةوخاصة في البيئة ال ،. الكثير من الدراساتيةاألردن الطيرانالعاملين في شركات  أداءذلك السلوك على  أثرومن ثم 

ادائهم  أو) 2015 ،ده واخرونياسلوك العاملين (السي أو .,Bass and Riggio) (2006 على دراسة القيادة التحويلية ركزت
(Riaz and Haider, 2010)  أثربشكل يوضح  ةفيما تميزت هذه الدراسة بالربط بين هذه المكونات الثالث ،بشكل مستقل 

وليس مجرد واقع القيادة التحويلية ومدى التزام القادة  ،ر على سلوك العاملين وابداعاتهمالقيادة التحويلية ودورها في التأثي
 ،داءاألعلى  في سلوك العاملين اإلبداع أثرسة من خالل استكشاف اهذه الدر أهمية وعليه فقد تجلت .ها وقواعدهاأسسب

عندما نتحدث عن شركات خدمية  وبشكل خاص ،عاملينبين القيادة التحويلية وابداع ال ًاوسيط ًابصفته متغير اإلبداعوأخذ 
بين  اإلبداعمن خالل تحفيز  داءللقادة فيها دور هام في رفع مستوى األ رةمتغي التي تواجه بيئة ديناميكية الطيرانكشركات 
  ) نموذج الدراسة.1ويبين الشكل ( .,Riaz and Haider) (2010 العاملين

 نموذج الدراسة

 
 

 

 

 
 

 .): نموذج الدراسة1شكل (ال

 

 والدراسات السابقة النظريةالخلفية 

وهنالك  .محددة كما يراها القائد هدافًاأيحقق  ،القيادة تتمحور في مفهومها حول التأثير في اآلخرين باتجاه فعل ما
تمثل في التأثير في ية ولكن المحور األساس في القياد ،واعها وأساليبها المختلفةأنومفاهيم كثيرة تدور حول القيادة وأفكار 

 ،ةالتابعين وتفجير طاقاتهم الكامن إلهامأقصى مستوياتها في ما يدعى  إلىوقد تصل مستويات التأثير هذه  .التابعين
 أنمكن يفرد في المجتمع أي  نأل ،قائد فكرة معقولة في مفهوم القيادة إلىوفكرة تحويل المرؤوس  .قادة إلىوتحويلهم 
ونية يمارس أنعن مفهوم "المدير" الذي يتمتع بسلطة شرعية ق لك قدرة على التأثير في االخرين بعيدًاذا امتإ يكون قائدًا

صيل ألمن خاللها الحفاظ على قواعد عمل محددة بشكل مدروس ومخطط له. والقيادة التحويلية تلتقي مع هذا الفكر ا
  الكثير من العلماء عليه أكدلمفهوم القيادة الذي 
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 (Lai et al., 2020; Bass, 1985: Durrin, 2014; Yukl, 1989; Northhouse, 2013; Gibson et al., 2003; 
Raja, 2012) . لكل المنظمات وكل  سلوب واحد مناسبإهنالك  كان أنلم يحصل  إذ ؛ماط وأساليب قيادية متعددةأنوهنالك

 اإلدارةعلماء  وهذا ربما ما يميز القيادة كما يؤكد (Feidler, 1978)  لفيدلير اإلدارةفي  .الظروف بحسب النظرية الظرفية
تعتمد على التعلم والتطور المستمر  - اي القيادة  -فهي وغيرهم  والقيادة من أمثال بيتر دراكر ووارن بينس وبل جورج

 Farahnak) تلفةم مع المتغيرات والظروف المخءوالتجارب التي يمر بها القادة والتي تصقل قدراتهم وتعزز تجاربهم بما يتال
et al., 2020). وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط  منها القيادة التحويلية. ،نظريات متعددة ومختلفة في القيادة توبذلك برز

 ،ماط القيادة التقليديةأن اال تحققه اإلبداعها وأهميتها في تحقيق مستويات من أثرالضوء على القيادة التحويلية بسبب 
 ،)2013؛ المعاني؛ 2013 ،(الرفاعي ماط التي تدعم العاملين الراغبين بتطوير قدراتهم وأدائهمنم األهأها من أنعن  فضًال

ل أوو .(Bass, 1985; Uzohue et al., 2016; Amanchukwu et al., 2015)وكذلك تطوير مؤسساتهم التي يعملون بها 
كوصف للقادة السياسيين الذين يحولون قيم أتباعهم  1978) في عام Burnsلمفهوم القيادة التحويلية هو ببرنز ( أسسمن 

)Burns، 1978(،  جاءثم ) باسBass ووسع مفهوم القيادة التحويلية ليشمل القيادة  1990و  1985) في الفترة بين
نطاق  ماط القيادة المدروسة علىأنالذي جعل القيادة التحويلية من أكثر  األمر ،األعمالداخل البيئات التنظيمية ومنظمات 

فما نرجوه من القيادة  .(Farahnak et al., 2020) وتحفيز الموظفين ،واسع بسبب تركيزها على تغيير قواعد العمل
 ,.Simola et al) لالتحويلية يتم تحقيقه من خالل التوفيق بين أهداف المنظمة وأهداف التابعين والرؤية الملهمة للمستقب

2012; Northouse, 2013; Skees, 2005)نيمن وجهة نظر شوبريك واخرأما  . و (Schaubroeck et al., 2007) نإف 
 في التابعين و تغييرات ضمن إستراتيجية وهيكلية المنظمة ةإيجابيجاد تحوالت يإ إلىالقيادة التحويلية أسلوب يهدف 

(Khan et al., 2020; Dubrin, 2014; Conger, 2002; Roberts, 1985; Bass and Avolio, 1994).  

  عناصر القيادة التحويلية

ويقصد بالتأثير . Idealized Influence(: (Bono and Judge, 2004; Bass and Riggio, 2006)( التأثير المثالي
وقد يمتلك الجاذبية القيادية  ،في االحترام والقدوة والثقة يحتذى من قبل أتباعه مثاليًا إنموذجًايكون القائد  أنالمثالي 

حيث تجعله قدوة لهم بالتي يمتلكها القائد  استجابة التابعين للقائد من خالل قوة الشخصية (الكاريزما) التي تسهم في
  .(Lai et al., 2020; Bennett et al., 2018; Khan et al., 2020) بحرصه على قيم العمل واهداف المنظمة

 أنيجب  إذ ،صل بوضوح و فعالية بين القائد و أتباعهالقدرة على التوا هو :)Inspirational Motivation( يلهامالدافع اإل
 Bass and) الذي يعمل على إثارة دوافع أتباعه األمر ،عندما يتحدث عن المستقبل و متفائًال متحمسًا القائد يكون

Avolio, 1994). لمهامهم أهميةمن خالل إعطاء معنى ألعمالهم و همإلهامتحفيز القائد ألتباعه و كما يقصد به (Bass 
and Riggio, 2006) . 2013 ،ينااعة على الفرد في العمل (المعلي تغليب روح الجميعلى القائد التحو ًاضأيويجب(. 

واهتماته وقدراته  ةقوم على معاملة كل فرد وتقدير فروقاته الفردييو  (Individualized Consideration):تقدير الفرد
 ,Judge and Bono) ةمحدد ةومتابع ُاخاص ًاومنحه إهتمام ،اإلعتبار بعين حاجاته الخاصة الفريدة خذأو ،ورغباته
 .(Bass and Riggio, 2006) وعلى اتصال شخصي معهم ،لكل فرد منهم ًاوناصح مدربًايكون القائد  أنو ،(2000

شخصي شكل تباعه بأالوقت الكافي لكي يهتم ب لديهال يتوفر  األحيانالقائد في كثير من  أنويؤخذ على هذا المحور 
خاللها ن مبشكل غير مباشر من خالل بناء نظم لتقدير الفرد وخلق حوافز ومكافآت يحضى ذلك كون يفقد  ؛مباشرو

 في بؤرة اهتمام القيادة هوجازات نإما يقوم به من  أنفيشعر ب ،الفرد باهتمام خاص بما يقدم من جهود وقدرات خالقة
  .(Bennett, 2018) ورعايتها

 فراداألات لدى كانمإلتعزيز القدرات وا في تمثليو :)Intellectual Simulation( (االستثارة الفكرية) التحفيز الفكري
تحفيز المرؤوسين من خالل إعادة صياغة  ضًاأيويقصد به  .(Bass, 1985) وأكثر تحديًا ليصبحوا أكثر إبداعًا

 ،وزيادة وعيهم. (Bass and Avolio, 2004)  اإلبداعيعهم على شجوت ،ا وحلها بطرق جديدةأيالمشاكل والقض
قد يستخدم القادة التحفيز الفكري بشكل مفيد وبناء في دعم و ،)2013 ،ينا(المع بينهم اإلبداعوالعمل على نشر روح 
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 Knowledge) خاصة في زمن اصبح فيه الموظف صاحب معرفة ،على العصف الذهني والتفكير الخالق فراداألقدرات 
Employee) صالها للموظف بسهولة ويسر عبر يإالية لما يتيحه العصر من تكنولوجيا المعلومات والمعرفة وومهنية ع

بيتر دراكر  بهعرفية في مجتمع المعرفة الذي تنبأ مترنت ووسائل التواصل االجتماعي التي تعزز القدرات الفكرية والنإلا
في كتاباته لمفاهيم: موظف المعرفة  كثيرأ لوأصKnowledge Worker،  ومجتمع المعرفةKnowledge Society 

من  اإلبداعبالقيادة  بربط هذه الدراسة وتسهم .(Durbin, 2014; Yulk, 1989)) وكذلك 2015 ،وآخرون (السيايده
 ،في المنظمات داءوتعزيز مستوى األ ،اإلبداعخالل القيادة التحويلية لنستكشف دور القيادة التحويلية في خلق 

هذا النوع من  نأله ما يبرره؛ فيرى الباحث من خالل عناصر القيادة التحويلية  أمر ذه العالقةلة استكشاف هأوومح
النوعي  داءومن ثم تعزيز األ ،بداعإللخلق مناخ مالئم ل مالئمةتمثل حاضنة  فًانآالقيادة وعناصرها التي تم ذكرها 

االستثارة الفكرية واالهتمام الخاص  أنتؤكد على  ساسية لهذه الدراسةألالفرضية ا نإفـ ،. من هنااإلبداعالناجم عن 
المميز للعاملين.  داءوتصنع األ اإلبداعوالتأثير المثالي كلها مقومات هامه لبيئة تحتضن  فرادألي للهامبالفرد والدافع اإل

مؤسساتهم لة تطبيقها في واشجعهم على محيو ،فهذا سيدفع القادة لفهم القيادة التحويلية ،صحت هذه الفرضية نإو
 عالميالمحلي وال يينمستوالالذي يواجه بيئة تنافسية على  الطيرانقطاع مثل  وخاصة في المؤسسات الخدمية

(Judge and Bono, 2000).  

  )Innovation( اإلبداعمفهوم 

ظ على للحفا اإلبداع أن تركز على من الضروري للمنظمات ،وازدياد توقعات المستهلكين مع ازدياد المنافسة عالميًا
  ومواجهة التحديات ،ميزتها التنافسية

على منظمات  نإف ،وفي هذا السياق. (Woodman 1993; Hilila and Rundquist, 2011)  المعاصرةوالصعوبات  
ومن هذه المقومات المحتملة القيادة الفاعلة  ،شكالهأبمختلف  اإلبداعالبحث في المقومات التي تساهم في تعزيز  األعمال

 األعمالبداع في منظمات إلشكال متعددة لأواع وأنوهنالك  .)2002 ،(جروان مثل القيادة التحويلية اإلبداعفي  والمؤثرة
في سلوك  اإلبداعو ،) Bogers, 2009( تاجيةنإلالعمليات ا يف اإلبداعو ،)Alegre et al, 2006في المنتج ( اإلبداعمثل 

في سلوك وتصرفات العاملين من  اإلبداعويعد  .)Woodman et al., 1993وهو المقصود في هذه الدراسة ( فراداأل
 التنظيمي اإلبداعوتركز الكثير من الدراسات على  ،المؤسسي والتنظيمي اإلبداعالتي تسهم في تعزيز  ةلهاماالمفاهيم 

(Halila and Rundquist, 2011; Amabile et al., 1996; Druckr, 2007; Doran and Ryan, 2014). ةى أهميوتتجل 
ة في المجاالت التكنولوجية في صوخا ،ظهور المنتجات واالختراعات واالكتشافات غير العادية فيفي الوقت الحاضر  اإلبداع

غير العادي الراديكالي بما يدعى  اإلبداعوقد ساهم هذا التطوير الناتج عن  .وتكنولوجيا المعلومات ،قطاع االتصاالت

ومن  نوكياكما حدث مع  ،خروج كثير من الشركات التقليدية من السوق في Exponential Innovation ألسيا اإلبداع

 ،(Ismail et al., 2014) وجوجل وفيسبوك وغيرها البداعات لشركات من أمثال ابل وسامسونج وتيسإمقابل  كوداكقبلها 
لم تواكب مثل هذا النوع الراديكالي  نإالرادكالي يضع الشركات التقليدية في وضع حرج  أوسي ألا اإلبداعهذا النوع من و

 اإلبداعغير عادي من خالل قيادة غير عادية تشجع الموظفين على  أداءالذي بدوره يساهم في  ،والتطوير اإلبداعمن 
تكون  أنمن الممكن للقيادة التحويلية  أنويرى الباحث في هذا البحث  .كما يقال خارج الصندوق أوبطريقة خارج النص 

العاملين وسلوكياتهم  أداءساسه ومبعثه أالذي يعد  داءواأل اإلبداعمناخ تنظيمي مالئم لمثل هذا النوع من  مرشحة لصنع
 ،(رباحي ن االقتصادي والتنميةأوت عليه منظمة التعأكدما وفقًا ل) و2014ه (ؤكما يؤكد اسماعيل وزمالو ،يةاإلبداع
هي الخبرة و ،عن ثالثة مكونات لإلبداع على مستوى الفرد  (Amabile, 1997) امابلوتحدثت  ،)2007 ،؛ الكناني2012

في  ،اإلبداعي قدرة الفرد على اإلبداعويحدد كل من الخبرة والتفكير  .بداعإلوالمحفز الداخلي ل ،ياإلبداعومهارات التفكير 
كما اكد . (Dionne et al., 2004; Woodman et al., 1993) اإلبداعتحديد رغبة الفرد في بحين يقوم المحفز الداخلي 

  ).2014 ،الكناني() و كذلك 2004 ،على أهمية هذه المكونات كل من (حريم
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  ابداع العاملين أهمية

 ,Sapprasert and Clausen) وأدوات العمل فيها تغيير في ممارسات المنظمة أوفي إحداث تحسين  اإلبداعيتمثل 
2003; Shin and Zhou, 2012).  لقيمة اواستغالل  ،واستيعاب ،وتبني ،تاجأنملية التي يتم من خاللها هو الع اإلبداع أنكما

تطوير  أو ،توسيع للمنتج والخدمة والسوق أوت عملية تجديد كانسواء  ،المضافة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
 ,Crossan and Apayden, 2010; Merano-Cerdan and Nicolas)ة شاء نظم إدارية جديدنإ أو ،تاجنطرق جديدة لأل

2013; De Leede and Looise, 2005; Woodman et al., 1993).  ة خلق دوافع داخلي اإلبداعويتطلب(Amabile, 
مهامه في  داءأل ،والسياسات الجديدة ،والعمليات ،ومدى تقبل الفرد للتعديالت ،اإلبداعتتمثل في رغبة الفرد في  (1996

 ،أساليب جديدة للعمل أووسعيهم لخلق منتج جديد  ،ية للعامليناإلبداعالقدرات  إلىفة إضا ،بين التكنولوجي واإلداريناالج
 ,.Amabile et al) وروح المجازفة ،وحل المشكالت ،روالقدرة على التغيي ،الطالقة والمرونة هذه القدرات حيث تشمل

واالستفادة من تنمية قدراتهم  البشرية في االستغالل األمثل للموارد في سلوك العاملين اإلبداع أهميةوتظهر  .(1996
 ،وتحسين خدمات التنظيم ،ضا بما ينتج عنه من أساليب عملية حديثة الستغالل المواردأيوتظهر أهميته  ،ذهنيةالفكرية وال

 ,De Leede and Looise)كما اكد على ذلك كل من  ،)2010 ،الغالبي ومحمد 2014 ،بما ينفع المنظمة والفرد (أسامة
سينعكس  من حيث حوافز العاملين الذي حتمًا ،ومقوماته الجوهرية اإلبداعونسلط الضوء في هذه الدراسة على . (2005

مدى في  ة المطافياالمختلفة في نه هشكالأب اإلبداع أهميةتتجلي و .(Daft, 2006) جازاتهمنإدائهم ونوعية إعلى مستوى 
 حاديفي مصلحة منظمات القرن ال ةحصلة تساهم في تعزيز نتائج هادففي سلوك العاملين الذي يعد م اإلبداعثيرها على أت

   .(Melhem, 2011) والعشرين التكنولوجية المتطورة في عهد ما يسمى المنظمة المتعلمة

  )Employee Performanceالعاملين ( أداء

نا ال نختبر نفإن. كما ذكرنا سابقا العاملي أداءوعلى  ،اإلبداعالقيادة التحويلية على  أثرل الكشف عن واهذه الدراسة تح
 متميزًا كانسواء  ،العاملين أداءومنها  ،اإلبداع اجل معرفة االثار الناجمة عن هذإما من نإو ،فحسب اإلبداعمن اجل  اإلبداع
، ليةبما يتسم بخصائص من الفاع، بداعات نوعيةإالعاملين الناجم عن  أداءويقاس  .)2008، غير ذلك (البلوى أو ابداعيًا

 ;Shahzad et al., 2012; Daft, 1988; Ahmad, 2012) وتنافسية عالية، وتفوق، وتحقيق نتائج بكفاءة عالية، والجودة
Sink, 1985; Tangen, 2005; Awamleh, 1994) .مشار إليها في دراسة مخيمر  وكما ه داءوهنالك ثالثة مستويات لأل

تحقيق األهداف التي وضعت  إلى والواجبات الموكلة له وصوًال، عمالألفرد لهو ممارسة الو، الفردي داء: األًالأو) 2000(
 األعمال ويشمل، )2001(عطوي،  الوحدة التنظيمية أداءيا: أنوث، الفردي الرئيس المباشر للموظف داءويقوم بتقييم األ، له

 Riaz and) ستراتيجيةإلأهداف المنظمة اعلى  التي تقوم بتنفيذها الوحدة التنظيمية لتحقيق األهداف التي وضعت لها بناًء
Haider, 2010; Ghafoor et al., 2011; Oluseyi and Ayo, 2009; Dionne et al., 2004) .وثالثًا أداء المنظمة ،

وما ، العاملين داءدوات قياس متعددة ألأوهنالك ويشمل جميع األعمال التي تقوم بها المنظمة لتحقيق أهدافها وغاياتها. 
إحداث توازن بين  إلىحيث تسعى المنظمات المعاصرة ، والكفاءة، دائهم من ناحية الفاعليةأمع هذه الدراسة هو قياس يتفق 

، جاد الوسائل المناسبة لجعل العمل أكثر قدرة على إشباع تلك الحاجاتيإالعاملين فيها من خالل  فراداألحاجاتها وحاجات 
توجيه  إلىعملية مستمرة ومتفاعلة تهدف  :هاأن اإلدارةتعريفات أحد ف ؛عملعلى رفع معدالت أدائهم في ال ذلك نعكسيل

 الفاعلية والكفاءةبأعلى درجة من ، ستخدام الموارد المتاحةاوالجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة ب، الجهود الفردية
(Oluseyi and Ayo, 2009) جاز عمله وتحقيق نتائج عمله أنرتبط بمقدرة العامل على ت هيف داءومن ناحية الكفاءة في األ

 ،(Nongo, 2012) داءما شابه ذلك بأقل قدر من الجهد والتكاليف التي يتطلبها ذلك األ أومبيعات  أومن خدمات للزبائن 
، للمدخالت من حيث تحقيق المخرجات بأقل تكلفة ويرتبط هذا المفهوم للكفاءة بمفهوم الكفاءة المتفق عليه لدى العلماء

 نإومن هنا ف، هداف والنوعيه في النتائجألبمفهوم الفاعلية الذي يؤكد على تحقيق ا عضويًا المفهوم يرتبط ارتباطًاولكن هذا 
 لذلك تأتي الفاعلية لكي تحدث .يتسم بكفاءة عالية دون تحقيق اهداف ذات جودة عالية في النتائج أنمكن يالعامل  أداء

تاجية بكمية نإهداف المتمثلة في األ تحقيق ووه، أهم ة وسيلة هامة لتحقيق امرفتصبح الكفاء، مع الكفاءة التوازن المطلوب
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 ;Nongo, 2012; Hannan and Freeman, 1997; Marloes et al., 2008) من عليه كل أكدوهذا ، وجودة عالية، كافية
Zhu et al., 2005; Oluseyi and Ayo, 2009; Riaz and Haider, 2010). 

  العاملين أداءو اإلبداعالقيادة و

العاملين  أداءو في سلوك العاملين اإلبداعما سبق من مفاهيم وفرضيات يساعد في فهم العالقة بين القائد التحويلي و
مثل  ك،وتساهم الكثير من الدراسات في االستدالل على ذل. ترابطها بشكل متسلسل ويفترض هذا البحث يزعمفي منظومة 

إتباع  نإف (Amabile, 1998) ومن وجهة نظر (Moon et al., 2013; Junge et al., 2008; Oke et al., 2009) دراسات
الدافع  وتحقيق احترام الذات وه إلىالذي يؤدي  األمر، المرؤوسين لدى ًامهني ًالتزامإسلوكيات القيادة التحويلية يخلق 

عزز مستويات ي مماتأدية ما يفوق التوقعات تحفيز أتباعهم من خالل إعدادهم ل إلىويعمد قادة التحول  .هم لإلبداعاال
 Gumuslouglu and Ilsev, 2009; Jung et) لدى المرؤوسين اإلبداع ياترفع مستو إلىيؤدي و، التحفيز واحترام الذات

al., 2003) ، العاملين  أداءومن مفاهيم القيادة التحويلية عالقتها المفترضة مع(Bass, 1985) ، حيث يوجد العديد من
 Cross et) داءيمتلكون مستوى عالي من األ يينليقادة التحوالأتباع  أنبحاث التي دعمت هذه الفرضية ووجدت أدلة على األ

al., 2000; Bass and Avolio, 1993; Maxi and Cooke, 2000)أثرمن هنا جاءت هذه الدراسة لكي تبحث في ، و 
وذلك الستكشاف ، الطيرانالعاملين في قطاع حساس ومهم هو قطاع  اءأدوعلى  لدى العاملين اإلبداعالقيادة التحويلية على 

العاملين  أداءو اإلبداعمثل  األعماللويات منظمات أوفي احداث نتائج تعد على رأس ودورها القيادة التحويلية  أثر
ي بشكل اإلبداععاملين دت العالقة بين القيادة وسلوك الأيوهنالك دراسات معاصرة . (Bennet, 2018) ةجازاتهم النوعينإو

 .(Sajeet and Kesari, 2019) خاص في الشركات الخدمية التكنولوجية

  نهجيةالم

  مجتمع الدراسة وعينتها

ة في يرضية والهندسألقسام تكنولوجيا المعلومات والعمليات اأتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في 
االجنحة ، االجنحة العربية، أنالعربية للطير، أنللطير يةاألردنل الجوي (الشركة المتخصصة بالنق يةاألردن الطيرانشركات 
  .)يةاألردنوالملكية ، أنجورد يفال، الملكية

وعلى راسها  األردنفي  الطيرانحول شركات  Ashraf (2017)دراسة  ومنها مؤخرًا، وقد اظهرت الدراسات السابقة
العاملين وتميز الخدمات التي تقدمها  أداءرضا المسافرين من خالل  أهميةع وهذا القطا أهميةظهرت أ يةاألردنالملكية 
 خاصة من خالل تطبيق مفهوم أهميةتعد ذات  الطيرانجودة الخدمات في قطاع  نإ إذ ؛لمسافريها يةاألردنالملكية 

Servqual  السيرفكوال (Annual Report, 2016) . العالمية في  الطيرانير يامعيلتزم ب الطيرانقطاع  أنومن الجدير ذكره
ها أنوالقيادة التي من المفترض  اإلدارةة يامما يجعل ذلك محل عن، من والسالمة العامةألا اياامور الجودة ورضا الزبائن وقض

قطاع  أنذن تفترض هذه الدراسة إتراجع وتنظر في اساليبها القياديه لكي تكون متماشية مع هذه النتائج وهذه التوقعات. 
هذه الشركات من  أداءساليب قيادية تساهم في تحسين أة التي يتحتم فيها على القيادة استخدام لهامامن القطاعات  يرانالط

 داءية التي ربما تسهم في نتائج جيدة على مستوى األاإلبداعالعاملين فيها وعلى قدراتهم الخالقة و أداءخالل التركيز على 
حدهما أ، هذا وقد تم استهداف موظفي تكنولوجيا المعلومات لسببين، (Adile, 2013) الكلي المتفوق لهذا القطاع الحيوي

  ، سع من قبل فئات اخرى في هذه الدراسةأودارات هذه الشركات التي لم تكن تسمح بمشاركة إمن قبل  ومقيدًا يعد محددًا

 اإلبداعمع عناصر  كثرتعامًالأت هم العاملين في تكنولوجيا المعلوما أن إذ ؛اإلبداعخر يرتبط بمتغير آلوالمبرر ا
الدراسة  ت عينةكانو، ًاموظف 1684عددهم  كانو، بداعيإونتائجه بشكل  داءواالبتكار من منطلقات تكنولوجية في تعزيز األ

سلوب العينة أشراف من أقسام الشركة التي رفضت إدارة وإوقد تم الوصول لعينة الدراسة بطريقة ميسرة ب .ًا) موظف234(
 أنات المستردة تبين أنوبعد القيام بفحص االستب، استبانة (212) وقد تم استرداد .اإلدارةسباب لم توضحها ألشوائية الع

وقد توزعت عينة الدراسة  .)203ات المالئمة للتحليل (أن) غير صالحة للتحليل اإلحصائي. فأصبح عدد االستب9( هناك
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ما بين  تكانوبقية العينة  38-28 ن عمر% م44و سنة 28- 18عمر  العينة من أفراد% من 33هنالك حوالي  كانبحيث 
، سنوات 10-5% من 30 كانو، سنة من الخبرة 15-10من  ازوا% من العينة قد تج30ما نسبته  كانو .سنة 38-58
 %. اما13اقل من  إلىوهي نسبة تصل ، سنة 15خبرتهم  ا فيزواالعينة تج أفرادوبقية ، سنوات 5 إلى سنة% من 28و

، يحملون مؤهل دبلوم% 37س و ومن حملة البكالوري من أفراد العينة% 44اكثر من  كانف، فيما يتعلق بالمؤهل العلمي
% منهم يعمل في تكنولوجيا 30 وكان وية العامة.أن% من حملة الث29من حملة الماجستير والبقية  كانوا %4.5وحوالي 

  % في العمليات الهندسية.27بقية االرضية وال الطيران% في عمليات 43و، المعلومات

  داة الدراسة أ

القيادة وقد تشكلت عناصر  من متغيرات ديموغرافية ومن متغيرات تابعة مشابهة أداة أيداة الدراسة كأتشكلت 

، ربع فقراتأوتكون من  ستثارة الفكريةإلاي وهو ناوالبعد الث، ربع فقراتأمن  قوة الشخصيةبعاد: أربعة أالتحويلية من 

تكون من  فقد يةلهامالدافعية اإلما البعد الرابع وهو أ، عتبار الفردي من ست فقراتإلكون البعد الثالث المتمثل في اوت
بعاد ونفس ألجماع من كثير من الدراسات السابقة التي استخدمت فيها نفس اإوقد حازت هذه الفقرات على ، خمس فقرات
 Avolio and Bass, 2006; Bass and) عتماد علىإلوقد تم ا، ةداقيختبارات الثبات والمصإلخضاعها إالفقرات بعد 

Riggio, 2004). القدرات و المحفز الداخلي: هما فقد تكونت من بعدين اإلبداعما عناصر أ .األبعاد هفي فقرات هذ

اما . (Amabile, 1998; Alegre et al., 1996) ىوقد تم تشكيل فقرات هذا البعد باالعتماد عل، من اربع فقرات يةاإلبداع

، وكذلك دراسة (Schaubroeck et al., 2007)تم تصميم فقرات هذا البعد من وحي دراسة  فقد العاملين أداءبعد 

(Shahzad et al., 2012) ، عد اشتمل علىوقدالفاعليةي وهو نافيما تكون البعد الث، من خمس فقرات وتكونالكفاءة  ب 
سات السابقة من حيث افي الدر هت قد حققت نتائج مقبلولكانة بابعادها المختلفة ناستبإلمن ثالث فقرات. جميع فقرات ا

من  10فقد تم أخذ آراء  ؛من عامل الثبات وصدق االداة أكدضا في هذه الدراسة تم التأيو، المصداقية وثبات االداة
من الموظفين في قطاع  10ة على ناستبإلعرض ا كذلكوتم ، مختلفة كاديمين في التخصص من جامعات حكوميةألالمحكمين ا

داة على ضوء اقتراحات المحكمين وعينة من ألتم تعديل ا، وفي الحالتين .من وضوح مصطلحاتها ومفاهيمها أكدللت الطيران
تم حساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) ، من ثبات األداة أكدمن التحليل. وللت ؤهاحيث تم اسثنا، مجتمع الدراسة

Cronbach Alpha ،والجدول ، تعد هذه القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسةو، )0.89) و(0.81حت نتائجه بين (أووقد تر
  .(Sekaran, 2003) ) يبين نتائج الثبات لهذه الدراسة1(

  .%89 إلى% 81معامل االتساق من : )1جدول (ال 

 تساق الداخلي (الثبات)إلامعامل   الفقرات األبعاد والمتغيرات
  19 التحويلية القيادة ت أبعادوع فقرامجم
 0.89 4-1 الشخصية قوة

 0.88 4-1 الفكرية االستثارة
 0.87 6-1  الفردي االعتبار
 0.86 5-1 يةلهاماإل الدافعية

  8   اإلبداع أبعادمجموع فقرات 
 0.84 4-1 بداعإلل الداخلي المحفز
 0.86 4-1 يةاإلبداع القدرات

  8 العاملين ءأدا أبعادمجموع فقرات 
  0.82 5-1 الكفاءة
  0.81 3-1 الفاعلية
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  اختبار الفرضيات

 أكدومصفوفة االرتباط للت، لفحص فرضيات هذه الدراسة Multiple regressionحدار المتعدد نتم استخدام نموذج األ
  حدار المتعدد كما هو مبين على النحو التالي: نمن مدى صحة استخدام نموذج األ

  اطتبمصفوفة االر

  ).2( كما هو مبين في الجدول، تم استخراج مصفوفة االرتباط بين مجاالت الدراسة الرئيسية

  .مصفوفة االرتباط بين مجاالت الدراسة الرئيسية :)2جدول (ال

 العاملين أداء عناصر اإلبداع عناصر التحويلية القيادة عناصر  المجال
 **2330. **3140.  التحويلية القيادة عناصر

 **3770.  **3140. اإلبداع صرعنا
  **3770. **2330. العاملين أداء عناصر

بين  (α≤0.01)عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  ي) وجود ارتباط ذ2رتباط في الجدول (إليتبين من مصفوفة ا
يادة التحويلية وعناصر ت قيمة االرتباط بين عناصر القكانو، )0.314حيث بلغت ( اإلبداععناصر القيادة التحويلية وعناصر 

 أن). ورغم 0.337العاملين ( أداءوعناصر  اإلبداعقيمة العالقة االرتباطية بين عناصر  كانت بينما، )0.233العاملين ( أداء
  على.ألت اكانالعاملين  أداءوعناصر  اإلبداعالعالقة بين عناصر  فإن، ت متقاربةكان القيم

  لىواختبار الفرضية الرئيسية األ

الدافعية ، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية، للقيادة التحويلية بعناصرها (قوة الشخصيةإيجابي  أثريوجد 

   .يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعية) على لهاماإل

،  اإلبداعناصر القيادة التحويلية على ع أثر ناحدار المتعدد لبينالتم استخدام تحليل ا، للتحقق من صحة هذه الفرضية
  ).3كما هو مبين في الجدول (

، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية، القيادة التحويلية بعناصرها (قوة الشخصية ثرحدار المتعدد ألنتحليل األ ):3( جدول
  )203ية) (ن=اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعية) على لهامالدافعية اإل

  .0.05 ≥الداللة مستوى، حدارنتحليل األ 

) لمستوى (عناصر القيادة α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةهام ذو داللة  أثر) وجود 3( الجدوليتبين من 
 نا إلى) فيشير R2أما معامل التحديد (، )R) (0.316إذ بلغ معامل االرتباط (، الطيرانفي شركات  اإلبداعالتحويلية) على 

 .) (كمتغير تابع)اإلبداعن في متغير (عناصر يا%) من التب10(كمتغير مستقل) تفسر ما نسبته ( القيادة النحويلية أبعاد
دة التحويلية بعاد القياأالكلي لمجموع  ثرخذت بعين االعتبار األأالتي ، لىوقبول الفرضية الرئيسية األ إلىوهذه النتيجة تشير 

التفسير التي لم  نسبةقوته التأثيرية ليست عالية بسبب  أنب علمًا ثروجود ذلك األ وبدا واضحًا .التنظيمي اإلبداععلى 
  .R-square%) بحسب قيمة 10ز (وتتجا

 Tقيمة  Beta لمتغير المستقلا
داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

معامل 

 التحديد

)R2( 
 )Fقيمة (

 حصائيةاإلداللة ال

)F( ≤0.05 

 2340. 1.193 0.121 الشخصية قوة

0.316 .1000 5.497 .0000 
 2240. 1.220 0.108 الفكرية االستثارة
  6500.  0.455 0.046 الفردي االعتبار
 3030. 1.032 0.100 يةلهاماإل الدافعية
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  لىواختبار الفرضية الفرعية األ

 الطيرانية) في شركات بداعاإلالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعلقوة الشخصية على  إيجابي أثريوجد 

  .يةاألردن

(المحفز  اإلبداعقوة الشخصية على  أثر أنحدار البسيط لبينتم استخدام تحليل األ، للتحقق من صحة هذه الفرضية

  ): 4( الجدولكما هو مبين في ، يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، الداخلي

في شركات  )يةاإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعقوة الشخصية على  رثحدار البسيط ألنإلتحليل ا :)4( جدول
  .)203(ن= يةاألردن الطيران

  .0.05≤الداللة مستوى ، قوة الشخصية  

 اإلبداعقوة الشخصية على ل) α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 4( الجدوليتبين من 
أما معامل  ،)R) (0.278إذ بلغ معامل االرتباط ( ؛يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي

) اإلبداعن في متغير (يا%) من التب7.7قوة الشخصية (كمتغير مستقل) تفسر ما نسبته ( أن إلى) فيشير R2التحديد (
، اإلبداعلقوة شخصية القائد على  أثروجود  ضًاأيتبين و، لىوقبول الفرضية الفرعية األ إلىهذه النتيجة تشير  .(كمتغير تابع)

  %.8ما نسبته  صل إلىت ؛ إذ لمنا لم تكن قويةالقوة التفسيرية ه أنال إ

  يةنااختبار الفرضية الفرعية الث

 الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعلالستثارة الفكرية على إيجابي  أثريوجد 

  .يةاألردن

(المحفز  اإلبداعة الفكرية على الستثارألثرا اإلنحدار البسيط تم استخدام تحليل، للتحقق من صحة هذه الفرضية
  ). 5( الجدولكما هو مبين في ، يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، الداخلي

ية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعالستثارة الفكرية على ا ثرحدار البسيط ألنتحليل األ): 5( جدول
  )203(ن= يةاألردن الطيران

 Beta ر المستقلالمتغي
قيمة 

)T( 
  إحصائيةداللة ال

)T( 
االرتباط معامل 

)R( 
معامل 

 )R2التحديد (
قيمة 

)F( 
 إحصائيةداللة 

≥)F( 
 0000. 14.442 0670. 2590. 0000. 3.800 2590. الفكرية االستثارة

  .0.05 <الداللةمستوى ، االستثارة الفكرية    

 اإلبداع) لالستثارة الفكرية على α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةلة دال يهام ذ أثر) وجود 5( الجدوليتبين من 
أما معامل ، )R) (0.259إذ بلغ معامل االرتباط ( ؛يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي

) اإلبداعن في متغير (يامن التب%) 6.7االستثارة الفكرية (كمتغير مستقل) تفسر ما نسبته ( أن إلى) فيشير R2التحديد (
قد  أو، أخرى لم ترد في نموذج الدراسة مؤثرة هناك متغيرات مستقلة أنعني ي%) ف93.3ما باقي النسبة (أو .(كمتغير تابع)

  .ضعيفة ضًاأيت كانقوة التأثير  أنب علمًا، يةناقبول الفرضية الفرعية الث إلىوهذه النتيجة تشير  .الخطأ العشوائي إلىتعود 

  

  

المتغير 

 المستقل
Beta 

قيمة 

)T( 
  حصائيةاإلداللة ال

)T( 
االرتباط معامل 

)R( 
معامل 

 )R2التحديد (
قيمة 

)F( 
 حصائيةاإلداللة ال

≤ )F( 
 0000. 16.806 0770. 2780. 0000. 4.099 2780. الشخصية قوة
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعلالعتبار الفردي على إيجابي  أثريوجد 

  .يةاألردن

(المحفز  اإلبداعاالعتبار الفردي على  أثر ناحدار البسيط لبينالللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل ا
  ).6( الجدولكما هو مبين في ، يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، الداخلي

ية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعاالعتبار الفردي على  ثرحدار البسيط ألنالتحليل ا): 6( جدولال
  .)203(ن= يةاألردن الطيران

قيمة  Beta المتغير المستقل

)T( 
  يةحصائاإلداللة ال

)T( 
معامل 

 )Rاالرتباط (
معامل 

 )R2التحديد (
قيمة 

)F( 
  إحصائيةداللة 

 ≥ )F( 
 0000. 13.745 0640. 2530. 0000. 3.707 2530. الفردي االعتبار

  .0.05≤الداللة ، االعتبار الفردي  

 اإلبداعالفردي على عتبار لإل) α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 6( الجدوليتبين من 
أما معامل  ،)R) (0.253إذ بلغ معامل االرتباط ( ،يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي

) اإلبداعن في متغير (يا%) من التب6.4فسر ما نسبته (ياالعتبار الفردي (كمتغير مستقل)  أن إلى) فيشير R2التحديد (
قد  أو، أخرى لم ترد في نموذج الدراسة مؤثرة هناك متغيرات مستقلة أن%) فتعني 93.6قي النسبة (أما با .(كمتغير تابع)

  .مع اإلشارة الى ضعف قوة التأثير، قبول الفرضية الفرعية الثالثة إلىوهذه النتيجة تشير  .الخطأ العشوائي إلىتعود 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

 الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات  ،ي(المحفز الداخل اإلبداعية على لهامللدافعية اإل إيجابي أثريوجد 

  .يةاألردن

(المحفز  اإلبداعية على لهامالدافعية اإل ثرحدار البسيط ألنللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل األ
  )7( الجدولكما هو مبين في  ،يةاألردن الطيرانية) في شركات اإلبداعالقدرات ، الداخلي

ية) في شركات اإلبداعالقدرات ، (المحفز الداخلي اإلبداعية على لهامالدافعية اإل ثرحدار البسيط ألنتحليل اال): 7( جدولال
  .)203(ن= يةاألردن الطيران

 Beta المتغير المستقل
قيمة 

)T( 

داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

معامل 

التحديد 

)R2( 
 )Fقيمة (

داللة إحصائية 

≥ )F( 

 0000. 15.595 0720. 2680. 0000. 3.949 2680. اإللهامية الدافعية
  .0.05≤الداللة مستوى ، يةلهامالدافعية اإل   

على  ية)لهام(الدافعية اإل ثر) ألα≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 7( الجدوليتبين من 
ية لهامالدافعية اإل أن إلى) فيشير R2أما معامل التحديد ( ،)R) (0.26إذ بلغ معامل االرتباط (، رانالطيفي شركات  اإلبداع

عني ي%) ف92.8أما باقي النسبة ( .) (كمتغير تابع)اإلبداعن في متغير (أي%) من التب7.2(كمتغير مستقل) تفسر ما نسبته (
 إلىوهذه النتيجة تشير  .الخطأ العشوائي إلىقد تعود  أو، لدراسةأخرى لم ترد في نموذج ا مؤثرة هناك متغيرات مستقلة أن

  قبول الفرضية الفرعية الرابعة.
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  .يةناة الرئيسية الثاختبار الفرضي

الفاعلية) ، العاملين (الكفاءة أداءية) على اإلبداعالقدرات ، بداع بعناصره (المحفز الداخليإللإيجابي  أثرهناك 

  . يةاألردن الطيرانفي شركات 

، بعناصره (المحفز الداخلي اإلبداع أثر ناحدار المتعدد لبينللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل اال
  ).8( الجدولكما هو مبين في  ،يةاألردن الطيرانالفاعلية) في شركات ، العاملين (الكفاءة أداءية) على اإلبداعالقدرات 

العاملين  أداءية) على اإلبداعالقدرات ، بعناصره (المحفز الداخلي اإلبداع أثرن لبياحدار المتعدد نتحليل األ): 8( جدولال
  .)203(ن=الفاعلية) ، (الكفاءة

  .0.05 ≤ الداللة مستوى، اإلبداع  

بعناصره (المحفز  إلبداعل) α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 8( الجدوليتبين من 
، )R) (0.42إذ بلغ معامل االرتباط ( ؛الطيرانفي شركات  الفاعلية)، ملين (الكفاءةالعا أداءية) على اإلبداعالقدرات ، الداخلي

ن في متغير يا%) من التب17.7فسر ما نسبته (ي) بأبعاده (كمتغير مستقل) اإلبداع( أن إلى) فيشير R2أما معامل التحديد (
 أداءعلى  اإلبداعقوة تأثير  أنويبدو ، يةأنرئيسية الثقبول الفرضية ال إلىوهذه النتيجة تشير  .العاملين) (كمتغير تابع) أداء(

  .اإلبداعالقيادة التحويلية على  أثرعند قياس  ؛لىوعلى مقارنة بالفرضية األألا تكانالعاملين 

  لىواختبار الفرضية الفرعية األ

  .يةاألردن الطيرانللمحفز الداخلي على كفاءة الموظف في شركات إيجابي  أثريوجد  

كما  ،على (الكفاءة) )(المحفز الداخلي أثرلبيان حدار البسيط نتم استخدام تحليل األ، ن صحة هذه الفرضيةللتحقق م
  .)9( الجدولهو مبين في 

  (المحفز الداخلي) على (الكفاءة)  ثرحدار البسيط ألنتحليل األ): 9( جدولال

 )Tقيمة ( Beta المتغير المستقل
داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

اط االرتب

)R( 

معامل 

التحديد 

)R2( 

قيمة 

)F( 
 حصائيةاإلداللة ال

≥ )F( 

 0000. 17.236 0790. 2810. 0000. 4.152 281. المحفز الداخلي
  .0.05≤الداللة مستوى ، المحفز الداخلي   

 ؛كفاءةلمحفز الداخلي على الل )α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 9( الجدوليتبين من 
فسر ما ي(المحفز الداخلي) (كمتغير مستقل)  أن إلى) فيشير R2أما معامل التحديد ( .)R) (.281إذ بلغ معامل االرتباط (

هناك متغيرات  أنعني ي%) ف92.1وأما باقي النسبة ( .ن الحادث في متغير (الكفاءة) (كمتغير تابع)أي%) من التب7.9نسبته (
قبول هذه  إلىوهذه النتيجة تشير . الخطأ العشوائي إلىقد تعود  أو، نموذج الدراسة أخرى لم ترد في مؤثرة مستقلة

 الفرضية.

  

 Beta المتغير المستقل
قيمة 

)T( 

داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

 معامل

التحديد 

)R2( 

قيمة 

)F( 
 داللةال

 )F( ≤ حصائيةاإل

 1400. 1.482 1050. لالبداع الداخلي المحفز
.4210 .1770 21.579 .0000 

 0000. 5.202 3670. يةاإلبداع القدرات
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 يةناختبار الفرضية الفرعية الثا

  .يةاألردن الطيرانللمحفز الداخلي على فاعلية الموظف في شركات إيجابي  أثريوجد 

كما هو ، (المحفز الداخلي) على (الفاعلية) ثرحدار البسيط ألنللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل األ
 ).10( الجدولمبين في 

   .(المحفز الداخلي) على (الفاعلية) ثرحدار البسيط ألنتحليل األ :)10( جدول

 Beta المتغير المستقل
قيمة 

)T(  

داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

معامل 

التحديد 

)R2( 

قيمة 

)F( 
 حصائيةاإلداللة ال

≥ )F( 

 0260. 5.009 0240. 1560. 0260. 2.238 1560. لالبداع الداخلي المحفز
  .0.05≤الداللة  مستوى، المحفز الداخلي   

لمحفز الداخلي) على ل( )α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةهام ذو داللة  أثر) وجود 10( الجدوليتبين من 
(المحفز الداخلي) (كمتغير  أن إلى) فيشير R2أما معامل التحديد ( ،)R) (156.0إذ بلغ معامل االرتباط ( ؛(الفاعلية)
هناك  أنعني ي%) ف97.6وأما باقي النسبة ( ،ن في متغير (الفاعلية) (كمتغير تابع)يا%) من التب2.4فسر (يمستقل) 

قبول  إلىيجة تشير وهذه النت. الخطأ العشوائي إلىقد تعود  أو، أخرى لم ترد في نموذج الدراسة مؤثرة متغيرات مستقلة
  قل في قوة التأثير.ألت اكانها قد أنب هذه الفرضية علمًا

  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

  .يةاألردن الطيرانية على كفاءة الموظف في شركات اإلبداعللقدرات إيجابي  أثريوجد 

كما هو  ،على (الكفاءة) )يةإلبداعا(القدرات  ثرحدار البسيط ألنللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل األ
  ).11( الجدولمبين في 

   .على (الكفاءة) )يةاإلبداع(القدرات  ثرحدار البسيط ألنتحليل األ): 11( جدول

 Beta المتغير المستقل
قيمة 

)T( 

داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

معامل التحديد 

)R2( 
قيمة 

)F( 

داللة ال

  حصائيةاإل

 ≥ )F( 
 0000. 32.481 1390. 3730. 0000. 5.699 3730. يةاإلبداع راتالقد

  .0.05≤الداللة مستوى ، يةاإلبداعالقدرات        

ية) على اإلبداعلقدرات ل) (α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 11( الجدوليتبين من 
ية) (كمتغير اإلبداع(القدرات  أن إلى) فيشير R2معامل التحديد ( أما ،)373.0) (Rإذ بلغ معامل االرتباط ( ؛(الكفاءة)

أن  وهذا يدل على، %)86.1وأما باقي النسبة ( ،في متغير (الكفاءة) كمتغير تابع يناالتب %) من13.9مستقل) تفسر (
 إلىه النتيجة تشير وهذ .الخطأ العشوائي أو قد تعود إلى، أخرى لم ترد في نموذج الدراسة مؤثرة هناك متغيرات مستقلة

  .اإلبداعالمحفز الداخلي على تأثير  بقوة مقارنًة فضل نسبيًاأت قوة التاثير كانقبول هذه الفرضية وقد 

  واإلبداع) ككلجاد العالقة بين القيادة التحويلية (يإالفرضية الرئيسية الرابعة: 

 ،حدار البسيطنجراء اختبار تحليل األإتم  ،)ككل( اإلبداع) على ككلجاد العالقة التأثيرية بين القيادة التحويلية (يمن اجل إ
  كما يلي:كانت النتيجة و
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  .)203(ن= يةاألردن الطيرانفي شركات  اإلبداعالقيادة التحويلية على  ثرحدار البسيط ألنتحليل األ): 12( جدول

 Beta المتغير المستقل
قيمة 

)T( 

داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

ل معام

التحديد 

)R2( 

قيمة 

)F( 

داللة ال

 ≤ حصائيةاإل
)F( 

 0000. 21.990 0990. 3140. 0000. 4.689 3140. )ككلالقيادة التحويلية (
 .0.05≤الداللة مستوى ، ككل اإلبداعلية ويالقيادة التحو       

لقيادة التحويلية على ) لα≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةهام ذو داللة  أثر) وجود 12( الجدوليتبين من 
القيادة  أن إلى) فيشير R2أما معامل التحديد ( ،)R) (0.314إذ بلغ معامل االرتباط ( ،يةاألردن الطيرانفي شركات  اإلبداع

  .) (كمتغير تابع)اإلبداعن الحادث في متغير (يا%) من التب9.9التحويلية (كمتغير مستقل) تفسر ما نسبته (

  العاملين (الكلي) أداء(الكلي) على  اإلبداعة بين جاد العالقة التأثيرييإل

  يلي:  تبين ماو ،حدار البسيطنختبار تحليل األإجراء إتم  ،)ككلالعاملين ( أداءو) ككل( اإلبداعجاد العالقة التأثيرية بين إلي

 يةاألردن الطيرانكات العاملين (الكفاءة والفاعلية) في شر أداءعلى  اإلبداع ثرحدار البسيط ألنتحليل األ): 13( جدول
  .)203(ن=

 Beta المتغير المستقل
قيمة 

)T( 

داللة ال

  حصائيةاإل

)T( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

معامل 

 )R2التحديد (
قيمة 

)F( 
 حصائيةاإلداللة ال

≥ )F( 

 0000. 33.366 1420. 3770. 0000. 5.776 3770. اإلبداع
  .0.05≤الداللة مستوى ، داءواأل اإلبداع       

العاملين  أداءعلى  إلبداع) لα≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةداللة  يهام ذ أثر) وجود 13( الجدولمن  يتبين
 إلى) فيشير R2أما معامل التحديد ( ،)R) (0.377إذ بلغ معامل االرتباط ( ؛يةاألردن الطيران(الكفاءة والفاعلية) في شركات 

 أن إلىل واوتشير الجد .العاملين (كمتغير تابع) أداءن في يا%) من التب14.2فسر ما نسبته (ي(كمتغير مستقل)  اإلبداع أن
بين  (R)االرتباط  معامل ما قيمةأ .)0.314( قيمته قد بلغت ككل اإلبداعو، ككل بين القيادة التحويلية (R)قيمة االرتباط 

 تللمتغير الدخيل قد بلغ (R2) ثريمة األق أن إلىمما يشير  ،)0.377( ككل فكانت قيمتهالعاملين  أداءوبين  ككل اإلبداع
العالقة بين القيادة التحويلية  بصفة اإلبداع متغيرًا متدخًال في %)10.5( ما نسبته المتغير الدخيل قد فسرن أ أي؛ )0.11(
  .الطيرانالعاملين في شركات  أداءو

   مناقشة النتائج

 .1985حتى بيرنز  (Bass, 1978) عمق امتد من كتاباتساس نظري مإبنيت هذه الدراسة حول القيادة التحويلية على 
العاملين من خالل دور القيادة في تعزيز  أداءمهم للقيادة التحويلية على  أثرت افتراضات هذه الدراسة تقوم على كانو

تسم فيه البيئة الذي يحقق لها الميزة التنافسية في وقت ت اإلبداع إلىحوج ما تكون أفي منظمات  اإلبداعمستويات عالية من 
 اإلبداعللقيادة التحويلية على  إحصائيةداللة  اذ ًاهام ًاأثرهناك  أنبينت نتائج الدراسة الحالية . المعاصرة بالتنافسية الشديدة
لم تكن  R2قيمة  أنية رغم اإلبداعلخلق مناخ وثقافة تنظيمية تغذي الجهود ؛ يةاألردن الطيرانبأبعاده المختلفة في شركات 

وقد اتفقت هذه  .يةاألردن الطيرانفي شركات  لدى العاملين عمما يدل على ضعف دور القيادة في التأثير على االبد عالية
للقيادة  ًاإيجابي ًاريهناك تأث أنا ماظهرت نتائجه اللتين (Gumusluoglu, 2006; Khan et al., 2008)ات النتيجة مع دراس
داللة  اذ ًاهام ًاأثرهناك  أنكما بينت نتائج الدراسة الحالية  .على درجة أعلى كانالتأثير  أنبعلما  اإلبداعالتحويلية على 

إهتمام شركات  إلى تشير هذه النتيجة .يةاألردن الطيرانالعاملين في شركات  أداءعلى كمتغير وسيط بداع إلل إحصائية
مما ، اإلبداعها لتشجيعهم على ويحتاجه موظف وتوفير قدر جيد مما، في سلوك العاملين اإلبداعفي نسبيا  يةاألردن الطيران
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، ) و دراسة (اسامة2011، يوامنها دراسة (ح العاملين. واتفقت هذ النتيجة مع عدد من الدراسات أداءا على إيجابينعكس 
هناك  نأواظهرت نتائج الدراسة الحالية ، العاملين أداءو اإلبداعة بين إيجابيهناك عالقة  أنحيث اظهرت نتائجها ، )2010

للقيادة التحويلية  أنو، العاملين أداءبداع كمتغير متدخل على العالقة بين القيادة التحويلية وإلل إحصائيةداللة  ذا ًاهام ًاأثر
دة ناات المسكاندور القيادة التحويلية في توفير اإلم إلى هذه النتيجة تعزىوقد  .العاملين أداءتأثير مشترك على  اإلبداعو

، (Sajeet and Kesari, 2019) العاملين أداءجابًا على أيعكاس ذلك نإوبالتالي ، اإلبداعوتعزيز الرغبة في ، ياعاإلبدللنشاط 
برزت معظم النتائج داللة أفقد ، إحصائيةبداللة  ثرختبار األإفي  ًاساسيإالذي يعد  (Regression)حدار نوبمراجعة تحليل األ

ح أوت متواضعة تتركانولكن القوة التفسيرية ، (P<0.05) 0.05قل من أمجملها  ت قيم الداللة فيكانحيث ، قوية إحصائية
ت اعلى قيم كانفيما ، ية)اإلبداع(المحفزالداخلي والقدرات  اإلبداعاالعتبار الفردي على  أثرفي  0.064بين  R2فيها قيم 

العاملين بشكل عام في بعدي  أداءية) على عاإلبدابشقية (المحفز الداخلي والقدرات  اإلبداع أثرتتمثل في  ثرالتفسير واأل

، ةواسام 2011، يوات عليه الدراسات السابقة (حأكد. وهذا ربما مؤشر R2 = 0.18ت قيمة كان إذ ؛(الكفاءة والفاعلية)
ربما السباب تتعلق بضعف ، ) في ضعف دور القيادة التحويلية في خلق تاثير مناسب على ابداع العاملين وادائهم2010
مزيد من التدريب والحوافز وتطوير القدرات  إلىية لدى العاملين الذين ربما يحتاجون اإلبداعالقدرات  أوافز الداخلية الحو

ما نتائج الدراسة من ناحية أ. (Sajeet and Kesari, 2019) لديهم وتحسين مستوى الكفاءة والدوافع الداخلية والخارجية
، نسلوك العاملي معبداع اإلمثل القيادة التحويلية و، بين متغيرات الدراسة المستقلةبرزت وجود عالقة ارتباط أفقد ، تفصيلية

االستثارة ، قوة الشخصية(بعادها االربعة مجتمعة أللقيادة التحويلية ب أثرهنالك  كانفقد ، خرىأومن جهة  .العاملين أداءو

وك العاملين بشقية (المحفز الداخلي والقدرات في سل اإلبداع) على يةلهامالدافعية اإل، االعتبار الفردي، الفكرية

بشقية (المحفز  اإلبداعلقوة الشخصية على  أثرهنالك  كانكما  .R2 0.1قيمة حيث بلغت ، حصائيًاإ داّل أثرية) وباإلبداع

لمحفز (ا اإلبداعاالستثارة الفكرية على  أثرفي  أما،  0.077ي واتس R2ت قيمة كانية) حيث اإلبداعالداخلي والقدرات 

ببعديه  اإلبداعية على لهامالدافعية اإل أثر كانوقد  .0.67ي واتس R2ت قيمة كانية) فقد اإلبداعالداخي والقدرات 

 المحفز الداخلي على الكفاءة داًالكان اثر و، R2 0.072وقيمة  حصائيًاإ ية) داًالاإلبداع(المحفز الداخلي والقدرات 

القدرات  أثرما أ، R2 0.024معامل التحديد وبلغ  داًال فكان اخلي على الفاعليةثير المحفز الدأأما ت، R2 0.08وقيمة 

 اإلبداعللقيادة التحويلية على  أثرهنالك  كانوقد  .0.13 قدره بمعامل تحديد احصائيًا داًالفكان ية على الكفاءة اإلبداع
ومعامل  وكان احصائيًا داًال كان فقد لفاعليةالعاملين في الكفاءة وا أداءعلى  اإلبداع أثرما أ .R2 0.099قيمة كانت و

  . R2 0.14التحديد 

العاملين وابداعهم  أداءعلى  إحصائيةداللة  والقيادة التحويلية بابعادها المختلفة لها تأثير ذ أن إلىأذن نخلص 
الحال في الدراسات السابقة  قوة التأثير لم تكن بدرجة عالية كما هو أنف حصائيًاإوبرغم وجود تلك العالقة الدالة  .السلوكي

 Gumsluoglu, 2006; Lai et) كل من ودراسة (Khan et al., 2008) دراسة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة من امثال
al., 2020) ، ساليب معاصرة في القيادة يزال في أتبني  نإ إذ ؛جريت فيها هذه الدراسةأالبيئة التي  إلىوربما يعزى ذلك

في العالم العربي ومنها  الطيرانمثل شركات ، دراك الشركات الخاصةإ أنبشكل مستمر. كما  رًاوتطوي ًاتغيير اته ويتطلبيابد
قد يشجع القادة على ، متميز أداءالفردي ومنه خلق  اإلبداعللقيادة التحويلية في خلق  إلهامللدور  ةياألردن الطيرانشركات 

منظمات تتعامل مع عاملين لديهم مستويات جيدة من المعرفة التقنية  وخاصة في، اتباع مثل هذه االساليب القيادية
بينت نتائج ، وأخيرًا في المتغيرات الديموغرافية التي تبين هذه المستويات. جليًا ظهروهذا ما ، وتكنولوجيا المعلومات

  هأنالدراسة 

، المؤهل العلمي، الخبرة، متمثلة في (العمرعينة الدراسة تعود للعوامل الديموغرافية ال أفرادوجد فروق في إجابات تال 
 الطيرانالعاملين) في شركات  أداء، اإلبداع، القيادة التحويلية(المسمى الوظيفي) على متغيرات الدراسة المتمثلة في 

 أداءي وبداع تنظيمإالقيادة في تأثيرها على النتائج المبينة في هذه الدراسة من  نأل؛ وهذه نتيجة غير مستغربة، يةاألردن
  ا.مختلف باختالف المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والخبرة وغيرهتمتميز ال 
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  التوصيات

ربعة على ألبعادها اأبين القيادة التحويلية ب إحصائيةداللة  يذ أثرتبين بشكل جلي من خالل نتائج هذه الدراسة وجود 
ت مساهمة هذه الدراسة في كانفقد  .الوظائف عالية التقنيةوخاصة في ، يةاألردن الطيرانلدى العاملين في شركات  اإلبداع

خرى ألالمساهمة ا وكانت، ي في مثل هذه المنظماتاإلبداعالعالقة بين القيادة التحويلية والسلوك  أثرلة استكشاف وامح
في  الطيرانكات في شر داءالعاملين والدور الذي يلعبه في تعزيز األ أداءعلى  اإلبداع أثرلهذه الدراسة في استكشاف 

غير ربطها بابعاد اخرى ت أوالقيادة التحويلية فقط  تبحث فيمن خالل دراسات اخرى  وهذه الدراسة تتطلب تعزيزًا .األردن
  . داءاألو اإلبداع

سلوب القيادة أومتخذي القرار فيها ينبغي عليهم تعزيز  الطيرانقادة شركات  أنف، على نتائج هذه الدراسة وبناًء
كبر عندما يعلم أورفع كفاءة العاملين ودافعيتهم للعمل بشكل  اإلبداعهذا النوع من القيادة في تعزيز  أثرومعرفة ، ةالتحويلي
. سلوب القيادي في تعزيز مستويات قوة الشخصية واالهتمام الفردي بالعاملين واالهتمام بقدراتهم الفكريةألاأهمية القائد 

بصرف النظر عن ، داءوتحسين مستويات األ اإلبداعمما يساهم في تحسين مستويات  ة الفرديةياتقديم الرعيضاف إلى ذلك 
  العمر والجنس والمستوى الوظيفي كما بينت نتائج التحليل الخاصة بالمتغيرات الديموغرافية. 

حويلية في القيادة الت أهميةبراز إ باعمل على األردنفي  الطيراندارات شركات إتقوم  أنبتوصي هذه الدراسة ، وعليه
. كما اإلبداعيحتم عليها تفعيل دور القيادة في دعم العاملين فيها نحو مزيد من  وخارجيًا داخليًا منظمات تواجه تغيرًا
وتعزيز الدوافع والقدرات الخالقة لدى ، اإلبداعتشجيع بيقوموا  أنصحاب القرار في هذه الشركات بأتوصي هذه الدراسة 

توصي  ين. واخيرًالالمتميز للعام داءوهي األ، ية بنتائج هامة جدااإلبداعوالقدرات  اإلبداعربط و، العاملين في هذه الشركات
ها ودورها في ثرأوتوضيح ، الربط بين القيادة التحويلية أهميةب الطيرانشركات  اته من المهم توعية ادارأنهذه الدراسة ب

الملموس المتميز  داءسهم في خلق مستويات متفوقة من األضا سيأي اإلبداع أنوكيف ، اإلبداعخلق مناخات تنظيمية من 
  سط.وفي الشرق األ الطيرانارادت هذه الشركات تحقيق التميز وتقديم خدمات متميزة في قطاع  أنعلى ارض الواقع 

  سات مستقبليةامحددات الدراسة واقتراحات لدر

لم يتمكن  إذ، درة على تعميم نتائج هذه الدراسةال يمكن تجازوه في هذه الدراسة وهو عدم الق تحدهناك  كانلقد 
جراء عدد من المقابالت مع المديرين لهذه الشركات نتيجة لعدم توفر إولم يتمكن من ، كبرأعينة  إلىالباحث من الوصول 

اء جرإرفض هذه الشركات  إلىجدر االشارة هنا ت. (الدراسةالوقت الذي يسمح باجراء مقابالت لتعزيز مصداقية نتائج 
  مقابالت مع مديريها).

ن مككما ي، قد يسهم في تحسين موثوقية مثل هذه الدراسة في المستقبل  Longitudinalجراء دراسات ممتدة إ نإ
القيادة  أثرالعاملين و أداءفي تحليل العالقة بين القيادة التحويلية و أثرخرى لها إة تشمل متغيرات بليجراء دراسات مستقإ

جراء المزيد من البحوث إب ةتوصي هذه الدراسلذا رضا الزبائن.  أوسية هذه الشركات ونتائجها المالية التحويلية على تناف
العاملين لدى القطاعات المختلفة مثل القطاع الصناعي وقطاع الخدمات  أداءو اإلبداعالقيادة التحويلية على  أثر دراسة في

لتعميم نتائج الدراسة  ومفيدًا خرى قد يكون مناسبًاإة مع قطاعات جراء دراسات مقارن. علمًا بأن إوقطاع البنوك وغيرها
  وتوصياتها.
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Abstract 

This study aims to explore the impact of transformational leadership and its dimensions: idealized 
influence, intellectual stimulation, individual consideration and inspirational motivation on employee 
innovation and employee performance. Analytical and quantitative methodology was adopted in this 
study through 234 participants from Jordanain airline companies. The findings approved the 
hypotheses that transformational leadership was significant in its impact on employee innovation and 
in turn on employee performance. Morover, there was a positive impact for innovation as a 
moderating variable between transformational leadership and employee performance at Jordanian 
Airline Companies. The study was concluded with several recommendations tailored to 
transformational leadership to reinforce innovation and performance at the Airline sector in Jordan. 
Keywords: Transformational leadership, Organizational innovation, Employee performance, Jordan 

arline companies. 
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رية نصف مجلة دو، بن ماجد العامةإالوظيفي دراسة تطبيقية في مستشفى  داءوتأثيره في األ اإلبداع. )2011. (ناميإ، يواالح
  العراق.، البصرة ،66 – 49ص ، العدد الثامن، المجلد الرابع، واالقتصاد اإلدارةسنوية تصدر عن كلية 

 .األردن، اربد، دار الكندي، لىوالطبعة األ ،). القيادة: اساسيات ونظريات ومفاهيم2004حسين. (، حريم

، القاهرة، مكتبة ابن سينا، 1ج ، داءالتحسين: تقييم األ إلىم من التقيي داءتكنولوجيا األ). 1999( .عبد الحكم احمد، الخزامى
  مصر.
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 .األردن، عمان، 30 -15ص ، 4العدد ، 9المجلد ، مجلة البحوث االقتصادية ،التغيير في المنظمات). 2003ري. (االب عبد، ة در

راسية للغزل واالغطية ولة: المؤسسة األالتنظيمي دراسة حا اإلبداعدور القيادة التحويلية في تحقيق ). 2012رندة. (، رباحي 

  الجزائر. –بسكرة  –جامعة محمد خيضر ، رسالة ماجستير، باتنة –بعين جاسر 

وية في دولة الكويت بتمكين نادارس الثمديري المعالقة نمطي القيادتين التحويلية والتبادلية ل). 2013زهراء. (، الرفاعي 

  .األردن، عمان، سط للدراسات العلياوجامعة الشرق األ، كلية العلوم التربوية، رسالة ماجستير، المعلمين من وجهة نظرهم

ها في فاعلية سلوك العاملين في المستشفيات أثرالقيادة التحويلية و). 2015زعبي. (، والزعبي، رائد، ومساعدة، نوال، دةياالسي

  .57-23 ص، 1العدد ، 11لد المج، األعمالفي ادارة  يةاألردنالمجلة ، الحكومية والخاصة يةاألردن

ية على البنوك ناالمؤسسي: دراسة ميد اإلبداعدور ادارة الموارد البشرية في تحقيق ). 2003( .ناس عبد الرؤوفيإ، شتات 

  .األردن، ربدإ، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير ،يةالتجارية القطر

رسالة ، لة منظمات قطاع االتصاالت بالجمهورية اليمنية: حااإلبداعالقيادة في تنمية  أثر). 2006علي. (، حامد، الشرفي
  .األردن، اربد، جامعة اليرموك، ماجستير

ممارسة أساليب القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية: دراسة تطبيقية على وزارة  أثر). 2015(. محمود، الشنطي

  .57-31ص ، 1العدد ، 12المجلد ، األعمالفي ادارة  يةاألردنالمجلة ، الصحة الفلسطينية

التنظيمي دراسة تطبيقية على شركات تصنيع األدوية  اإلبداعها على أثرسلوكيات القيادة التحويلية و). 2010(. شريف، عباس

  .األردن، عمان، سط للدراسات العلياوجامعة الشرق األ، رسالة ماجستير، يةاألردنالبشرية 

  .األردن، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، دارية والتنمية البشريةالقيادة اال). 2008( .محمد حسنين، العجمي

،  عمان، الدار العلمية الدولية  اصولها وتطبيقاتها.، التعليمية واالشراف التربوةي  اإلدارة ).2001( .جودت عزت، عطوي
  .األردن

، رسالة ماجستير ،المنظمة أداءهما في أثرالتنظيمي و إلبداعاالعالقة بين عمليات ادارة المعرفة و ).2014( .ريتا موسى، العلي
 .األردن، عمان، للدراسات العليا سطوجامعة الشرق األ

 داءوية في المملكة العربية السعودية وعالقتها باألأنالقيادة التحويلية لدى مديري المدارس الث .)2005( حمود، العنزي

  .األردن، عمان، يةاألردنة الجامع، رسالة دكتوراة، الوظيفي لمعلميهم

التنظيمي (دراسة تطبيقية في قطاع  اإلبداعها في أثرسلوكيات القيادة التحويلية و). 2010( .وائل، ومحمد ، محمد، الغالبي

  .األردن،  عمان، 185-150، )6( 3دراسات ادارية ، )يةاألردناالتصاالت 

، وعالقتها بمستوى ادائهم األردنلسلوك القيادة التحويلية في  درجة ممارسة المشرفين التربويين ).2009( .حسن، بةياغر
  .األردن، عمان، العربية عمانجامعة ، (اطروحة دكتوراه)

رسالة ، ياألردناالداري في القطاع الصناعي  اإلبداعستخدام وظائف الموارد البشرية في تحقيق إ ).2014االء عبدالله (، ي أنالكن
  .األردن، اربد ، جامعة اليرموك ، ماجستير 

 ،المنظمة العربية للتنمية االدارية: ندوات ومؤتمرات ،لالجهزة الحكومية المؤسسي داءقياس األ ).2000( .عبد العزيز، مخيمر
   مصر. ،القاهرة

ة : دراسيةاألردنالقيادة التحويلية على المواطنة التنظيمية لدى العاملين في الجامعة  أثر ).2013( .من عودهأي ،يناالمع

  .285-225ص  ،2. العدد9المجلد  ، األعمالدارة إفي  يةاألردنالمجلة  ،يةأنميد
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على استجابة الهرمونات الجنسية وهرمون كورتيزول  (D-Asp) د- تأثري تناول مكمل حمض أسبارتك
 بعد أداء تمرينات مقاومة متوسطة الشدة ذات انقباض تقصريي بطيء عند العبي بناء األجسام
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  الملخص

على استجابة الهرمونات الجنسية وهرمون  (D-Asp) د- هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير تناول مكمل حمض أسبارتك
±  29.90(العبي بناء أجسام  10عند ) ثواني 3(كورتيزول بعد أداء تمرينات مقاومة متوسطة الشدة ذات انقباض تقصيري بطيء 

يومًا بين  14 مقدارهبفاصل زمني ) وتجربة وهمية ] D-Asp تجربة[تجربة تجريبية (ركين لتجربتين خضع جميع المشت). سنة 2.88
تضمن . الوهميةالتجربة تم استخدام المنهج التجريبي ضمن التصميم األعمى العشوائي الخاص بالتجربة التجريبية و. التجربتين

 3بمقدار  (dextrose) يوم أو تناول محلول وهمي/غم 3د بمقدار - حمض أسبارتكبروتوكول الدراسة قيام كل العب بتناول إما مكمل 
 3د أو - غم من مكمل حمض أسبارتك 3دقيقة من بدء اختبار المقاومة في كل تجربة، تم تناول إما  60وقبل . يومًا 14يوم لمدة /غم

دقائق راحة،  3وبعد . دقيقة 12ن إلحماء لمدة وتركخالل كل تجربة، خضع المش). حسب طبيعة التجربة(غم من المحلول الوهمي 
سكوات، وتمرين ثني والرفعة الميتة من أسفل، ومد الركبة، وتمرين الدفع بالقدمين، (تمرينات  5خضعوا الختبار مقاومة تكون من 

بين  لمدة دقيقتين )استشفاء(تكرارات، بواقع راحة  10× مجموعات  3وحجم بمعدل  (of 1-RM %75) بشدة مقدارها) الركبة
هرمون (دم من كل العب لقياس الهرمونات الجنسية  ةدقيقة من انتهاء كل تجربة، تم سحب عين 60وبعد . المجموعات والتمرينات

أظهرت النتائج عدم وجود فروق و. وهرمون كورتيزول) هرمون الحليبوالهرمون اللوتيني، وهرمون محفز نمو الجريبات، وتستستيرون، 
 في التجربة التجريبية) أفضل(كان أقل  فقد ما تركيز هرمون كورتيزولأ. (p=0.05) لة إحصائيًا بين التجربتين في الهرمونات الجنسيةدا

(D-Asp) إحصائيًا دال مقارنة بالتجربة الوهمية وبشكل (p=0.01).تناول مكمل  و استنتاج أن تمD-Asp  14يوم لمدة /غم 3بمقدار 
اهم في خفض تركيز هرمون كورتيزول بعد أداء تمرينات مقاومة متوسطة الشدة ذات انقباض تقصيري بطيء عند العبي بناء يومًا س
الكظري، لكنه لم يؤثر إيجابيًا في -النخامي- د اإليجابي في إحباط المحور الهيبوثالمي-ولعلَّ ذلك يرجع إلى تأثير حمض أسبارتك .األجسام

  . نسيةاستجابة الهرمونات الج

  .هرمون تستستيرون، هرمون محفز نمو الجريبات، الهرمون اللوتيني، الغدة النخامية: مفتاحيةكلمات الال
  

  المقدمة

 معهاوالتكيف  ،(Goto et al., 2009)تعد تدريبات المقاومة محفزًا لزيادة الكتلة العضلية وتحسين وظيفة العضلة 
 ، والتحكم العصبي العضلي"metabolics" المتطلبات األيضيةو، "mechanical stress" يعتمد على الضغط الميكانيكي
"neuromuscular control" (Harridge, 2007; Ronnestand et al., 2011)ا اآلليات المسولة عن ذلك التكيفؤ، أم ،

فالتغيرات . endocrine" (Andrada et al., 2007; Izquierdo et al., 2009)"تندرج ضمن نشاط الجهاز الغدي  فهي
أن  من تم التثبت وقد. (Smilios et al., 2014)الهرمونية بعد تدريبات المقاومة تسبب على المدى الطويل التكيف العضلي 

يزداد تركيزها نتيجة لتدريبات المقاومة ) كورتيزول(والهرمون الهادم ) هرمون تستستيرون وهرمون النمو(الهرمونات البناءة 
(Bird & Trapenning, 2004; Schumann et al., 2014; Shariat et al., 2014).  
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حيث ،  (Shariat et al., 2014)إن األلياف العضلية خالل تدريبات المقاومة تعتمد على إفراز هرمون تستستيرون 
له دور مهم في إنتاج  إْذ،  (Cadore et al., 2008; Schumann et al., 2014) يعتبر العامل البنائي القوي في العضالت

إْذ تتضمن : وذلك من خالل مرحلتين (Ronnestand et al., 2011)وهي اآلكتين والميوسين  ،بروتينات العضلة االنقباضية
خاص بعملية النسخ " trascription factor"إلى عامل نسخي " androgen receptor"األولى تحويل مستقبل أندروجين 

 فتتم، أما المرحلة الثانية )Herbst & Bhasin, 2004(الالزم إلنتاج البروتينات " gene transcription process"الجيني 
   ).muscle satellite cells) "Kraemer et al., 2007"من خالل تنشيط الخاليا البانية العضلية 

األنسجة العصبية والغدية وهو حمض أميني موجود في  ،D-Aspطبيًا، عند الذكر، ينُتج هرمون تستستيرون من خالل 
)D'Aniello et al., 2007(،  ىل إلى مركَّب يسمحيث يتحو)NMD-Asp(N-methyl-D-aspartate  عن طريق إنزيم

بعد ذلك، يرتبط . D-aspartate methyl transferase (NMDA synthase) (Willoughby et al., 2014)يسمى 
NMD-Asp موس بمستقبله الخاص في الهيبوثال"hypothalamus " ب ويقوي عملية اإلرسالليسب"transmission 

process " والتي ُتنِتج الهرمون التناسلي"gonadotropin-releasing hormone (GnRH) " عن طريق أعصاب
في الهيبوثالموس  GnRHإن إنتاج هرمون ). glutaminergic neurons) "Katane & Homma, 2011"جلوتامينية 

 prolactin"وهي هرمون الحليب  ،إلنتاج هرمونات جنسية" pituitary gland"الجزء األمامي للغدة النخامية  يحفز
(PRL)" ،بات وهرمون محفز نمو الجري"follicle-stimulating hormone (FSH)" والهرمون اللوتيني ،"luteinizing 

hormone (LH)" )Guyton & Hall, 2006 .( هرمون وتجدر اإلشارة إلى أنFSH  حفِّز إنتاج الحيوانات المنويةي
"spermatogenesis" بينما هرمون ،LH  نِتج هرمون تستستيروني"testosterone"  ىعن طريق خاليا تسمLeydig 

cells )Guyton & Hall, 2006; D'Aniello et al., 2007(في حين ، ب خفض تركيز ُتزيادة تركيز هرمون الحليب  أنسب
ن تستستيرون وبالتالي، فإن األساس الفسيولوجي في إنتاج هرمو. LH (Guyton & Hall, 2006)وهرمون  FSHمون هر

ضمن المدى الطبيعي( يعتمد على تركيز عال ( لهرمونFSH  وهرمونLH  وانخفاض تركيز هرمون الحليب) ضمن المدى
  ).الطبيعي

ال سيما الفئران، واألسماك،  ،عند الفقاريات والالفقاريات يمن القرن الماض في الستينيات D-Aspتم اكتشاف 
ومرحلة النضج  "fetus"ال سيما في مرحلة الجنين  ،كما يوجد عند اإلنسان. (Fisher et al., 1991)والدجاج، والزواحف 

"adult"  ويكون في السائل المخي الشوكي"cerebrospinal fluid" (Hashimoto et al., 1995) .الجهاز  ضمنو
، "synaptic vesicles"والحويصالت التشابكية  "axon terminal"في نهاية المحور العصبي  العصبي، يكون تركيزه عاليا

. neurosecretory activity" (Roshanzamir & Safavi, 2017)"حيث له دور في النقل العصبي ونشاط اإلفراز العصبي 
، والغدة "adrenal glands"، والغدد الكظرية "gonads"ور في الغدد التناسلية د D-Aspضمن الجهاز الغدي، لمركَّب و

فهو له . pituitary" (Hashimoto et al., 1995; Sakai et al., 1998)"، والغدة النخامية "pineal gland"الصنوبرية 
من الجزء الخلفي  "vasopressin"وهرمون ضاغط األوعية الدموية  "oxytocin"دور هام في إنتاج هرمون أكسيتوسين 

إضافًة لذلك، يسهم . ، وبالتالي يسهم في معدل دفق دم عال من القلب(Roshanzamir & Safavi, 2017)للغدة النخامية 
D-Asp  في إحباط إفراز هرمون ميالتونين"melatonin"  بريةمن الغدة الصنو(Wang et al., 2000) حافظوبالتالي ي ،

ال  ،له دور في إنتاج هرمونات ستيرويدية في الغدد الكظرية D-Aspواألكثر من ذلك أن مركَّب . "vigilance"على اليقظة 
   .، وبالتالي يسهم في إنتاج هرمون تستستيرونandrogen" (Roshanzamir & Safavi, 2017)"سيما هرمون أندروجين 

دراسة  فقد هدفت. (Roshanzamir & Safavi, 2017)وان لقد كُثرت األبحاث المتعلقة بالحمض األميني عند الحي
يومًا على هرمونات  12يوميًا لمدة  g 2بمقدار  D-Aspلمعرفة تأثير  (Raucci et al., 2014)أجراها روكسي وآخرون 

زيادة  ، أظهرت النتائجايوم 12وبعد مضي . تم تناول المكمل من خالل خلطه بالماء والصوديوم. الذكورة عند الفئران
بشكلandrosteredione"  "وهرمون أندروستيريديون  "total testosterone (TT)"مستوى هرمون تستستيرون الكلي 

لمعرفة تأثير تناول مكمل  (Santillo et al., 2013)ن يدراسة سانتيلو وآخر وهدفت. دال إحصائيًا مقارنة بالقياس األساسي
D-Asp  2بمقدار µmol/g  وبعد مضي فترة التخزين . يومًا على الهرمونات الجنسية عند الضفادع 14يوميًا لمدة
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"loading phase"دراسة أجراها فالفو  وسعت. القبلي والبعدي ين، أشارت النتائج إلى عدم وجود داللة إحصائية بين القياس
على ) دون تخزين(احدة فقط لمرة و µmol/g 2بمقدار  D-Aspلمعرفة تأثير تناول مكمل  (Falvo et al., 2015)ن يوآخر

 8ساعات وبعد  5من التناول وبعد  تينتم قياس الهرمون قبل التناول وبعد ساع. استجابة هرمون تستستيرون عند الفئران
ظهرت النتائج أن هرمون تستستيرون ازداد تركيزه بعد ساعتين واستمر لغاية الساعة الثامنة من وأ. ساعات من التناول

   .ساعات 8بالرجوع إلى المدى الطبيعي بعد  بدأ ، ثمالتناول

دراسة هدفت للتعرف ) Willoughby et al., 2014(ويلوغبي وآخرون وفي مجال البحث النادر على اإلنسان، أجرى 
 يوميا g 1.78بمقدار  N-methyl-D-aspartate (NMD-Asp)يسمى  تستستيرون محفز إنتاجتناول مكمل  تأثير على

 )حسب التجربة(إضافًة إلى تناول أحد المكملين ) المجموعة الوهمية( أو مكمل وهمي) المجموعة التجريبية( يومًا 28لمدة 
خضوع أفراد  تضمن بروتوكول الدراسة. العب بناء أجسام ُقسموا إلى مجموعتين 20عند  التجربة ساعات من بدء 3قبل 

 leg press, back)وهي  جرعات تدريبية 4بمعدل  ايوم 28ة مقاومة لمدتمرينات  المجموعتين لبرنامج تدريبي تضمن
extension, leg curl, leg extension, heel raise, and abdominal crunch) ،ة مقدارها1 %80-70( بشد-RM (

 وكان الفرق أن. بين المجموعات والتمرينات لمدة دقيقتين بواقع راحة) تكرارات 10 ×مجموعات  3(بمعدل  وحجم
لم يؤثر في تركيز  NMD-Aspتناول مكمل  أظهرت النتائج أنو .ذلك الحمض األميني أفرادها المجموعة التجريبية تناول

في . إحصائية بين المجموعتين ذات داللة حيث لم توجد فروق (LH, testosterone, cortisol, PRL) الهرمونات الجنسية
يومًا  12يوميًا لمدة  g 3بمقدار  D-Aspأن تناول مكمل  (Topo et al., 2009)ن يالمقابل، أظهرت دراسة توبو وآخر

  .وبالتالي إنتاج هرمون تستستيرون LHساهم في زيادة تركيز هرمون 

من التكرار % 65أن الحد األدنى للشدة الالزمة لتحفيز إنتاج تستستيرون هي إلى من جهٍة ثانية، أشارت دراسات 
كما أنone-repetition maximum (1-RM)" (Goto et al., 2009; Topo et al., 2009) . "الواحد كحد أقصى 

ا وإفراز اُتحّفز إنتاجstrength-resistance exercise" "خالل أداء تمرينات المقاومة  "slow velocity"السرعة البطيئة 
وفي هذا الصدد، أجرى غوتو وآخرون . (Izquierdo et al., 2009; Goto et al., 2009)لهرمون تستستيرون  عاليين

(Goto et al., 2009)  دراسة هدفت للتعرف على االستجابات األيضية والهرمونية عند أداء تدريبات المقاومة بسرعات
أيام بين  5بفاصل زمني مدته (تجارب  4تضمنت الدراسة ). سنة 24: متوسط العمر(أفراد صحيين  9بطيئة عند ) حركات(

وسرعة طبيعية  ثوان 5لالنقباض التقصيري بمقدار تجربة تمرين شدة منخفضة بسرعة بطيئة : وهي) ةوتجرب كل تجربة
، وتجربة تمرين شدة منخفضة مع حركة طبيعية لالنقباض التقصيري بمقدار (sec 1-5)لالنقباض التطويلي بمقدار ثانية 

لالنقباض بة تمرين شدة منخفضة مع حركة بطيئة ، وتجر(sec 5-1) ثوان 5لالنقباض التطويلي بمقدار ثانية وبطيئة 
تجربة تمرين شدة طبيعية بسرعة طبيعية  وأخيرا, (sec 3-3)ثواني  3والتطويلي بمقدار  ثوان 3التقصيري بمقدار 

تضمن بروتوكول كل تجربة العمل على . (sec 1-1)التطويلي بمقدار ثانية لكل انقباض االنقباض لالنقباض التقصيري و
مع ) تكرارات x 10مجموعات  4(وحجم مقداره  (RM-1 % 50)بشدة تعادل  (leg extension)الركبة /مد الرجل جهاز

 110)لهرمون أدرينالين  (p ≤ 0.05)بشكل دال إحصائيًا  وأظهرت النتائج وجود تركيز عال. اتمجموعالدقيقة راحة بين 
pg/ml) ،هرمون النمو و(205 ng/ml) ،ون هرمون تستستيرو(23 pg/ml)  في التجارب التي تضمنت سرعات بطيئة في
فكان  ،أمّا هرمون كورتيزول. (sec 1-1)مقارنة بالتجربة ذات االنقباض الطبيعي  (sec, 1-5 sec, 3-3 sec 1-5)األداء 

  .في التجربة ذات االنقباض التطويلي البطيء (µg/dL 30)تركيزه أعلى 

ستستيرون يكون أعلى عند استخدام مجموعات عضلية كبيرة كعضالت األطراف تركيز هرمون تفإن إضافًة لذلك، 
دراسة هدفت  (Ronnestand et al., 2011)رونستاند وآخرون  فقد أجرى. (Kraemer et al., 2016)السفلية والجذع 

 34-20: العمرمعدل ( أصحاءأشخاص  9للتعرف على التغيرات الفسيولوجية للهرمونات كنتيجة لتدريب المقاومة عند 
 11لمدة  "biceps curl"وثني المرفق  "leg extension"تضمنت الدراسة خضوع األفراد لتمرين مد الرجل ). سنة

مجموعات  3(تضمن الحجم . جرعات تدريب أسبوعيًا 4بواقع  اأسبوعx 10 اتمجموعالبواقع دقيقة راحة بين ) تكرارات 
، حيث كانت في الجرعة األولى (RM-1)انت بمعدل تزايدي وفقًا ألقصى تكرار بمعدل سرعة انقباض طبيعي، أما الشدة فك
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(40% 1-RM) ، الثانية وفي(1 % 75-RM) الثالثة في و(1 % 85-RM) . ،ا تمرين مد الرجلفي أداؤه مرتين  فتمأم
أعلى في اليوم  نمو كانرمون تستستيرون وهرمون اله كل من أظهرت النتائج أن تركيزو. األسبوع قبل تمرين ثني المرفق

استجابة هرمون  كان الهدف تحديد وفي دراسة أخرى. الذي تضمن تمرين مد الرجل مقارنة بتمرين ثني المرفق وحده
برنامج تدريبي لمدة في تجربة تمثلت : صحيين، حيث خضعوا لتجربتين اجامعي اطالب 20تستستيرون من خالل البول عند 

). وأخرى بفاصل أسبوع بين كل تجربة(تمرين مقاومة واحد فقط في بوعيًا، وتجربة تمثلت أيام أس 3أسابيع بمعدل  4
 biceps"ثني المرفق و، "knee extension"مد الرجل و، "bench press"الدفع بالصدر (تضمن البرنامج تمرينات مقاومة 

curl" ،مد المرفق و"elbow extension" ( بشدة مقدارها(1 %75-70-RM)  وحجم)تكرارات 10 ×مجموعات  3 .(
  . (Andrada et al., 2007)أظهرت النتائج وجود تركيز عال لهرمون تستستيرون في البول جراء تلك التمرينات و

إلى االستجابة الهرمونية لتدريب  كان الهدف التعرف (Izquierdo et al., 2009)وفي دراسة أجراها ازقويردو وآخرون 
تضمن البرنامج . أسابيع 7مدته  اتدريبي اتضمنت الدراسة برنامج. ا صحياشخص 12قصوى عند المقاومة ضمن القوة ال

) تكرارات x 10مجموعات  5(وحجم يعادل  (RM-1 %100)بشدة قصوى مقدارها  (leg extension)تمرين مد الرجل 
ائج أن تدريب القوة القصوى يزيد من أظهرت النتو. ثانية بين المجموعات 120من القوة القصوى ضمن فترة راحة مدتها 

كما يزيد من إفراز المادة المضادة لاللتهاب التي  ،)ng/L 15: ، هرمون النموnmol/L 24: تستستيرون(الهرمونات البناءة 
  . interleukin" (IL-10 = 5 pg/ml)"يطلق عليه إنترلوكين 

لية التي تتطلب إفراز الهرمونات الجنسية للحصول على التكيف إن تدريبات المقاومة تتطلب بحثًا علميًا مستمرًا حول اآل
وبعد عرض األدبيات والدراسات النادرة على اإلنسان، فإن الدراسة . "strength"وبالتالي اكتساب القوة  ،العصبي العضلي

وهما  ،الغدي على حد سواءالحالية تحاول الجمع بين أمرين رئيسين في تدريبات المقاومة بغرض التحقق من نشاط الجهاز 
على استجابة ) D-Asp(د -تكرتناول مكمل غذائي وأداء تمرينات مقاومة بهدف التحقق من تأثير تناول مكمل حمض أسبا

وهرمون كورتيزول بعد أداء تمرينات مقاومة متوسطة الشدة ذات  (TT, FSH, LH, and PRL)الهرمونات الجنسية 
   .ي بناء األجسام، مقارنة بالتجربة الوهميةانقباض تقصيري بطيء عند العب

  وأهميتها مشكلة الدراسة

لحقن بإبر تستستيرون لما على انظرًا لتهافت العديد من المشتركين في المراكز البدنية الخاصة بتدريبات المقاومة 
تركين خالل تدريباتهم بسبب لهذا الهرمون من دور بيولوجي هام في زيادة الكتلة العضلية من جهة، ونتيجًة لموت بعض المش

تعاطيهم جرعات عالية من هذا الهرمون من جهٍة ثانية، ونظرًا الختالف البروتوكول المستخدم في الدراسات السابقة 
تبين أن التغيرات الهرمونية  ،واختالف المتغيرات الخاضعة للقياس من جهة أخرى، وبالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة

-Dتأثير تناول مكمل  فيللبحث  دفعمن هنا، فإن كلَّ ذلك . سًا مهمًا للتكيف العصبي العضلي في تدريبات المقاومةتعد أسا
Asp  ة ذات انقباض تقصيريعلى استجابة الهرمونات الجنسية وهرمون كورتيزول بعد أداء تمرينات مقاومة متوسطة الشد

  .بطيء عند العبي بناء األجسام

في ألن أغلب المشتركين في المراكز البدنية ليسوا رياضيين  ؛منفعة للمجتمع أنها تقدمدراسة الحالية وترجع أهمية ال
إضافًة . قد يكون استخدامه أقل ضررًا من تناول هرمون تستستيرون (D-Asp)تسلط الضوء على مكمل غذائي  كمااألصل، 

ال سيما أنَّها تجمع بين فكرتين رئيستين في تدريبات  ،العربي لذلك، تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة على المستوى
تأثير مكمل غذائي وتأثير أداء تمرينات مقاومة بسرعات بطيئة على استجابة الهرمونات الجنسية وهرمون (المقاومة 
وبالتالي، فإن هذه . موناتإلى جانب أن تلك التمرينات تخدم مجموعات عضلية كبيرة لها تأثير في إفراز تلك الهر ،)كورتيزول

 ،جراء دراسات أخرىإلللباحثين في مجال فسيولوجيا الرياضة والتدريب الرياضي على  محفزاالدراسة ربما تكون مصدرًا 
 . اللياقة البدنية تقديم فائدة للمدربين والمشتركين في مجال تدريبات المقاومة في مراكزإضافًة إلى 
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  هدف الدراسة

 :على استجابة الهرمونات الجنسية قيد الدراسة D-Aspالحالية إلى التحقق من تأثير تناول مكمل هدفت الدراسة 
الهرمون و، "follicle-stimulating hormone"هرمون محفز نمو الجريبات و، "total testosterone"تستستيرون الكلي (

وهرمون كورتيزول بعد أداء تمرينات مقاومة ") prolactin (PRL)"، وهرمون الحليب "luteinizing hormone"اللوتيني 
  .متوسطة الشدة ذات انقباض تقصيري بطيء عند العبي بناء األجسام

  فرضية الدراسة

وأداء تمرينات متوسطة الشدة بسرعات بطيئة، فإنD-Asp  نتيجًة لندرة الدراسات حول الجمع بين استخدام مكمل 
  :بالصيغة التالية الدراسة الحالية استخدمت فرضية صفرية

على استجابة الهرمونات ) والتجربة الوهمية D-Aspتجربة مكمل (إحصائية بين التجربتين  ذات داللة ال توجد فروق [
، "follicle-stimulating hormone"هرمون محفز نمو الجريبات و، "total testosterone"تستستيرون الكلي ( :الجنسية

وهرمون كورتيزول بعد أداء ") prolactin (PRL)"، وهرمون الحليب "luteinizing hormone"الهرمون اللوتيني و
  .]تمرينات مقاومة متوسطة الشدة ذات انقباض تقصيري بطيء عند العبي بناء األجسام 

  وإجراءاتها طريقة الدراسة

  منهج الدراسة

  .الدراسة الحالية تم استخدام المنهج شبه التجريبي نظرًا لمالئمته طبيعة

  عينة الدراسة

محددة  ديموغرافية ضمن مواصفات )سنة 35 - 27: أعمارهم(بناء األجسام  العبيمن  10الدراسة  هذه اشترك في
خذ الموافقة الخطية من المشتركين أ وتم. حيث تم اختيارهم بطريقة قصدية بهدف تقارب تلك المواصفات ،)1جدول ال(

من األمراض، حيث تم الكشف عن العوامل  كانوا يتمتعون بجسم صحي خال ركينجميع المشت. للتطوع في هذه الدراسة
وقد تبين عدم  ،قبل البدء بالتجارب) معدل التنفس، وضغط الدمومعدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، (الحيوية 

ة عدم تناول أي مكمل ُطلب من المشتركين في الدراس. المشتركين أي من وجود أي خلل في تلك المؤشرات الحيوية عند
قبل بدء  منهم عدم القيام بمجهود بدني عالغذائي أو مادة منتجة للطاقة طيلة فترة تطبيق تجارب الدراسة، كما ُطلب 

للمضي قدمًا بإجراء الدراسة الحالية  الداخلية تم أخذ موافقة لجنة البحث العلميو. تطبيق التجربة بثالثة أيام على األقل
العبين نظرًا لتناولهم  6تم استبعاد ه ، إال أنَّاالعب 16عدد العينة كان  والجدير بالذكر أن. المتطوعين رياضيينعلى أولئك ال

  .)أيام 5 -  3( بين قبل بدء تطبيق تجارب الدراسة بفترات زمنية (nitric oxide and C 4) اغذائي امكمًل

  .لعينة الدراسة "demographic characteristics"الخصائص الديموغرافية  :1جدول ال

  المواصفات
Demographic Characteristics  

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
Mean ± SD 

  Age"  29.90 ± 2.88 yr"العمر 
  Height"  179.80 ± 2.85 cm"الطول 

  Weight""  82.60 ± 4.43 kgالوزن 

  Body mass index"  25.54 ± 0.65 kg/m2"مؤشر كتلة الجسم 
  Training experience"   6.14 ± 2.76 yr" سنوات التدريب
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  متغيرات الدراسة 

 د -حمض أسبارتكمكمل : مستقلالمتغير ال(D-aspartic acid (D-Asp) supplement).  

 متغيرات هرمونية جنسية، وهي: تابعةالمتغيرات ال: 

 . " total testosterone (TT)"كلي الهرمون تستستيرون  .1

  "follicle-stimulating hormone (FSH)"حفز نمو الجريبات هرمون م .2

 ."luteinizing hormone (LH)"الهرمون اللوتيني  .3

 ".prolactin (PRL)"هرمون الحليب  .4

 "cortisol hormone (Cortisol)"إضافًة إلى هرمون كورتيزول 

  تصميم الدراسة

والوهمية  التجريبية ألعمى العشوائي الخاص بالتجربةا الخاص بالتصميم حسب النظام الحالية تم تصميم الدراسة
"double-blind, placebo-controlled randomized crossover design" .ن لجميع المشتركينتضمنت الدراسة تجربتي، 

 يوما، 14 مدته بفاصل زمني [ placebo trial ]وتجربة وهمية  [ D-Asp trial ] د-مكمل حمض أسبارتيكوهما تجربة 
 8م، وبعد نوم قبل تطبيق الدراسة بثالثة أيا .والتخلص من أثر المكمل في الجسم بهدف التخلص من مخلفات التعبوذلك 

لقياس متغيرات ) دون تناول طعام أو ماء(من كل مشترك في حالة الصيام  (mL 5)، تم سحب عينة دم ساعات تقريبا 9 -
تم وقد . MedLabفي مختبرات  ،بهدف الحفاظ على اإليقاع الحيوي اليومي اباحص 8:30وذلك في تمام الساعة  ،الدراسة

ستخدم كقياس تحيث  ،)2جدول ال" (baseline measurements" ةأساسي اتحساب نتائج تلك القياسات على أنها قياس
وصفي الصاء حاإل وقد استخدم .تحديد مدى التغير الحاصل في كل متغير من متغيرات الدراسةبهدف  مرجعي قبلي

"descriptive statistics" إليجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة قبل بدء تطبيق التجارب.   

  .لمتغيرات الدراسة "baseline measurements" ةاألساسي اتالقياس :2جدول ال

  المتغير
Variable 

  المدى الطبيعي
Reference range 

  راف المعياريوسط الحسابي واالنحمتال
Mean ± SD 

TT (ng/mL)  1.92 - 11.38 10.02 ± 1.44 
FSH (mIU/mL)  1.5 - 12.40 4.86 ± 0.64 
LH (mIU/mL) 1.7 - 8.6 3.80 ± 0.71 
PRL (ng/mL) 4.04 - 15.20 7.70 ± 0.73 
Cort (µg/dL) 6.2 - 19.4 14.33 ± 2.02 

TT: Total testosterone; FSH: Follicle-stimulating hormone; LH: Luteinizing hormone; PRL: Prolactin; Cort: 
Cortisol. 

  بروتوكول الدراسة 

ماء من ال mL 500بعد انتهاء فترة التخزين، تم جمع جميع المشتركين قبل بدء كل تجربة بساعتين، حيث تم شرب 
إما  بتناول دقيقة من بدء كل تجربة، قام كل مشترك 60وقبل . الذي قد يعيق األداء البدنيالبارد بهدف تجنب جفاف الفم 

 خالل وهميالمحلول غم من ال 3 أو) D-Asp trial(د وذلك خالل التجربة التجريبية -مكمل حمض أسبارتك غم من 3
دته بعد ذلك، خضع جميع المشتركين إلحماء م .يومًا بين التجربتين 14بفاصل زمني مدته  (PLA trial) التجربة الوهمية

 .تمرينات مقاومة لعضالت كبيرة 5ن لتمرينات مقاومة بواقع ودقائق من انتهاء اإلحماء، خضع المشترك 3وبعد . دقيقة 12
دم من كل مشترك لقياس متغيرات  ، تم سحب عينة)تهاء من كل تجربةاالن(دقيقة من انتهاء أداء التمرينات  60 وبعد

وتجدر اإلشارة إلى أنَّه لم يتم تقديم طعام أو ماء خالل فترة أداء ). تيزولالهرمونات الجنسية وهرمون كور(الدراسة 
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 جانبفي التجربتين من  نفسه الحذاءو نفسه تم ارتداء الزي الرياضيوقد . التمرينات بهدف تقليل نسبة المؤثرات الخارجية
   .جميع المشتركين بهدف تماثل ظروف التجربتين

  والمحلول الوهمي (D-Asp)د -تناول مكمل أسبارتك

عدم قدرة ضمان تم استخدام زجاجات خاصة متشابهة في التجربتين ذات لون غير شفاف للحفاظ على التصميم و
من  mL 150يوم مذابًا في /غم 3بمقدار  في تلك الزجاجاتد - مكمل حمض أسبارتكتم وضع . المشتركين على التمييز

وأما بالنسبة للتجربة الوهمية، فقد احتوت تلك . دقيقة من بدء التجربة 60قبل  غم 3وكذلك  يوما 14الماء البارد لمدة 
هذا وقد  .يوما 14من الماء البارد لمدة  mL 150يوم مذابًا في /غم 3بمقدار  (dextrose)محلول وهمي الزجاجات على 

بهدف ) الوهميالمحلول أو  D-Aspل سواء مكم(إلى جميع الزجاجات  g 0.5)(تم إضافة محلول بطعم الفراولة بمقدار 
جميع المشتركين والمدرب لم فإن التصميم األعمى المزدوج،  تحقيق ولضمان .تماثل الطعم وعدم القدرة على التمييز

منهم كان يخضع لتجربة  بعضًا يكونوا على علم بمحتوى الزجاجة، كما أنD-Asp للتجربة الوهمية في  وآخرون يخضعون
-Dوتجدر اإلشارة إلى أن تناول مكمل . يومًا 14يتم العكس في التجربة التالية بعد بحث ون علمهم بذلك د هنفس الوقت
Asp  14(مساء من كل يوم طيلة فترة التخزين  9والساعة  8أو المحلول الوهمي كان يتم بين الساعة ايوم.(  

   اإلحماء

 3ألداء  المشاركون ، ثم خضعدقائق 3إطالة لمدة  ثم ،ئقدقا 3هرولة لمدة في كل تجربة ) دقيقة 12(تضمن اإلحماء 
، RM-1 %50وذلك بشدة منخفضة مقدارها  ،بهدف التهيئة العضلية) فترات راحة+ دقائق عمل  6بواقع (تمرينات مقاومة 

  : فكانت على النحو التاليبين كل مجموعة وتمرين، وأما التمرينات وحجمها ان وفترة راحة مدتها دقيقت

 .تكرارات 10×  انبحجم مقداره مجموعت "seated row"للخلف  في وضع الجلوسب مقود سح .1

 .تكرارات 10×  انبحجم مقداره مجموعت "lat pulldown"ألسفل  في وضع الجلوسسحب كيبل  .2

 .تكرارات 10×  انبحجم مقداره مجموعت "heel raise"رفع الكعب  .3
عليه جميع المشتركين قبل البدء بتدريباتهم في المركز البدني  ذي اعتادالأن هذا اإلحماء هو ذلك إلى وتجدر اإلشارة 

(Gym) .  

  اختبار تمرينات المقاومة

للتكرار الواحد كحد أقصى  وقد تم تحديد الشدة وفًقا. تمرينات لعضالت الظهر والرجلين 5تضمن اختبار المقاومة 
(1-RM)  حيث كانت متوسطة بمقدار(1 %75-RM)  ن، وفترة راحة مدتها دقيقت نفسه المقداربلكل العبانفي التجربتي 

   :وأما التمرينات وحجمها فهي كاآلتي. بين كل مجموعة وتمرين

 .تكرارات 10× مجموعات  3بحجم مقداره  "leg press" ينالدفع بالقدم .1

 .تكرارات 10× مجموعات  3بحجم مقداره  "knee extension"مد الركبة  .2
 .تكرارات 10× مجموعات  3بحجم مقداره  "dead lift"أسفل  الرفعة الميتة من .3

 .تكرارات 10× مجموعات  3بحجم مقداره  "squat"سكوات  .4

 .تكرارات 10× مجموعات  3بحجم مقداره  "leg curl"ثني الركبة  .5

  تحديد الشدة

وذلك اعتمادًا على دراسة  ،تم تحديد الشدة المقدرة لكل العب عند كل جهاز قبل أسبوع من بدء التجارب كاآلتي
  : (Spillane et al., 2011)ن يسبيالني وآخر
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بعد ذلك، تم . بهدف اإلحساس وتوصيل الحافز العصبي العضلي (weight-free)تم استخدام الجهاز دون ثقل  [
 50من أصل % 50 تم تحديد الشدة األولية . (kg 50)ليصبح الثقل  2على  ةمقسوم kg 100 تقدير الثقل األقصى 

kg  25)(ليصبح الثقل المطلوب kgأخذ عقب ذلك. مجموعة واحدة ×تكرارات  10ن بعمل و، حيث قام المشترك ،
، (kg 35)ليصبح الثقل المطلوب  kg 50من أصل % 70زيادة الشدة إلى  تبعد ذلك، تمو. راحة لمدة دقيقتين المشتركون

بعد ذلك، تم إجراء زيادة و. عقب ذلك راحة لمدة دقيقتين. عة واحدةمجمو ×تكرارات  5ن بعمل وحيث قام المشترك
انقباض (األقصى الذي يؤديه كل العب بنجاح ) الثقل(تدريجية للثقل ضمن تكرار واحد فقط لحين الوصول إلى الوزن 

  .] ينلمدة دقيقت راحة وآخر فصل بين كل تكرار ناجحت تكانو. لمرة واحدة) تقصيري وتطويلي دون مساعدة

  عينات الدم

تم سحب الدم من الوريد األوسط  وقد. وذلك بعد ساعة من انتهاء كل تجربة ،دم من كل العب تم سحب عينة
"median vein"  من كل العب بمقدار(5 mL) .وضع العينات في أنابيب خاصةو ُكتب على كل أنبوب اسم التجربة  ،تم
 4500(دقائق بمعدل  5تم وضع عينات الدم في جهاز الطرد المركزي لمدة و. ائجلضمان دقة النت) الالعب(واسم المشترك 

   .(Radioimmunoassay, Cobas, E411, Roche, Germany)جهاز  واستخدم لهذا الغرض ،)دقيقة/دورة

  التحليل اإلحصائي

صائية للعلوم االجتماعية لحزمة اإلحل (version 18.0)النسخة  ثم معالجتها إحصائيًا باستخدام البياناتتم جمع 
statistical Package for Social Sciences (SPSS)" ."واستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم

 SPSSمن خالل  Shapiro-Wilkباستخدام اختبار  (normality test)بعد توفر منحنى القيم الطبيعية و .لجميع القيم
 الدراسة ألن انظرpaired samples t-test" "للعينات المرتبطة ) ت( تم تطبيق اختبار ،)3 جدولال(لمتغيرات الدراسة 

أما الداللة اإلحصائية، فقد تم احتسابها عند . )مجموعتين من ليسو( تجربتينلتكونت من عينة واحدة خضعت  الحالية
   .(P ≤ 0.05)القيمة 

 Shapiro-Wilk لمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار "normality test" اختبار منحنى القيم الطبيعية :3جدول ال
 
Variables 

اتالمتغير  

Shapiro-Wilk Test 
ويلك-اختبار شابيرو  

Statistics 
 اإلحصاء

Degrees of 
freedom 
 درجات الحرية

Significance 
 الداللة اإلحصائية

TT_D_Asp .987 10 .9920  
FSH_D_Asp .953 10 .7090  
LH_D_Asp .964 10 .8300 
PRL_D_Asp .927 10 .4210 
Cortisol_D_Asp .938 10 .5290 
TT_PLA .943 10 .5820 
FSH_PLA .951 10 .6760 
LH_PLA .984 10  .9810 
PRL_PLA .979 10 0.961 
Cortisol_PLA .943 10 .5890  
TT_D_Asp .987 10 .9920 

  .(0.05)قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 
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   النتائج

وهرمون  (TT, FSH, LH, and PRL)للهرمونات الجنسية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ونظرًا للفروق الحسابية في ). يوضح ذلك 4جدول ال(الدراسة  لجميع المشتركين عند تجربتي (Cortisol)كورتيزول 

بهدف تحديد مستويات الداللة اإلحصائية  "paired sample t-test"ت المرتبطة للعينا) t(المتوسطات، تم استخدام اختبار
 ؛(P < 0.05)فقط  متغير هرمون كورتيزولبين وجود فروق دالة إحصائيًا عند ت وقد .)يوضح ذلك 5جدول ال(لتلك الفروق 

تبقى أعلى من قيم  إال أن القيم ،(P > 0.05)بين التجربتين في الهرمونات الجنسية فروق دالة إحصائيًا بينما لم تظهر 
). وضح ذلكي 1شكل ال(لتوضيح تلك الفروق  SPSSوقد استخدم الرسم البياني باالعتماد على . القياس األساسي

، وهو تأثير قليل ،TT (0.07)لمتغير  األثرفقد بلغ حجم ، D-Aspواستجابة لتناول  ،(Cohen's d)وباالعتماد على معادلة 
لمتغير  األثرحجم و، وهو تأثير قليل ،LH (0.08)متغير ل األثروحجم  وهو تأثير قليل، ،FSH (0.2)متغير ل األثروحجم 

PRL (0.4)، ،ا وهو تأثير قليللمتغير األثرحجم  وأم Cort  (1.4)فبلغ وهو تأثير عال.   

  .للعينة عند تجربتي الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياسات هرمونات الدراسة  :4جدول ال

  الهرمون 
Hormone 

  التجربة
Trial 

  المعياري المتوسط الحسابي واالنحراف
Mean ± SD 

TT (ng/mL)  د -كتجربة مكمل حمض أسبارت(D-Asp trial) 10.40 ± 1.88  
 10.30 ± 1.79 (PLA trial)التجربة الوهمية 

FSH (mIU/mL) د -كتجربة مكمل حمض أسبارت(D-Asp trial) 5.16 ± 0.67 
 5.08 ± 0.61 (PLA trial)التجربة الوهمية 

LH (mIU/mL) د -كتجربة مكمل حمض أسبارت(D-Asp trial) 4.01 ± 0.61 
 3.98 ± 0.70 (PLA trial)التجربة الوهمية 

PRL (ng/mL)  
  

 7.85 ± 0.83 (D-Asp trial)د -كتجربة مكمل حمض أسبارت
 8.01 ± 0.78 (PLA trial)التجربة الوهمية 

Cort (µg/dL) د -كتجربة مكمل حمض أسبارت(D-Asp trial) 20.03 ± 2.07 
 21.63 ± 2.36 (PLA trial)التجربة الوهمية 

TT: Total testosterone; FSH: Follicle-stimulating hormone; LH: Luteinizing hormone; PRL: Prolactin; Cort: 
Cortisol. 

  .للعينات المرتبطة للفروق بين قياسات هرمونات الدراسة للعينة عند تجربتي الدراسة) t(تائج اختبار ن :5جدول ال

المتوسط الحسابي   المتغير

  واالنحراف المعياري للفروق

متوسط الخطأ 

  المعياري

  

 tقيمة 
درجات 

  الحرية

قيمة الداللة 

  اإلحصائية
TT ) تجربةD-Asp( - TT ) تجربةPLA(  .100 ± 1.260 0  .3980 .2510 9  .8080  

FSH ) تجربةD-Asp(- FSH ) تجربةPLA(  .080 ± 0.373 0  .1180 .6770  9 .5150 

LH ) تجربةD-Asp(- LH ) تجربةPLA(  .030 ± 0.343 0  .1080  .2760 9 .7890 

PRL ) تجربةD-Asp(- PRL ) تجربةPLA(  0.160 ± 0.356  .1120 1.419  9 .1900 

Cort ) تجربةD-Asp(- Cort ) تجربةPLA(  1.597 ± 1.115  .3520  4.526  9 .01*0 

TT: Total testosterone; FSH: Follicle-stimulating hormone; LH: Luteinizing hormone; PRL: Prolactin; Cort: 
Cortisol. 

  .p ≤ 0.05تشير إلى وجود داللة إحصائية عند * 
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 D-Asp and)عند تجربتي الدراسة  (Cotrisol)وهرمون كورتيزول  (TT, FSH, LH, and PRL)الهرمونات الجنسية  :1شكل ال

PLA) * . بداللة إحصائية لصالح تجربةD-Asp )(p = 0.01.  

  المناقشة

على استجابة  (D-Asp supplement)د -هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار تأثير تناول مكمل حمض أسبارتك
وهرمون كورتيزول بعد أداء تمرينات مقاومة متوسطة الشدة ذات  (TT, FSH, LH, and PRL)الهرمونات الجنسية 

 14يوم لمدة /غم 3بمقدار  D-Aspوقد أظهرت النتائج أن تناول مكمل . انقباض تقصيري بطيء عند العبي بناء األجسام
وبما أن فرضية الدراسة تكونت من . وإنما فقط على هرمون كورتيزول ،على استجابة الهرمونات الجنسية يومًا لم يؤثر إيجابا

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين التجربتين في الهرمونات  الذي تضمنشقين، فإنه يمكن قبول الشق األول من الفرضية 
ن إحصائية بي ذات داللة وجود فروق فقد تم رفضه نظرًا ألن النتائج أظهرت ،الجنسية، أما الشق الثاني من الفرضية

  .(D-Asp trial)لصالح التجربة التجريبية تين في هرمون كورتيزول التجرب

على استجابة الهرمونات إيجابا لم يؤثر  D-Aspبالرجوع إلى نتائج الدراسة، تبين أن تناول المشتركين لمكمل 
. (TT, FSH, LH, and PRL)الهرمونات الجنسية  فيإحصائية بين التجربتين  ذات داللة الجنسية، حيث لم توجد فروق

الذي  GnRHغير كافية إلحداث استجابة إيجابية على هرمون  D-Aspوقد يرجع تفسير هذه النتيجة إلى أن كمية مكمل 
ولعلَّ تفسير . (D'Aniello et al., 2000)من الجزء األمامي للغدة النخامية  LHوهرمون  FSHيسبب إفراز وإنتاج هرمون 

وغير  منذ تناول المكمل لحين بدء التجربة قد تكون قصيرة) ايوم 14(ضًا إلى أن فترة التخزين النتيجة الحالية يرجع أي
 أيضا النتيجة الحالية إرجاعويمكن . وبالتالي إحداث تأثير على الهرمونات الجنسية D-Aspكافية المتصاص الجسم لمركب 

ن هرمون إإْذ  "sex hormone-binding globulin (SHBG)"إلى زيادة نسبة الهرمون الجنسي المرتبط ببالزما البروتين 
على  اوهذا يؤثر سلب ،قليل "Free testosterone"تستستيرون عند ارتباطه بهذا الهرمون يصبح تركيز تستستيرون الحر 

أن  ويعني ذلك. (McCaulley et al., 2009)ألنَّه األساس في زيادة الكتلة العضلية وإنتاج البروتينات  ،تدريبات المقاومة
وبالتالي، يمكن . (Liu et al., 2013) (TT)تستستيرون الحر أفضل من حيث تحسين وظيفة العضلة من تستستيرون الكلي 

 free"يميلون إلى الحقن بإبر تستستيرون لزيادة نسبة تستستيرون الحر  (Gym)استنتاج أن المشتركين في المراكز البدنية 
testosterone (FT)"  وليس تستستيرون الكلي(TT).   

وارتفاع هرمون  "androgen"هذا وقد يرجع تفسير نتيجة الدراسة الحالية أيضًا إلى ارتفاع تركيز هرمون أندروجين 
ن هذه الهرمونات تتحول إلى هرمون إإْذ  ؛"dehydroepiandrosterone (DHEA)"ديهايدرو إبي أندروستيرون 

. (Gooren & Behre, 2008)ألنها ستيرويدات ُتصنَّع من الدهون  نظرا ”طويل نسبيا“ تحتاج وقتولكن  ،تستستيرون
وبالتالي، يمكن تفسير نتيجة الدراسة . (Liu et al., 2013)فتدريبات المقاومة تزيد تركيز تلك الهرمونات بنسبة عالية 
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تحول هرمون (إلحداث التحول الهرموني  اكافي الحالية بأن قياس متغيرات الدراسة بعد ساعة من انتهاء التجربة لم يكن
   ).إلى هرمون تستستيرون DHEAأندروجين وهرمون 

علمًا بأن المشتركين في  (Willoughby et al., 2014)ن ياتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة ويلوغبي وآخر
ومع ذلك لم يكن  يوميا، g 1.78ولكن بمعدل  ما،يو 28 إْذ تناولوا المكمل لمدة ؛دراستهم خضعوا إلى فترة تخزين أطول

 وقد. (GnRH, LH, PRL, Estradiol, and Cortisol)يحدث تأثير على استجابة الهرمونات الجنسية قيد دراستهم 
 TTوتركيز  LHحيث زاد تركيز هرمون  (Topo et al., 2009)ن ياختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة توبو وآخر

وقد يرجع األثر في دراسة . ولكن دون قياس هرمون كورتيزول يوما، 12يوم لمدة /غم 3المكمل بمقدار  لمشاركينبإعطاء ا
أما . (ng/ml 4.5)ضمن الحد األدنى  تكان) القبلي(هرمون تستستيرون في القياس األساسي  ةن إلى أن قيميتوبو وآخر

ن مكمل إوبالتالي، يمكن القول . (ng/ml 8)انت ضمن الحد األعلى ن كيهرمون تستستيرون في دراسة ويلوغبي وآخر ةقيم
D-Asp اله تأثير عندما يكون تركيز تستستيرون قليًل (Roshanzamir & Safavi, 2017).   

ما يحّفز إنتاج  ، وهوGnRH (D'Aniello et al., 2000)يعد األساس في تنظيم إفراز هرمون  D-Aspإن مكمل 
يسبب على المدى و LH (Guyton & Hall, 2006)وهرمون  FSHمن الخصيتين من خالل هرمون  TTوإفراز هرمون 

-النخامي-ينشط المحور الهيبوثالمي D-Aspفمركب . (Andrada et al., 2007)الطويل التكيف العضلي لتدريبات المقاومة 
نتيجة الدراسة  إرجاع، يمكن وعليه. hypothalamic-pituitary-gonadal axis" (Willoughby et al., 2014)"التناسلي 

 ،LHوهرمون  FSHلم يكن بالقدر الكافي والالزم لزيادة إنتاج  GnRHعلى هرمون  D-Aspالحالية إلى أن تأثير مكمل 
اع من جهٍة أخرى ارتفو التجربتين في الهرمونات الجنسية،داللة إحصائية بين  فروق ذات وبالتالي انعكس ذلك بعدم وجود

بغض النظر عن عدم (في التجربتين بعد أداء تمرينات المقاومة مقارنة بالقياس األساسي  (PRL)مستوى هرمون الحليب 
أن هذين الهرمونين هما  علما ،LHوهرمون  FSHفي إفراز هرمون  اربما سبب إحباًطاألمر الذي ) وجود داللة إحصائية

  .األساس في إنتاج هرمون تستستيرون

في خفض تركيز هرمون كورتيزول، حيث  كان له تأثير إيجابي D-Aspإضافًة لذلك، أظهرت نتائج الدراسة أن مكمل  
 D-Aspولعلَّ ذلك يرجع إلى تأثير مركب ). 4جدول ال(وبداللة إحصائية ) 3جدول ال(كان تركيزه في التجربة الوهمية أعلى 
 ,.hypothalamic-pituitary-adrenal axis" (Stokes et al"كظري ال-النخامي-في إحباط نشاط المحور الهيبوثالمي

 adrenocorticotropic hormone"نتيجة إلفراز هرمون منبه قشرة الكظر إن هرمون كورتيزول يفرز  إذ، (2013
(ADCH)"  ه القشري الكظريمن الغدة النخامية من خالل الهرمون الموج"corticotropic-releasing hormone 

(CRH)" (Guyton & Hall, 2006) .ن يفي المقابل، كان تركيز هرمون كورتيزول في دراسة غوتو وآخر(Goto et al., 
تجربة ذات االنقباض التطويلي البطيء، ولعلَّ ذلك يرجع إلى أن أفراد العينة لم الوذلك في  ،(µg/dL 30)أعلى  (2009

   .يكونوا رياضيين

 اإفراز هرمون تستستيرون وهرمون كورتيزول نتيجة لتدريبات المقاومة يسبب توازًن فإن ة،من الناحية البيوكيميائي 
اأيضي (Andrada et al., 2007) ب قوةولكن هذا التوازن ال يسب ،"strength"  أو ضخامة عضلية"hypertrophy"ألن ، 

ون في الدم إلحباط الدور الهادم لهرمون كورتيزول األساس في تدريبات المقاومة هو زيادة إنتاج وإفراز هرمون تستستير
(Bird & Trapennning, 2004)،  طلق عليهب انخفاض نشاط إنزيم مهم يتركيزه المفرط في الدم يسب ألنProtein 

kinase-B (Ronnestand et al., 2011)،  وهو اإلنزيم الذي يحافظ على دورة حياة الخلية وأيضها(Faissner et al., 
2006; Kandel et al., 2002) . األساس في التكيف العضلي في تدريبات المقاومة هو أن يكون معدل تركيز من هنا، فإن

ولعل هذا . هرمون تستستيرون أعلى مقارنة بهرمون كورتيزول، وهذا يحتاج إلى وقت طويل واستراتيجيات تدريبية معينة
رون، إالَّ أن هذا تيإلى الحقن بإبر تستس يتوجهونالبدنية على مستوى العالم الذي يجعل المشتركين في المراكز هو السبب 

 Almaiman, 2018; Salamin et)ال سيما عند الرجال  ،عقماليعد من المنشطات المحظورة دوليًا ويسبب تلف الكلية و
al., 2016) . وفي مجال االستجابة الهرمونية دون تناولD-Asp وآخرين إزقويردو، أظهرت نتائج دراسة (Izquierdo et 
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al., 2009) اتركيز لهرمون تستستيرون  اطبيعي(24 nmol/L)، االمدى الطبيعي لتركيزه ضمن هذه الوحدة الطبية ب علم أن
(6.77 - 39.49 nmol/L). يضاف إلى ذلك دراستهم استخدمت تمرين مقاومة واحد فقط، ولم يتم قياس هرمون  اأن

فإن إضافًة لذلك، . معدل تركيزه مقارنة بهرمون تستستيرون، كما أن أفراد العينة ليسوا رياضيين فيرفة الفرق كورتيزول لمع
  . لهرمون كورتيزول يدل على إفراز عال (pg/ml 5)التي تم قياسها في دراستهم والتي كانت قيمها  IL-10إفراز مادة 

بشدة متوسطة ذات انقباض تقصيري بطيء ساهم في زيادة تركيز الهرمونات  أداء تمرينات مقاومةفإن من جهٍة ثانية، 
وكول انقباض أن قيم الهرمونات الجنسية عند المشتركين بعد أداء بروت منعلى ذلك  ويستدل. الجنسية في التجربتين

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  ).القبلي(كانت أعلى في التجربتين مقارنة بقيم القياس األساسي ) ثوان 3(تقصيري بطيء 
 ا بطيًئاكان أعلى في التجارب التي تضمنت انقباضTT أظهرت أن تركيز هرمون  التي (Goto et al., 2009)ن يغوتو وآخر

 اولكن تلك الدراسة السابقة لم تقس الهرمونات الجنسية األخرى، كما أنها تضمنت تمرين مقاومة واحد. في التكرار الواحد
ولكن يتطلب  ،بطيئة) حركات(بشكل عام، يفضل أن ُتمارس تمرينات المقاومة بسرعة . ط وأفراد العينة لم يكونوا رياضيينفق

ُخلق من  وألن اإلنسان فطريا. لظهور زيادة في الكتلة العضلية ويحتاج من المشترك المزيد من الصبر اطويًل اذلك وقًت
وفيما . االنتظار لفترة تكيف طويلة األمدفي إلى الحقن بإبر تستستيرون وال يرغبون عجل، فإن أغلب المشتركين يميلون 

ن ينتيجة الحالية مع دراسة رونستاند وآخرال، فقد اتفقت )العضالت األكبر كتلة(يتعلق باستخدام عضالت الطرف السفلي 
(Ronnestand et al., 2011)ن فقط ، ولكن تلك الدراسة السابقة لم تستخدم سوى تمريللجزء السفلي وآخر  واحد(ني

السبب الذي أدى هو ، ولم تقس الهرمونات الجنسية األخرى، كما أن أفراد العينة ليسوا رياضيين ولعلَّ هذا )للجزء العلوي
   .إلى ظهور تأثير لهرمون تستستيرون في دراستهم

  االستنتاجات

  :نتاج اآلتيباالعتماد على نتائج الدراسة الحالية، فإنَّه يمكن است

 أداء بعداستجابة الهرمونات الجنسية  على اإيجاب لم يؤثر يوما 14يوم لمدة /غم 3بمقدار  D-Aspتناول مكمل  .1
ربما  ،عند العبي األجسام )خالل التكرار الواحد ثوان 3(ذات انقباض تقصيري بطيء  تمرينات مقاومة بشدة متوسطة

 .التناسلي- النخامي-الميدوره في تنشيط المحور الهيبوث غياببسبب 
تمرينات  كورتيزول بعد أداء في خفض تركيز هرمون اأثر إيجاب يوما 14يوم لمدة /غم 3بمقدار  D-Aspتناول مكمل  .2

ربما بسبب  ،عند العبي األجسام) خالل التكرار الواحد ثوان 3(ذات انقباض تقصيري بطيء  مقاومة بشدة متوسطة
 .الكظري-النخامي-ر الهيبوثالميفي إحباط المحو الفعال دوره

بطيئة في االنقباض التقصيري ُتسهم في زيادة تركيز الهرمونات ) سرعة(تدريبات المقاومة ذات الشدة المنخفضة بحركات  .3
 .األداء مقارنة بالقياس األساسيمن  دقيقة 60الجنسية بعد 

  التوصيات

  :بناًء على نتائج الدراسة، فإنَّه يمكن التوصية باآلتي

وفقًا لتأثيره في خفض معدل الهدم من خالل خفض تركيز هرمون  D-Aspيمكن لمشتركي المراكز البدنية تناول مكمل  .1
 .كورتيزول

 .من خالل برنامج تدريبيتخزين أطول  اتلفتر مشابهة على اإلنسان اتإجراء دراس .2

 .متغيرات جنسية أخرى تقيسمشابهة  اتإجراء دراس .3
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  ماذا أضافت الدراسة الحالية؟    موضوع؟ما المعروف مسبقًا عن ال

  ب إفراز الهرموناتتدريبات المقاومة ُتسب
 .الجنسية

  إفراز هرمون تستستيرون وهرمون
خالل  اأيضي اكورتيزول يسبب توازًن

 .تدريبات المقاومة
  الحمض األمينيD-Asp  هام في له دور

  .إنتاج وإفراز هرمون تستستيرون

  تناول مكملD-Asp يومًا لم  14يوم لمدة /غم 3قدار بم
 5يؤثر في استجابة الهرمونات الجنسية بعد أداء 

تمرينات مقاومة ذات انقباض تقصيري بطيء عند العبي 
 . األجسام

   تناول مكملD-Asp  يومًا  14يوم لمدة /غم 3بمقدار
ساهم في خفض معدل الهدم من خالل خفض تركيز 

مقاومة ذات  تمرينات 5هرمون كورتيزول بعد أداء 
  .انقباض تقصيري بطيء عند العبي األجسام
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Abstract 

 
The aim of this study was to examine the effect of ingestion of aspartic acid-D (D-Asp) 

supplementation on gonadal hormonal responses and cortisol following moderate-intensity resistance 
exercise with slow velocity (3 s) of concentric contraction in bodybuilders. Ten male bodybuilders 
(29.90 ± 2.88 years) performed two trials (experimental trial [D-Asp trial] and placebo trial) (14 days 
apart). Using a double-blind, placebo-controlled randomized crossover design, participants ingested 
either an oral 3 g/day of D-Asp supplement (D-Asp trial) or 3 g/day of dextrose (placebo trial) for 14 
days. They ingested the same amount of supplement (3 g D-Asp or placebo) 60 min prior to a 
resistance exercise test in each trial. During each trial, participants engaged in 12 minutes of warm-up. 
After 3-min rest, they performed a resistance test, which consisted of 5 exercises that include leg 
press, knee extension, dead-lift, squat, and leg curl. Each exercise volume was 3 sets × 10 repetitions, 
with a moderate intensity (75% 1-RM). Rest (recovery) periods were two minutes between exercises 
and sets. After 60 minutes of completion of each trial, blood samples were collected from participants 
to measure the gonadal hormonal responses (total testosterone, follicle-stimulating hormone, 
luteinizing hormone, and prolactin) along with cortisol. Data revealed no statistical differences 
between trials in gonadal hormones (p > 0.05). Cortisol concentration was significantly lower in D-
Asp trial compared to placebo (p < 0.05). In conclusion, ingestion of 3 g of D-Asp supplement per day 
for 14 days had a positive effect on cortisol following moderate-intensity resistance exercise with slow 
velocity of concentric contraction in bodybuilders, probably due to the effect of D-Asp in the 
suppression of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, but without effect on gonadal hormonal responses.  

Keywords: Testosterone, Follicle-stimulating hormone, Luteinizing hormone, Pituitary gland.  
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  ملخصال

عام  إلى 1574 الثين سنة األولى من عامخالل الثالحكم التركي لتونس الظروف التي اكتنفت الدراسة الكشف عن هذه تحاول 
وقد رأى  .إزاءهافي المواقف  ينكبيروتناقضا  ا، واضطرابحولها ا في المعلومات والدراساتا فادحنقصتشكو م، وهي فترة 1604

للقاضي أبي " وبةاألج"حقبة متمثلة في كتاب تلك الل ةعاصروفتاوى ممدونة نوازل  علىفي هذا البحث  من المناسب االعتمادالباحث 
 :تلك الفتاوى إبراز الشخصيات ذات األصول التركية فيالتحليل على ركز وقد  .حضور وإسهام في مجرياتهاله الذي كان ، القاسم عظوم

 كةرسم معالم شبعمل البحث على  ،ومن خالل ذلك. اجتماعية، ومواقفواقتصادية  اوأوضاعو ،أسماًء، ووظائف، وعالقات سياسية
بناء دولة يبدو أنه كان حاسما في في تشكيل وعي مشترك بيان أثر تلك الشبكة التي ربطت أولئك األتراك بالفئات المحلية، وت العالقا

إلى ضرورة إعادة قراءة التاريخ  ت الدراسةوقد خلص .كثر من ثالثة قرون، بالرغم من قّلة عدد األتراك األوائل فيهااستمرت ألمركزية 
ا من انطالًق ، وذلكسارية إلى اليومما زالت " غير دقيقة"عديدة آراء ما حولها من ومراجعة حقبة وما تالها لك الالمحلي التونسي لت

  .ية وغيرهااإلسبانالعثمانية والسجالت والمحفوظات ووالفتاوى كتب النوازل مثل ، غير مأخوذة في الحسبان مصادر تاريخية جديدة

  .العظومية" األجوبة"ة، الحكم العثماني لتونس، كتاب كشارياالنالميليشيات : الكلمات المفتاحية

 
   المقدمة

القرون كما كان األمر في القرن السادس عشر في تونس بنفس حجم اهتمام المؤرخين والباحثين المغاربيين  يتمّتعلم 
اث الجسام التي عرفتها المنطقة ، ولم نعثر على دراسة متكاملة عما عرفه من تقلباٍت بالرغم من األحدلهالسابقة أو الالحقة 

2008( ا، ال نزال نجني ثمارها إلى اليوموعرفها العالم، انتقلت به من مرحلة تاريخية إلى أخرى مغايرة تمام 
Chérif,(1.   الدراسات واألبحاث المتعلقة بالواليات العربية في عهد العثمانيين "ومنذ صدور تقرير مؤسسة التميمي حول

خاصة مع  ،في تونس بعض االهتمام بهذا القرن" الجماعة العلمية"، عرفت )Temimi, 1996( "نة األخيرةطيلة الثالثين س
   .2ظهور تحقيقات جديدة لمخطوطات ووثائق فقهية وإدارية ومالية معاصرة ألحداثه

) م1605–1523( عظومللقاضي أبي القاسم  "األجوبة"ولعل أبرز تلك النصوص المحققة في السنوات األخيرة كتاب 
  . تونسفي م عن بيت الحكمة  2009و  2004الذي أصدره المؤرخ محمد الحبيب الهيلة في أحد عشر جزءا بين سنتي 

  شاهد على العصر: أبو القاسم عظوم

وإن كان  ،3)2009الهيلة، ( فقد تصدى لذلك الهيلة كأفضل ما يكون ؛بالمفتي عظوم وال بكتابه هذه الورقةعرف تلن 
بعض  قوسيمكن  ، ولكن)2004قاسم، ( وأحمد قاسم 4)1998الرزقي، ( ى ذلك محمد الطاهر الرزقيقد سبقه إل

  :بحثهذا اللجهة كونها تشّكل المدونة المعتمدة في " األجوبة"المالحظات حول 

                                                        
 .2021، جامعة الیرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة"مجلة أبحاث الیرموك، جمیع الحقوق محفوظة ل ©
  .ة، اسبانيامؤسسة أبعاد للدراسات المستقبلي *
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يب عظوم عن مسألة فقهية منقولة من أمهات الكتب السابقة، وفيها يج 100نازلة، إضافة إلى  957" األجوبة"عدد فتاوى  -
وجهت له من مختلف مناطق إفريقية ومن خارجها، وتدور كلها حول تنظيم حياة الناس في التي أنواع من السؤاالت 

المجتمع من أحوال شخصية ومواريث ومعامالت تجارية ومالية ومسائل على عالقة بما حدث في مرحلة استيالء 
ي يأتيها الحكام األتراك، أو بسوء األحوال اإلدارية والسياسية وأخرى تتعلق ببعض التصرفات الت ،النصارى على تونس

 . إلخ...واألمنية آنذاك
- تذكر الفتاوى عدددًنا وحاراٍت(ا من أسماء األشخاص واألماكن ا كبيرا وأراضي موالعائالت، وتؤرخ لحوادث ) وأرباض

حول الميراث (ات بين الجماعات المحلية سياسية وعسكرية كثيرة ال نجدها في غيرها، وألنواع مختلفة من الصراع
ا تاريخيا مهما لمعلوماتنا وهي بذلك تشكل منجم. اإلسبانأو بين السكان المحليين واألتراك و) والملكية وغيرها

 .)Cherif, 1972( وتقييماتنا التاريخية حول تلك الفترة
ها، كما يرسم الجدل العلمي الذي تحويه مع كتب تمثل األجوبة مرآة للخميرة العلمية التي كان عظوم يتحرك في سياقات -

وعن الضرورة المنهجية إلعادة طرح السؤال عن  ،5وآراء ومواقف سابقة له ومعاصرة عن عمق التكوين العلمي للرجل
 .ا منها سلبيوالذي بنى عليه أغلب الدارسين المعاصرين موقًف ! الذي كان يلف ذلك القرن" الظالم"مدى 

ل المعاينة المباشرة احدة من أبرز المدونات التاريخية في تونس التي تناولت القرن السادس عشر تناونحن هنا أمام و
على تونس  (*) التي يستقي منها بحثنا مادته في تتبع سيطرة األتراك" المدونة"ألحداثه وشخوصه، وسنجعل منها بالتالي 

، ومحاولة رسم لمعالم سلطٍة وليدة بدأت م1574لحفصيين سنة ا على دولة اوالقضاء نهائي اإلسبانوتخليصها من أيدي 
  .تركية لتبسط هيمنة على البالد تواصلت أكثر من ثالثة قرون نكشاريةابعدد قليل من 

فالفتاوى التي  ؛كأهم وأول مصدر عن دخول األتراك إلى تونس" األجوبة" اعتماد: حث من مسّلمة أساسيةالبطلق ين
م، على عكس أغلب المؤرخين والدارسين 1604وتنتهي سنة  6األتراك في تونس منذ بدايته أصدرها عظوم تغطي حكم

المؤنس في ) م 1681كان حيا سنة (باالعتماد على ابن أبي دينار القيرواني  16التونسيين واألجانب الذين أرخوا للقرن 

ــ (، وحسين خوجة في أخبار إفريقية وتونس في ) م 1736تـ (، والوزير السراج يمانذيل بشائر أهل اإلفي ) م 1732ت

  .7إلخ.. .الحلل السندسية

استخراج الشخصيات التركية  توحاول ،ألجزاء العشرة من األجوبة العظومية التي حققها الهيلةاجرد  اعتمدت الدراسة
نوعية العالقات التي كانوا واألدوار وأماكن اإلقامة و) !! مدنية/ إدارية / عسكرية (فيها، وتصنيفها وتبويبها بحسب الوظيفة 

وقد واجهتنا صعوبة بالغة في التعرف على تلك الشخصيات التركية، ألن المفتي عظوم . إلخ...يقيمونها مع السكان المحليين
كأن يقول الحاج مامي  ؛ا أسماء بدون نسبة، ال إثنية وال وظيفية، وبدون أدنى إشارة قد توحي لك بأصلها التركييورد أحياًن

كأن يذكر اسمه ولقبه في نازلة،  ؛، كما يذكر الشخص الواحد بصيغ عدة)2009 – 2004عظوم، ( ي سلطان أو غيرهأو عل
 . ويذكره باالسم المجرد أو باللقب أو بالكنية فقط في أخرى

  األتراك في األجوبة العظومية

العثمانيين للسيطرة على البحر واألتراك  اإلسبانعرف القرن السادس عشر بأنه قرن االضطرابات والصراعات بين 
أمرائها على السلطة،  لببداية تفكك الدولة الحفصية وتقاُت - في نصفه الثاني  –كما عرف . المتوسط، وإفريقية بشكل خاص
ستراتيجي مهمة في تشّكل نظام اكانت تونس آنذاك تمثل نقطة تقاطع . )Guellouz, 2010( وكثرة خياناتهم لبعضهم وللبلد

ا ألطول حرب صليبية بدأت بالهجوم على بنزرت ا مباشرجديد تحتل فيه أوروبا الصاعدة مركز الصدارة، وأصبحت هدًفدولي 
 1574عام " وقعة الجمعة"وانتهاء بــ ،)يسميها المؤرخون خطرة األربعاء( 1535عام مرورا باحتالل تونس  ،1516عام 

 . ياإلسبانالتي قادها دون جوان دوتريش 
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 مية والتصنيففي التس

  : على قائمة من األسماء التركية التي ذكرها عظوم في أجوبته، ترد بأشكال عدة هذا البحثشتغل ي

 ا404/  6(أو الحاج مامي ) 213/  2(كأن يقول إبراهيم صاحب سليمان  ؛االسم مجرد(. 

 132/  4(، عبد الله العبلي )16/  6(بركات الشعبي : ا بلقباالسم متبوع(. 

 283/  3(، المحرك رمضان )435/  6(القائد إبراهيم : والنسبة الوظيفية االسم( لك باشمحمد ب ،)درغوث )222/  6 ،
 .)168/  7(شاوش الديوان 

 102/  6(، بلك باش )322/  5(، السلطان )125/  2(، الباشا )26/  9(اآلغا : الوظيفة بدون تسمية(. 

 أتراك من )253/  1(األتراك  ،..).83/  5؛ 178/  3؛ 185/  2؛ 134/  1(تركي : ثنية في المفرد والجمعالنسبة اإل ،
 .)166/  1(د َنوالَل

 ا، إلى المكان أو ، مع اإلضافة النسبية أحياًن)اسم األب، والجد(أو ثالثية ) االسم واللقب(ثنائية : الصيغ االسمية المتعارفة
سالم بولقباش المدافعية ( ،)197/  5رة الطرابلسي القيرواني، أبو عبد الله محمد بن قا(الوظيفة أو الرتبة العسكرية 

 .8)110/  4أحمد بن حسن التركي أبو العباس، ) (21/  10بن يوسف التركي، 

وتخليصها من أيدي الصليبيين عن تركيبة الجيش  1574المصادر التي تناولت حملة األتراك على تونس سنة  تتحدث
ه ونوعية موارده البشرية والمادية، كما تحدثت عن عدد الحامية العسكرية التي تركها التركي وعدده وطرق انتداب عناصر

) فرقة = orta(القائد سنان باشا في تونس بعد عودته إلى األستانة وتركيبتها وطرائق تنظيمها، وهي التي عرفت باألورطة 
ننا ال نجد، من بين الباحثين التونسيين، من ولك .9آالف شخص 4و 3ها يتراوح بين أفراد ، وعددإسطنبولالنكشارية  101

 ،Moalla, Jund, 2004(10( في تونس إال العدد النادر) ةاالنكشاريأو (التركي " الجند"اهتم باألتراك اُألول الذين شّكلوا 
ونسمس وعشرين سنة من قيام الحكم التركي في تخبأول م تا على القرن السابع عشر، وال يهوإن بقي التركيز دائم 

)Moalla, 2004, 2009( .ــ ة في تونس زمن االنكشاريميليشيات "ويبقى المقال الذي خصصه جان بينيون في وقت مبكر لـ
، وهو يعتمد في مادته الرئيسية على شهادات غربية )Pignon, 1956( تب حول الموضوعمن أوفى وأدق ما ُك" الدايات

 – 1609 في الفترةا في تونس وقد كان أسيرRobert Ellyatt ((يلليات ومنها تلك التي كتبها روبير إ ،معاصرة لألحداث
  .)Pignon,1956(، حسب زعمه "صديقه كاتب الديوان"ا من معلوماته من استقى كثير وقد، 1610

  في تونس؟ وراءه سنان باشا  خّلفهافكيف عرضت األجوبة العظومية لمعالم الحامية التركية التي 

قائمة بمئة (ئم األتراك المذكورين في نوازل عظوم والذين خّلفهم سنان باشا لحماية تونس من خالل استعراض قوا
، يمكن تصور حجمهم الحقيقي ورسم معالم تحركهم في السنوات األولى الستقرارهم )سمها في األجوبةاشخصية تركية ورد 

توّلوها أو مكان اإلقامة أو الوضعية في اإليالة، ومن ثَـم تصنيفهم إلى مجموعات مختلفة بحسب الوظائف التي 
   .إلخ...االجتماعية

كما يذهب إلى ذلك الذين أرخوا لتلك ) هكذا بإطالق" (جندا"من غير الدقيق الجزم بأن األتراك كانوا جميعا  ولعّل
، وإن غلبت )موقد أشار بعضهم إلى التنوع الكبير في العناصر المكونة لإلنكشارية في تونس وفي طرق انتدابه( 11الفترة

مهمة "وتخبرنا إحدى وثائق . افمنهم المحترف ومنهم المتطوع ومنهم الملتحق طمع ؛قاتلةــُــعليهم عند مقدمهم سِــمة الم
 25في مؤرخة و 6 تحمل الرقمالتي حققها وترجمها عبد الجليل التميمي، وهي  إسطنبولبأرشيف رئاسة الوزراء ب" دفتري

ونظرا لخدماتهم وعدم وجودهم في  ،رة أسماؤهم قد شاركوا في فتح حلق الوادي وتونسالمذكو" بأن 1574نوفمبر 

 ،التميمي( ]التشديد من عندنا[" ةاالنكشاريفلتعملوا على إلحاقهم ب ،ة، وتبعا لرغبة سنان باشااالنكشاريسّلم 
2004.(  

كن أيضا عن أصناف أخرى في الحامية ه عن عدد من الوظائف والرتب العسكرية، ولايحدثنا أبو القاسم عظوم في فتاو
  . التركية كأصحاب الوظائف اإلدارية المختلفة، والوظائف الدينية، والتجار وغيرهم
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  نحو قراءة جديدة: الوليدة الحكممؤسسات 

وترد أسماؤهم في حوالي . ا في أخبارهممن الباشوات الذين حكموا اإليالة وُتفصُل لنا أحياًن ااألجوبة عدد ُتقدم
  موضعا من الكتاب بصيغ مختلفة،  خمسين

فناولني (...) أرسل الي الباشا بتونس أبو عبد الله محمد أرنؤوط  : "كأن يقول مثال ؛بعضها في عالقة مباشرة بعظوم -
حجة  6ميس إلخدفع إلي المعظم األسمى جعفر باشا في يوم  : "أو قوله ،)211/  5" (الباشا ورقة فيها سؤال 

/  6" (بخط تاج الدين وجوابا تحته وأمرني بالعطف فيه بما عندي هـ ورقًة فوجدت فيها سؤاًال 999الحرام عام 
  ). 26/  10" (هـ 1009سألني المعظم خضر باشا تونس في أواسط رجب الفرد عام " :، أو)181

مراد "أو  ،)361/  5(" سألني القائد مامي مملوك الباش خضر" :كأن يقول ؛مغيره وبعضها عند الحديث عن أتراٍك -
، أو عندما قال عن سالم بولقباش المدافعية بن )417/  3" (ىعديل حسين باشا المتوف(..) معتق يوسف خوجا 

  ؛ )10/21" (في دولة مامي باشا لمدة تقرب من خمسة أعوام فارطة.. .شهد مع آخرين"نه إيوسف التركي 

وكان دخول خضر باشة لتونس عليه بالوالية يوم اإلثنين خاتمة ذي " :كأن يقول ؛أو عند ذكر أخبارهم في سياقات عامة -
  ). 43/  2" (1006الحجة عام 

 عام إلى 1574 عام أسماء تسعة باشوات حكموا تونس في الفترة الممتدة من – أدناهكما يبين الجدول  –يذكر عظوم 
غير معلومة بإجماع كل الذين أرخوا لتاريخ تونس  بقيت القائمة الكاملة والدقيقة لعدد هؤالء في الفترة المذكورة. 1601

لذلك نجهل  ،لم تصلنا معلومات دقيقة حول هؤالء الباشوات: "العثمانية، لذلك يختصر عبد الحميد هنية ذلك الموقف بالقول
 ، وهو ما جعله يجتهد في اقتراح"وال نستطيع وضع قائمة اسمية كاملة في شأنهم ،كل شيء حول تصرفهم وأشخاصهم

ويورد لنا عظوم أسماء  .)2012 ،هنية( 1592و  1574 عامي ا تداولوا على حكم تونس بينسما 13قائمة تحتوي على 
ولكن كل المعلومات التي أوردها المؤرخون حول هؤالء كانت مشوبة  .آخرين بعد التاريخ الذي وقف عنده هنية 5

   .12لطإلخبالتشويش و

  م1601 – م1574أسماء باشوات تونس في األجوبة  
 تاریخ النازلة اسم الباشا  
 م1576 حیدر باشا  1
 م1589 أبو عبد اهللا محمد أرنؤوط  2
 م1589 الباشا َخِضر  3
 م1591 الباشا جعفر  4
 م1593 حسین باشا تونس  5
 م1594 الباشا محمود مامي  6
 1596م سلیمان داي باشا  7
 م1598 حسین باشا  8
 م1600 خضر باشا  9

تونس في تلك الفترة خلو المصادر التاريخية المتداولة من ذكر  والط الالحق بأسماء من حكمإلخباب ولعل من أس
ــعينين من  ؛ إذأسمائهم، ونقص المعلومات حولهم يقفز المؤرخون من الحديث العرضي عن تولي البلد من الباشاوات المـُـ

 المؤنسعلى ذلك سار ابن أبي دينار في . 1591داء من سنة األستانة مباشرة إلى الحديث التفصيلي عن حكم الدايات ابت

، ولم يزغ أغلب المعاصرين )2ج( االتحافوابن أبي الضياف في ) 87ص(لمقديش نزهة األنظار و) وما بعدها 186ص(
إحدى إال أننا نجد في . بالرغم من اجتهاد هنية في وضع قائمة متكاملة لهم )Guellouz & Autres, 2010( عن ذلك النهج
للفقيه أبي الحسن  1591مجلس الباشا جعفر في جويلية في حادثة خالف ومحاسبة وقعت ) 126ص ،6ج(فتاوى عظوم 

علي الرياحي، أجاب فيها هذا األخير عن اعتراض الباشا على شهادة أدلى بها الرياحي في زمن سابق في قضية زواج 

تاريخ شهادته األولى، ولم  1577يقصد منذ ماي  ،هذه وما أبطلوا شهادتي أربعة عشر باشا قبلكمضى : "بالقول
ا تاريخيمؤشر رعَتبتوقف عندها يمكن اليعترض أحد من الحضور على ذلك الرقم المقدم، وهو ما يمكن أن ي .  



 43     الزموري
 

 اقائدعنده  ويمكن أن يكون: القائديطالعنا عظوم بوظائف عسكرية أخرى وهو يجيب عن األسئلة المرفوعة إليه، ومنها 
، أو محمد 1594كالمعظم القائد حسين قائد سوسة عام ( ونائب بلد ،13)1583األجل المعظم أبي إسحاق إبراهيم سنة (

ومنها  .15)1587كالقائد مامي آغة عام ( بدار األشغال والمواريث اوناظر ،14)1598بن بالي التركي قائد بلد صفاقس عام 

 خوجةأو  ،17)1595درغوث، عام ( شاوش الديوانأو  ،16المدافعية بتونس، كالحاج محمد التركي الصباغ آغة اآلغةأيضا 

  .18أضباشي وأ

جد يوو. ويبدو من خالل األجوبة أن الوظائف السياسية الكبرى في اإليالة يتحكم فيها أصحاب الرتب العسكرية العليا
 ،التميمي( "عثمنتها"شؤون اإليالة و على رأس تلك الوظائف أو المؤسسات السياسية التي يعود لها النظر المطلق في إدارة

أو يقع اختياره من (الذي يعين من األستانة ) بايلرباي كما تسميه الوثائق الرسمية العثمانية(إلى جانب الباشا  – )2006
التي يقوم ثالث سنوات، والذي أصبح بسرعة مهمشا في األدوار  لىدد متفاوتة ال تزيد بحال عمـل) الديوان وُتقره األستانة

خوجة،  2بلوك باشي، و  24باشي، و 12وكاهيته، و ةاالنكشاريالمترّكبة من آغا  الديوانمؤسسة  -  )Chérif, 2008( بها

أهمية كبرى في ممارسة الحكم، وهي مؤسسة تهتم  البايكما تحتل مؤسسة  .)2004 ،التميمي( شاوش 6مترجم، و 1و
ريف نحو الجنوب إلخفي الربيع نحو الشمال الغربي إلى حدود الجزائر، وفي : بخروج المحلة مرتين في السنة لجمع الضرائب

  . أو الباي 19ويطلق عظوم على المكّلف بقيادة تلك المؤسسة قائد المحلة. الشرقي مرورا بالقيروان وبالد الجريد

على سبيل المثال،  ،نيةفعبد الحميد ه ؛ا يسقط مؤرخونا في محظور التسرع واإلطالق في األحكام التاريخيةهنا أيض
ويؤكد على  ،وغيره كثير من الباحثين، يذهب إلى أن األتراك قد حافظوا على بعض المؤسسات الحفصية كمؤسسة القائد

فكلمة : "، بل ويجزم قائالالتركيعلى األقل في العهد األول من الحضور " ا بمؤسسة البايما سيعرف الحًق"عدم وجود 

الذي بدأت تتحدث عنه المصادر في بداية القرن السابع  ]م 1613تـ [ال مع رمضان باي باي لم تبدأ في الظهور إ

الجزء  يحتويإذ  ؛والمعلومات الواردة في األجوبة العظومية تفّند ذلك اليقين. )2012 ،هنية( ]"التشديد من عندنا[عشر 

باي بن  يعلوشعبان باي : ثالثة بايات يذكر فيها 1591منشورة أمام القضاء بتاريخ مارس  على دعوى 121ص  ،السادس

  .يحضر األخيران في الشهادة فيهاو علي باي الزعيم التركي،و عبد الله التركي

في األجوبة اعتراضات كثيرة على أصحابها ف ؛ولكن تلك الوظائف كانت غير ثابتة وغير مستقرة في فترة دراستنا
: تقول بوضوح 1579سبتمبر  2بايلرباي تونس مؤرخة في بل إن إحدى المراسالت السلطانية إلى  ،20وتعريض بهم

ة تعج باألشقياء وأهل الفساد الذين ال يطيعون وال يستمعون أمر بايلرباي وينفذون كل ما ينافي االنكشاريفأصبحت فرق "
يكون عن كأبهى ما  1591ة على قادة الجيش سنة االنكشاريوقد عبرت ثورة جند . )2004 ،التميمي( "القانون والشرع

  .عدم االستقرار السياسي والعسكري الذي كانت تعرفه اإليالة في الربع األخير من القرن السادس عشر

  الناشئالفضاء المشترك والوعي : الوظائف اإلدارية والدينية

، كإبراهيم آغة طاق صاحب دار االنكشاريأن عددا من الوظائف اإلدارية قد شغلها عسكريون من الجند في ال شك 
 بل ،1599أو محمود الضاش ابن والي التركي الذي كان يعاين الشهادة عام  ،)43ص  ،2ج ( 1598األشغال بتونس سنة 

. ن يحترفون الوظائف اإلدارية كالكتابة والترجمة والشهادة ونظارة دار المواريث أو دار اإلسكان أو غيرهاوآخر جد أتراكيو
وتمثل  .21كرية مستشارين مدنيين للحاكم ال عالقة لهم بتركيبة الجند ونشاطهن من كبار الرتب العسوالمتقاعد كما يصبح

ما سيسمح وهو  ،22ا لمشاركة األتراك للمحليين في الممارسة اإلداريةمهم فضاًء –كما نجد عند عظوم  –تلك الوظائف 
يدة من خالل المخالطة جتماعية جدابتطورها وتشعبها في القرن السابع عشر مع تنامي الحاجة إليها، وبروز قوى 

  .والمصاهرة

، التي )بمثابة قاضي القضاة(منذ البداية، رّكز سنان باشا، إلى جانب مؤسستي الباشا واآلغا، مؤسسة القاضي أفندي 
على واقع ) وهي تقوم على المذهب الحنفي في التشريعات واألنظمة المعيارية(يعود إليها النظر في تنزيل أحكام األستانة 

في ( نيمحلي" اءوسط"لذلك احتاجت تلك المؤسسة منذ البدء إلى التعويل على . ي التشريع وفي الممارسةمختلف ف
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. ر شؤونهم اليوميةيمن المفتين والقضاة وغيرهم ممن يعود إليهم الناس في تدب) الحاضرة تونس كما في المدن الداخلية
من األستانة مباشرة، كما أن ) وإقالته(اضي أفندي من خالل تعيينه الفة العثمانية إلى القإلخوتبرز القيمة التي يوليها مركز 

  .في بعض المراسالت) أو قضاتها(أغلب األوامر السلطانية التي ُتوجه إلى حكام تونس ترسل إلى بايلرباي اإليالة وقاضيها 

  : تذكر لنا قائمة عظوم ثمانية أسماء لقضاة أتراك، يمكن تقسيمهم إلى فئات ثالث

 ،23)1597سنة (مصطفى بن أحمد التركي قاضي أفندي : تسمية قاضي أفندي" األجوبة"ي القضاة، ويطلق عليه في قاض* 
  .24"قاضي الجماعة في تونس"ويصفه أيضا بــ

ج (كالقاضي كمال الذي ذكر في مواضع عدة من األجوبة، وينعته عظوم بقاضي مدينة تونس في التاريخ : قاضي مركزي* 
جم غفير كثير من فضالء المسلمين وتجارهم "مع أهل الحاضرة قصة طويلة أدت إلى احتجاج وله  ،)129ص  ،6

للشكاية به والضغط للمطالبة " وعوامهم بمدينة تونس ورفعوا أمرهم إلى والي المدينة في التاريخ وإلى أهل النظر فيها
لى المستوى األعلى لهذه الفئة، وهو ما يفسر ينتمي إ) وهو أرفع رتبة من القاضي(ولعل الفقيه بركات الشعبي  .25بعزله

  .26خشية القضاة المباشرين من سطوته وتأثيره

وأبي عبد الله محمد بن قارة الطرابلسي القروي  ،1576جمال الدين في سنة (كقاضي المنستير : قضاة للمدن الداخلية* 
  .)1577أحمد الزناري في عام (وقاضي بنزرت  ،)1588في عام 

هم ئقضاة محليين، يفوق عدد زمالومنذ بداية الحكم العثماني إلى جانب أولئك القضاة باستمرار القائمة  كما تقدم لنا
وتزخر األجوبة العظومية بأسماء المحليين من القضاة والفقهاء وأصحاب الشهادة والكتاب ومتعهدي رسوم . من األتراك

  . بشكل من األشكالسترعاء وغيرهم ممن لهم عالقة بإصدار األحكام الشرعية اال

؟ تخبرنا المصادر أن  1574عند دخوله تونس سنة  االنكشاريما هي المدن والبلدات التي استقر فيها الجيش  ،ولكن
من جهة،  "وعثمنتها"قد تفرقت في البالد إلحكام السيطرة عليها  101 ةاالنكشاريالميليشيات المنضوية تحت الفرقة 
السياسية العليا  –وّفرت تلك الفرقة القيادات العسكرية . من جهة أخرى حقة على اإليالةوالتوّقي من أي هجمات صليبية ال

). إلخ ...دار األشغال والمواريث –دار الباشا  -ديوان عسكر الحنفية (إلدارة الوالية، وكانت تونس الحاضرة مقر تمركزهم 
على المدن (كما رّكزت في كل قلعة . قات المختلفةفيهم الحراسات والمراف نولم يكن عدد هؤالء ليتجاوز بضع مئات، بم

ا، مع تمييز خاص لكل نكشاريا 60حامية تتركب من ) وخاصة تلك المتاخمة للحدود ،في المدن الداخلية(وقصبة ) الساحلية
أس وير. جندي للدفاع عن المدينتين من أي هجوم محتمل امن حلق الوادي وبنزرت حيث استقر في كل واحدة منهما مائت

تلك الحاميات بقائمة  "ياتلإي"وقد أورد االنجليزي . تلك الحاميات عادة اآلغة أو القائد، ويقع تغيير الحامية كل ستة أشهر
الحمامات، وسوسة، والمنستير، والمهدية، وصفاقس، : ، وهي)1610 – 1609( في الفترة ا في تونسبعد أن كان أسير

 ,Pignon( )1612بنيت قصبتها عام (ا الكاف قفصة، والقيروان، وبنزرت، ثم الحًقو ،وجربة، وحلق الوادي، والرأس األشقر
كما تؤكد فاطمة بن سليمان في تحليلها للتشكل المجالي إليالة تونس أن الحامية التركية كانت مع نهاية القرن ). 1956

منستير وسوسة والقيروان جربة وقابس وتوزر ونفطة وصفاقس وقفصة والمهدية وال: السادس عشر موجودة في مدن
  .27وبنزرت) وميناؤها حلق الوادي(وتونس 

أن أغلب النوازل التي يذكر فيها عظوم أسماء تركية تدور أحداثها في  ها تشير إلىنجد ،ومن خالل النظر في مدونتنا
وسوسة  ، ثم تأتي في الترتيب مدن أخرى كالمنستير)% 15حوالي (أو في بنزرت  ،)% 65حوالي (الحاضرة تونس 

ولعل ذلك يعود إلى حداثة االستقرار التركي في اإليالة، وتركزه في البداية في مركز الحاضرة . ، بأجوبة قليلةإلخ.. .وصفاقس
وتترجم تلك األجوبة . وبعض المدن الساحلية التي تتمتع بموقع استراتيجي في التصدي للصليبيين وممارسة القرصنة في آن

  .األتراك والسكان المحليين) أو الغزاة(بين الفاتحين " لصدمةا"البدايات األولى آلثار 

): ا بالعْثمَنةأو ما يسميه التميمي الحًق(أسئلة عديدة يطرحها الباحثون حول إلحاق اإليالة التونسية بالسلطنة العثمانية 
؟ كيف " احتالًال"أم " افتح"هم ذاك ا لها من الصليبيين، وهل يعَتبر عملتحرير 1574هل كان دخول األتراك إلى تونس عام 
أكتوبر (بالصليبيين والحفصيين في آن، وقد سبق أن هزموا قبل بضع سنوات ) نهائية(استطاع األتراك إلحاق هزيمة حاسمة 
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ألف مقاتل، تلك المعركة التي  40قطعة بحرية وأكثر من  500المتركبة من حوالي " الحلف المقدس"على يد قوات ) 1571
ن الجيش العثماني من طرد تمّك كيف). Guellouze & Autres, 2010( ألف جندي؟ 20فيها ما ال يقل عن  خسروا
 مقاتل ؟ 8000من شواطئ إفريقية في بضعة أشهر، والقضاء على قلعة حلق الوادي التي كانت حاميتها تفوق  اإلسبان

)Sebag, 1971(28،  قلب  29آالف شخص 4و  3وح عدد أفرادها بين ة يترااالنكشاريوكيف استطاعت فرقة من ميليشيات
 تاريخ المنطقة وبناء حكم سيصمد ألكثر من ثالثة قرون؟ 

لم تكن إجابة الدارسين عن تلك األسئلة شافية، بل كانت مجتزأة ومنقوصة، تقوم على االحتمال وبناء الفرضيات، 
فهل يمكن أن  .Chérif, 2008(30( تونس وضبابيتهافي  التركيوالسبب نقص المعلومات المتعلقة بالسنوات األولى للوجود 

  بما يمّكن من حل بعض شيفرات تلك الحقبة؟) اوغيرها من الوثائق المكتشفة حديًث(تسعفنا األجوبة العظومية 

في فتاوى عظوم ) ا مادية ومعنويةوآثار ا وعالقاٍتأشخاص(ا في رصد المشهد التركي ا ودقيًقممنهج نعتقد أن عمًال
رسم لنا ما حدث في الربع يرشيفات المتعلقة بالمراسالت والتقارير بين األستانة وإيالة تونس في تلك الفترة يمكنه أن وفي األ

  . األخير من القرن السادس عشر في تونس بشكل أكثر دقة وموضوعية

  الحارقة واألسئلةة االنكشاري" دولة"

أول عهدها لم تتجاوز الحاضرة وأحوازها وبعض المدن  على تونس في األتراكيذهب بعض الدارسين إلى أن سيطرة 
رجعون ذلك باألساس الساحلية، وأن تمددها الداخلي كان تدريجيإلى قبول  –إلى جانب أسباب أخرى موضوعية  –ا، وي
  .31سكان المدينة بدخول األتراك وتشجيعهم لهم

، التي تمتلك تدريبا )Chérif, 2008( "في البلدالقوة الوحيدة المنّظمة "هي  101ة االنكشاري) األورطة(ن أصحيح 
دين في تونس آنذاك واألتراك الموج"فهل صحيح أن . باألوامر السلطانية) ؟" (مطلق"ا جيدين، إضافة إلى التزام وتسليح

كما ) بولإسطنمن (عن بعد  موأن البالد التونسية أصبحت ُتحَك ،"هم مجرد أعوان ينّفذون قرارات الفئة الحاكمة المركزية
  .32)2012 ،هنية( يذهب إليه الباحثون؟

ا على تنسيب تلك األحكام وإعادة النظر في كثير من اآلراء والتفسيرات يجد المدقق في المدونة العظومية نفسه مجبر
ات توفر لنا بعض اإلضاء" األجوبة"التي التجأت إليها الدراسات حول الفترة األولى لحكم األتراك في تونس، خاصة وأن 

  .المهمة للقراءة

في مواطن عدة من أجوبته عن تبرمه مما يفعله األتراك، بل ) وهو ممثل الفئات المدينية بامتياز(يعبر أبو القاسم عظوم  .1
 : تتراوح شدة تلك االعتراضات منو. ا حد إعالن المعارضة والتمردويصل تشنيعه عليهم أحياًن

أو عندما يصف في إحدى فتاواه الجيش  ،33حسيبه الله: ب القاضي ببنزرتكأن يقول في أحمد الزناري نائ(التلميح  -

   ،)34"جائحة"التركي بأنه 

 وكفاني وإياكم شر األجنبيتأملُت أسعدني الله وإياكم بما علمنا "كجوابه عن سؤال بالقول (إلى االلتجاء إلى الدعاء  -
أنصف الله منه "أو  ،"قاتله الله بهواه"مد قشور أو قوله عن القاضي مح ،35"سؤالك هذا والنسخ فوقه ،وشر أنفسنا
قاتله الله تعالى في فعله وفعل أنظاره أهل بلده حيث يتوسلون " :أو قوله في المؤدب محمد بوخيارة ،36"تعالى بعزله

  ، )37]"ويقصد التقرب إلى الحكام األتراك وتحريضهم على بعض السكان[ بمثل ذلك في دين الله تعالى

كما في ) الباشا(الفقهية بالحجة وإغالظ القول وإعالن التمرد على أعلى سلطة في البلد  –لمبارزة العلمية إلى التصدي ل -
اعلم أنه ال بد من مقدمة بين يدي الكالم في فصول "(...) نازلة بركات الشعبي عندما أجاب عن سؤال محمد باشا 

بها، منها ما هو كذب محض، ومنها ما هو جهل صرف، ا ارتكوهي أن نقول على منشئ السؤال المذكور أمور ،الجواب
فانظر رحمك الله بواطن هذه التصرفات وما تحتها من غوامض اآلفات من رقة  ،(...)ومنها ما هو تحيل لغرض فاسد 

الديانة والجهل والتحيل على المفتين واإليهام عليهم في دين الله عز وجّل لمجرد وصول إلى هوى وغرض في الشعبي 
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وُكبَت ذووه وضاق وقام وقعد وصدرت منه أمور غير معهودة وتوّطن كأنه ] الباشا المذكور[فُأفحم (...) حاكم ال
 أنتم تبعثون لنا تسألوننا عن الشرع فنخبركم بما يظهر لنا، :فقلت له(..) فرجع إلى معاتبتي (..) يتهمني في ما قلت 

فنفضُت حجري في فتزايد حرجه بكالم لم أفهمه، . بما ترون فإذا كان يثقل عليكم فاتركوا البعث إلينا واحكموا

الشرع فعيبه في  والمغرب بما قلت لك فإن كان خالف كل وال نشرب وابعث للمشرقانا ال نا: وقلت له وجهه

فعند ذلك أخذ فضالء الترك الحاضرون كالفقيه أحمد جلبي وغيره يتكلمون معه برطانتهم في شأني . وجهي

فالتفت إلى الفقيه الشعبي وقال له إمش، إن بقيَت تشهد نقطع يدك، فقام وخرج وخرج . والدين ويثنون بالعلم

م، وهي ترسم واقع الصراع بين مختلف  1586جرت هذه النازلة عام  .38]"التأكيد من عندنا[) هكذا(معه المحضر 
عتباري للحكم في تونس، كما أنها تفند القوى االجتماعية الفاعلة وتنازعها السيطرة على الفضاء المادي والرمزي اال

ضنا لها بداية الفقرة، مثل القول إن عظوم وعائلته يدعمون الحكام األتراك وينفذون توجهاتهم بحكم ما عرتاألحكام التي 
  . يتمتعون به من امتيازات واهتمام خاص من قبل أولئك، كما ذهب إلى ذلك محمد الهادي الشريف

ذلك التململ الشعبي واالعتراضات المستمرة على ما  إسطنبولبأرشيف رئاسة الوزراء ب" يوثائق مهمة دفتر"وتؤكد 
تتحدث في تقرير  1576ففي مراسلة سلطانية إلى حكام تونس وقضاتها مؤرخة في سبتمبر . ة منذ وقت مبكراالنكشارييأتيه 

سبب سياسة القهر والغصب التي اتبعها بعض مطول عن حالة التمرد والفوضى التي كانت تعيشها تونس في فترة رجب باشا ب
وعليه فإننا نطلب من (...) كما رفع أعيان البالد الشكاوى من رجب باشا وعلي بن أبي زيد : "(...) ليفةإلخالوالة، يقول 

بايلرباي إيالة تونس التفحص والتحقيق حول صحة هذه األخبار والعمل على تقديم كل من رجب باشا ومصلى وكل رجاله 
وتواصل إرسال األهالي لعرائض  .)2004 ،التميمي( ..".لقضاء وحكم الشريعة وأن تسترجع منهم كل األموال المسروقةل

  .39يشتكون فيها إلى السلطان تعديات الحكام في تونس طيلة الفترة األولى لحكم هؤالء

نس، وإن كانت دوافعه األولى دينية ثم أن وجود األتراك في تو) من خالل المعلومات التي توّفرها األجوبة( الراجحأصبح  .2
ن التطور الذي عرفته الفرقة التي استبقاها سنان إال أ، )تخليص جزء من األمة من براثن الصليبيين(ستراتيجية ا –سياسية 

باشا وراءه بعد عودته وجنده إلى األستانة جعل منها سريعا عنصر إرباك لألستانة وسياساتها تجاه والياتها من جهة، 
للجند في " الملغزة"أصابت أسماء معّلا عندما حاولت البحث في التركيبة لقد . للقوى المحلية الصاعدة من جهة أخرىو

 : المصادرات التالية –ولكن مشكلتها أنها أقامت عملها على الفرضيات  ،)Moalla, 2004( إيالة تونس وتشّكله األول
 .مبراطوريةفي جميع واليات اإل ريةالتماثل التام بين كل التنظيمات العسك) أ(
وبالتالي االعتماد الحصري على الدراسات التي أنجزت حول التنظيمات العسكرية في بقية الواليات العربية لفهم ما ) ب(

  .ونس في تلك الفترةيجري في ت

وامر محددة من التونسي متطابق مع غيره في مناطق أخرى، فهو ثمرة تخطيط وأ االنكشاريوبما أن تنظيم الجيش ) ت(
   .، وال يمكن بأي حال أن يخضع لتأثيرات القوى المحلية أو اختياراتهاإسطنبول

 40بالنسبة لألستانة 101باألورطة " sekbanالسغمان "قد تبدو تفسيرات الباحثة لمزايا إلحاق ذلك العدد الكبير من 
ؤكد أن السؤال حول مدى نجاح سنان باشا في التركيبة ا بعد يوم تمقبولة ومنطقية، ولكن الوثائق التي يقع الكشف عنها يوم

السغمان "وال عن " السغمان"المدونة العّظومية شيئا عن أولئك  رخبال ُت .41ا ويحتاج إلى فك ألغازهالتي اختارها يبقى حارًق
حق لمؤسسة الحكم وفي التطور الال 1591 عام )الجند(وجودا مؤّثرا له، وحاسما في ثورة " معال"الذي تفترض " باشي

مهيكلة أو " جماعات"أو " أجسام"ال يحدثنا عن ) وهو الحريص على إيراد كثير من التفاصيل(بل إن عّظوم . في تونس
وفي سياقات إتيانهم بأفعال قبيحة وظلم  ،42"أتراك من الَلوَند"أو " أتراك"اللهم إال مرات نادرة، وبصيغة  ،"منظمة"فئات 
: "... 1576سبتمبر /  984اآلخرة عام  ىعن سؤال جاءه من أحد فقهاء بنزرت أواسط جماد يقول في الجواب. شديد

كعادتهم في زمن الغلة في هذه األعصر في جميع أجّنة البلد المذكور،  غيرهمو أتراك من اللوندوقد أتاه في أثناء المدة 
فأخذوا من الجنان المذكور عنباتا كثيرة ال "نازلة يحدثنا عظوم عن  950ثر من مرة واحدة في أك .43"ا عن كربزَند عَلو

في " معال"ولعلها اإلشارة إلى أحد الفيالق التي يتركب منها الجيش التركي في مصر كما عرضتها وحللتها  ،44"تؤمن غائلتهم
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ند التركي في تونس أيضامقالها وافترضت وجودها في الج )Moalla, 2004( .صير من عظوم هل يمكن أن نتحدث عن تق
اإلشارة إلى جماعات منظمة تحركها مصالح جماعية واضحة ) سنة من مواكبته لدخول األتراك 25طيلة (عندما أغفل 

ة الذين عهد إليهم سنان باشا إدارة االنكشاري، وتفترض أنها تشكل أغلبية "السكبان" "معال"وتخضع لقيادة واحدة، تسميها 
؟ بل وتفترض انضواءهم في ألوية يعد كل واحد منها ألف مقاتل ) سة أسداس الحاميةخم(البالد والدفاع عنها من بعده 

ه، لذلك سوغوا ألنفسهم التمركز في قصبة تونس؟ يحتاج األمر ال شك إلى ءتحت إمرة قائد، كما تعتبرهم نخبة الجيش ونبال
ة التي مدونالالمهم أن . تاريخية لذلك العصر، وعرضها على معطيات الوثائق الاالفتراضات –مراجعة كثير من تلك األحكام 

ال تسعفنا بالحديث عن أتراك اللوند إال في مناسبتين، وعن العزب إال في مناسبة يتيمة، إضافة إلى استعمال  بين أيدينا
  .أي وغيرهم من األتراك ،"وغيرهم"واحد للفظة 

الذين ساهموا في حملة " أبناء السباهيينجماعة من "ذكر أسماء ت 303ص  ،25ولكن وثائق المهمة دفتري رقم 
، ولكن ال أثر لذكر السباهيين أو السغمان أو غيرهم في بقية المراسالت )1574نوفمبر (سنان باشا مؤرخة بأيام الحملة 

أوامر صارمة بالقبض على عدد من  توجدبل . )2004 ،التميمي( السلطانية إلى حكام تونس الجدد في السنوات التالية
بسبب سوء تصرفهم وظلمهم لألهالي، وهم من تفترض ) تصل إلى حد باشوات متخلين( االنكشاريادة الكبار في الجيش الق
ـــ تحتويوال . ان والمتحكمون الفعليون في البلدمأنهم قادة السغ" معال" التي درسها عبد الجليل التميمي  32تلك الوثائق الـ

ــ على اإلشارةفي مقالته إال   ،"الجند"و ،"أعضاء الحكومة"و ،45"تعج باألشقياء وأهل الفساد] التي[ة نكشارياالفرق "لـ
  ". والجنود والضباط

فإن األمر البارز في  ،ومن خالل ما جاء في األجوبة العظومية وما تضمنته وثائق أرشيف رئاسة الوزراء المذكورة
  :يمكن أن يوصف بما يلي المشهد السياسي إليالة تونس في الربع األخير من القرن السادس عشر

  ند"التي يعرفها " الفوضى"حالةوتعرفها إدارته للبالد من جهة، " الج 
  46ارجية لألستانة من جهة أخرىإلخالتي تسببت فيها تلك اإلدارة للسياسة " اإلرباك"وحالة،  

  47الثةمن جهة ث) األستانة(ودور األهالي المحليين وتأثيرهم في تغيير تلك السياسات من المركز.  

الرأي السائد الذي أرجع إليه المؤرخون التونسيون هيمنة الجند ) أو على األقل تشكك في( المتوفرةتفّند المعلومات 
كما يدفع ذلك للتنبيه ). هنية؛ الشريف(مهم وقوة تماسكهم والتزامهم بالتنفيذ الدقيق لألوامر يعلى البالد وهو حسن تنظ

سؤال حول اختيارات سنان باشا في تشكيله لجند الحامية التي تركها في تونس، وعن إلى إعادة طرح ال ةحاجاللى مدى ع
ال شيء من . طبيعة األوامر والسياسات التي سطرها لها، وعن طبيعة القوانين والتفويض الذي حددته له السلطة المركزية

   .ذلك

نظر رواية عظوم الطويلة بمناسبة نازلة الشعبي التي نفض فيها حجره على ا(تعرض علينا حكما هشا " األجوبة"بل إن 
وجماعات  ،48)الباشا وانتفض قائما معترضا عليه معرضا بخطابه أمام مجلسه وبحضور أعيان الحاضرة من الترك والمحليين

الِفرقة / بأعداد قليلة، وليس بعقلية الفئة ا أو يتحركون بالظلم والفساد أفراد) وليس من السكبان، أو العزب(كثيرة من البُلك 
  . تسمية ميليشيات ها الرئيسيفي عنوان الدراسةعليهم  تلذلك أطلق .49جماعة المصالح الواحدة/ 

ا عدة؟ من الميليشيات بناء نظام سياسي دام قروًن" القليل"كيف استطاع هذا العدد : يطرح السؤال نفسه من جديد
لى ظهور حكم محلي على أنقاض الدولة الحفصية كما هو الحال في المغرب األقصى مع وكيف استطاع قطع الطريق ع

  ؟) هنية(السعديين 

فتاوى عظوم بدايات إجابة، وبالتحديد تلك التي يكون موضوعها محليون وأتراك، سواء كانوا من األعيان لنا  تقدمقد 
قد نستطيع . اصة باألتراكإلخوهي أوسع بكثير من تلك  ،حليينوأيضا في دائرة اعتراضاته على نظرائه من الم. أو من العامة

االرتقاء "وما هي األدوات المستعملة في ذلك  ؟من استعمل من؟ ومن هي القوى الصاعدة: األسئلةعندها اإلجابة عن 
  ؟ "االجتماعي
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منعه من االختالط بهم أنه يخضع لقانون دقيق في النأي بنفسه عن السكان المحليين ي االنكشاريالمعلوم عن الجند 
كما يمنعه من الزواج، لصرف همته إلى الحرب وحفظ النظام والدفاع عن اإلسالم، مع تمتعه بعدد من االمتيازات، منها عدم 

، تمكن من مصاهرة فيها ولكنه في الواليات العربية، وبحكم استقراره الطويل .50محاسبتهم من السلطات المدنية وأتوقيفهم 
منذ وقت مبكر  –والناظر في األجوبة يكتشف . ين ومشاركتهم في كثير من شؤون السوق والعقار والصناعاتالسكان المحلي

ا من القضايا المرفوعة أمام نظر الفقهاء والقضاء والمتعلقة باألحوال الشخصية، ومنها خاصة ا كبيرعدد –لدخول األتراك 
كما تخبرنا  .51من األتراك أو بسعي من المحليين وابتزاز من ِقبِلهم سواء بضغط ،مشاكل زواج األتراك من العائالت المحلية

ويتعرض  .52بين أعيان من المحليين ومن األتراك مبّطَنة في الغالب بعمليات تحيل وفساد وظلم) (!!عن شراكات تجارية 
يوظفون ) ء والعدول وغيرهممن بين القضاة والفقها(عظوم في أجوبته إلى عدد كبير من األعيان المحليين في مدن كثيرة 

سألني الشريف علي عزوز وأصله بنزرتي واآلن : "فهو يقول في أحد أجوبته. األتراك أو يساعدونهم على الفساد والظلم
وهو في نقده لهذه الفئة أشد وقعا وصرامة من تعرضه لمظالم قادة الترك  .53)425ص  ،3ج " (متخلق بأحوال الُترك

إن دراسة هذه الفئة من المحليين وتتبع مساراتها يساعد على فهم حركة القوى االجتماعية  ولويمكن الق. وحكام البالد
عتمدنا ا( بل تتعداها إلى كثير من المناطق ،وال تقتصر المصاهرات على المدن الكبرى كتونس وصفاقس. اا ونزوًلصعود

و  1576 عامي الفترة الممتدة بين تغطي، نازلة احتوت على زيجات بين أتراك ومحليين 13قائمة أولية تحتوي على 
 ).م، كان مسرحها مدن تونس وبنزرت والمنستير وتبرسق وغيرها1600

  طبقة محلية جديدة ظهور: قاعدة الحكم

المعطيات التي  فإنبالرغم من الهشاشة السياسية واالجتماعية التي تميز بها الربع األخير من القرن السادس عشر، 
أن ذلك  دَقعَتيوال . على كامل تراب اإليالة االنكشاريتشير إلى نفوذ متدرج ومتزايد لمؤسسة الجند " مأجوبة عظو"توفرها 

موزع على ال) آالف عنصر 4إلى  3(كيف أن ذلك العدد الصغير  كشفت الدراسةفقد . النفوذ يتأتى فقط من التفوق العسكري
لم يكن دائما متماسًك عدة مدن ونواحا لألنّفًذا، مبل على العكس من . ا بما تسّطره السلطة المركزية وكبار القادةوامر، ملتزم

يضطر في العديد من كان تفاوت كبير في االلتزام بالسياسات األميرية، وبأوامر السلطان العثماني، الذي  تكشف عنذلك 
، إضافة إلى أن العدد دون أخرى فيهالمناسبات إلى التدخل لصالح جهات محلية ضد قادة من ذلك الجند، أو لصالح جماعات 

عن بداية ظهور مصالح مشتركة بين بعض أفراد تلك الميليشيات وبعض السكان " األجوبة"كما تخبر . اكان يتناقص تدريجي
ا يخبرنا عظوم مطوًل. ، بل لعلها تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات1574أنها بدأت مع دخول األتراك عام  دعتَقيالمحليين، ال 

) وهو الناظر في المجابي المخزنية بمدينة صفاقس(ن خالف حصل في قرقنة من عمل صفاقس بين الرايس محمد المكني ع
ا للحفصيين، وقبل أن تؤول المنطقة إلى حكم صاحب طرابلس، ويتولى عمالتها القائد عيواض واألهالي منذ أن كان عامًل

كان القرصان التركي علج علي قد استقر بجزيرة جربة  .54م1573التركي، الذي اضطر للتدخل في القضية من جديد عام 
 ،، بمباركة وتشجيع من السلطان الحفصي، كما تمكن األتراك من إلحاق بعض أجزاء اإليالة بوجق طرابلس1510 عام منذ

المحليين  من مخالطة السكان -ا إًذ –تمكن األتراك في النصف األول من القرن السادس عشر . منها صفاقس والقيروان
ما سمح بظهور طبقة جديدة من المصالح المشتركة، وهو ومشاركتهم في التجارة والقرصنة، والتجارة البحرية بشكل خاص، 

التي وجدها درغوث " السهولة"ولعل ذلك يفسر  .55"المصير المشترك"ووعي جماعي لدى بعض الفئات المحلية بوحدة 
. م1569م، قبل السيطرة على تونس بمباركة من السكان عام  1557القيروان عام باشا في القضاء على اإلمارة الشابية في 

وحلفائهم من الصليبيين من جهة،  اإلسبانمن القضاء النهائي على  1574هي ما مّكن األتراك سنة " ميرةإلخ"كانت تلك 
نكشاري وافد وبين سكان ا أن الصراع لم يكن بين جيش ُتبينولعل األجوبة  .56وعلى الدولة الحفصية من جهة أخرى

مثل (تصورين يشترك في كل واحد منهما أتراك ومحليون؛ يقوم األول على تحويل اإليالة  –محليين، بل بين معسكرين 
من تونسيين (يهيمن على خيراته كبار المــُالك واألعيان ) نظام الزعامت والتيمار" (إقطاع ضخم"إلى ) واليات عثمانية أخرى

بقوة الحديد والنار والتالعب بالشرع وبالقانون، ويعتمد الثاني على دعم فئات محلية صاعدة إلقامة حكم ) يشياتوقادة الميل
لفية هي ما إلخولعل تلك . ستراتيجية العثمانية عبر الرابطة الدينية ومبدأ الدفاع المشتركمركزي قوي يدور في فلك اال

الثين سنة األولى من حكم األتراك، واتساع رقعة تشّكيات الفئات المختلفة التي طبعت الث" الفوضى"يفسر عدم االستقرار و
التي وصلت إلى األستانة من قادة الميليشيات وبعض المحليين في آن، وتراجع األوامر السلطانية عن قرارات اتخذها سنان 
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  . باشا وبعض دوائر الحكم المركزية في األستانة

  :م يحتاج إلى أمرين 17وبداية القرن  16نهاية القرن  ونعتقد إن فهم طبيعة الحكم الناشئ

اإلدارية والمالية التي تم بموجبها تشكيل / العسكرية والسياسية : تحديد دقيق لحزمة األوامر التي أعطاها سنان باشا  - أ
في األستانة التي ) قانون نامه(، والمهام التي أوكلت إليها، والمرجعيات القانونية )التركيبة(الحامية التركية في تونس 

 .بنى عليها تلك األوامر
من قادته  300إعادة النظر في عدد الجند نفسه، وخاصة مع نهاية القرن السادس عشر، في ظل تصفية ما ال يقل عن   - ب

، وفي فصل ومحاكمة العديد من عناصره بأوامر سلطانية عليا طيلة تلك السنوات، وبإحالة العديد 1591في ثورة 
ة االنكشارياعد أو التعرض للوفاة العادية، دون أن تذكر المصادر تعويض هؤالء بعناصر جديدة من منهم على التق

 . التركية

  خاتمة

في دراسة اإلرهاصات األولى لتشكل معالم الدولة  الكبيرةا من المعلومات ذات القيمة نجمم" األجوبة"يمثل كتاب 
ية لتلك المرحلة، في إعادة رسم تاريخ اإلسبانئق األرشيفات العثمانية وإلى جانب وثا ،، وقاعدة المنطلقالحديثةالتونسية 

خ لتلك الحقبة من تاريخ  عن اإلسقاطات والتوظيفات والتخمينات امحلي أقرب ما يكون للواقع، بعيدالتي طبعت أغلب من أر
  .المنطقة

تاريخية التي تساعد على إعادة رسم وقد حاولت الدراسة استخراج كم من التفاصيل السوسيولوجية والمعلومات ال
حركة الجند التركي في العقود الثالثة األولى لسيطرتهم على تونس، ومسارات بناء مؤسسات في الوعي وفي االجتماع 

وهو ما سمح بالوصول إلى بعض النتائج األولية التي يفَترض أن تدفع المؤرخين إلى مساءلة . السياسي مع الفاعلين المحليين
التركي بالحجم الذي يسمح له بمواجهة  االنكشاريلم يكن الجيش . يماتهم ومراجعة آرائهم بخصوص ذلك الموضوعتقي

، وبالتغلب عليه، وبسط نفوذ السلطنة العثمانية على البلد )على مستوى العدد والعدة(ي ودحره اإلسبان –التحالف الحفصي 
سالك نظرية لتتبع بروز وعي محلي مشترك لطبقات اجتماعية جديدة، وقد عملت الورقة على فتح م. أكثر من ثالثة قرون

  .لعلها هي ما سمح بتلك التحوالت الالحقة
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From Janissary Militias to the Ruling Class: Turkish Soldiers in 
Azzum’s Nawazil (982-1012 AH /1574 - 1604 AD) 

 
Abdelhaq zammouri 

Abaad Foundation for Future Studies 
 

Abstract 
This study attempts to uncover the circumstances surrounding the Turkish rule of Tunisia during 

its first 30 years from 1574 to 1604 AD. This period suffers from a huge lack of information and 
research, as well as from grave confusion in views and contradiction of positions. Hence, the author 
has deemed it appropriate to take as a basis for this article a contemporaneous corpus of juridical 
verdicts (Nawazil) consisting of the ten-volume Ajwibah of Abu al-Qasim Azzum, who played certain 
roles during that period. The analysis of this material has been carried out with a view to carefully 
identifying the Turkish personalities mentioned therein in terms of names, jobs, political relationships, 
socio-economic status and attitudes. The article sets out to trace the characteristic features of the 
network of relations which connected those Turks to the local groups, as well as to shed light on the 
role of such networks in the formation of a common consciousness that seems to have been crucial in 
building a central state that continued to exist for more than three centuries, in spite of the small 
number of early Turkish soldiers in Tunisia. The study came to the very important conclusion that it is 
of prime necessity to reread the Tunisian local and regional history during this period and the 
subsequent periods and to review the many "hasty" views which continue to circulate until today, 
based on new and unheeded historical sources, such as the Nawazil and Fatawa literature, the Ottoman 
and Spanish archives… etc. 

Keywords: Janissary militias, Ottoman rule of Tunisia, Azzum’s “Nawazil”, Sixteenth century. 

 

 

  الهوامش
 
، يؤكد )بحكم ارتباطه الوثيق بالسياق التاريخي األوربي(على العالم اإلسالمي " العصر الوسيط"رغم تحّفظه على تطبيق مصطلح  )1

بتفاوت  –التاريخية التي عرفتها البالد اإلسالمية " القطيعة"على قيمة  –بشكل يقيني  –المؤرخ التونسي محمد الهادي الشريف 
، تاريخ سيطرة العثمانيين على 1453(في الفترة الفاصلة بين منتصف القرن الخامس عشر  تحديدها"والتي يمكن  -

العصر "من هنا يبدأ ). احتالل الجيوش العثمانية لتونس وإقامة نظام توازن جديد في المتوسط( 1574وعام ) القسطنطينية
 ،بيةو، ثم بين تلك الدول والقوى األوربها أوًالتوازنات جديدة ستفرض نفسها بين مختلف الدول اإلسالمية وشعو.. ."الحديث

  :نظرا". وستتواصل إلى بداية القرن التاسع عشر

Chérif, M. H., Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn bin Ali (1705-1740). Tunis, CPU, 2ème éd. 2008, 
T1, p. 9, note 8. 

  :أنظر على سبيل المثال )2

المجلة التاريخية . )1588 – 1574(الملكية العقارية ونظام الزعامت والتيمار بإيالة تونس العثمانية  .الجليل عبد ،التميمي -

  . 102 – 75، ص 30، ع 2004، سنة المغربية

خية المجلة التاري. وثائق ودفاتر ديوان عسكر الحنفية ودار الباشا مصادر أولى للديموغرافيا التاريخية الجزئية .مراد ،رقية -

  .92 – 91عدد ال، 1998س . المغربية
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، ص 117، ع 2005، س المجلة التاريخية المغربية. 1705 – 1574نظام االلتزام بإيالة تونس أثناء فترة  .إبراهيم ،السعداوي -
75 – 109.  

، المجلة التاريخية المغربية. 17ونهاية القرن  16العالقات بين الشابية واألتراك العثمانيين بتونس بين أواخر القرن  .علي ،الشابي -
  .18 – 17، ع 1980س 

  .2009األرشيف الوطني، : تونس. الكراسات األرشيف وثائق من القرن السادس عشر والسابع عشر .محمد فوزي ،المستغانمي -

  . 2009تونس، . إنكشارية جربة نموذجا :االنكشاريةالدولة العثمانية ودور  .الهادي اإلنكشاري، -

  2009منشورات النشر الجامعي، تونس، . 1881 – 1574نشوء الدولة الترابية في تونس  :األرض والهوية .فاطمة ،ليمانبن س -

- Bachrouch, T., « La milice turco-ottomane de Tunis (Tunus Yeniçeri Ocaghi) », Revue historique arabe pour 
les études ottomanes, n°45-46, 2012, pp. 34-54. 

- Blili, Leïla Temime, Sous le Toit de l’Empire. La Régence de Tunis 1535-1566. Genèse d’une province 
Ottomane au Maghreb. Script, juin 2012. 

- Hénia, A., Propriété et stratégies sociales à Tunis XVI – XIX ème S. Tunis, Publication de la fshst, 1999. 
  :وكان أول من أشار إلى قيمة المفتي عظوم روبير برنشفيك في) 3

Brunschvig, R., Un document sur une princesse hafside de la fin du XVI ème S. Revue Africaine, t 80, 1er trim. 
1937, pp. 81 – 92. 

 2، األعداد )1970 – 1969(تونس، السنة الثانية  ،مجلة جوهر اإلسالم. بلقاسم عظوم والبرامج الفقهية. محمد الشاذلي ،تاله النيفر
– 6 – 7 – 8.  

  :عظوم في قبل أن يتناول محمد الهادي الشريف ترجمة ودراسة واحدة من فتاوى

Chérif, M. H., Témoignage du "Mufti" Qasim Azzum sur les rapports entre Turcs et autochtones dans la Tunisie 
de la fin du XVI ème S. Cahiers de Tunisie, N° 77-78, 1972, pp. 39-50. 

 ،1نظر كتاب األجوبة، جا". أدق ترجمة وضعت البن عظوموقد احتوت على أكمل و: "وقد ذكر الهيلة ترجمة الرزقي لعظوم قائًال) 4
  .24، ص 2004

5( ْكيقول المفتي عظوم في عرض ومناقشة آراء علمية سابقة، وتحليل أوجه اعتراضه على حشرعي  مَكحبه أحد معاصريه إرضاًء م 
فليس له تغيير المشهور ويلزمه اقتداء ما  ،اتما في األمه ُلمن يبلغ درجة االجتهاد وكان حظه من العلم نْق: "لمن بيده السلطة

  .133ص  ،4األجوبة؛ ج (...)". شهره أيمة المذهب، فإن اختلف التشهير فالعمل على تشهير المغاربة 

تستخدم الدراسة مصطلح األتراك والُترك ألنه المصطلح المستعمُل حصرا في فتاوى عظوم، ولم يظهر مصطلح العثمانيين إال مع (*) 
  .، كالمؤنس البن أبي دينار ومن جاء بعده19تابات التاريخية الالحقة، ابتداء من النصف الثاني من القرن الك

نظر على سبيل المثال ا( 1601إلى حدود عام  1574 عام تغطي فتاوى األجوبة الفترة الفاصلة بين دخول األتراك مدينة تونس )6
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن بعض  .)81ص  ،1ج  ،1574سبتمبر  29/  982األخير عام  جمادى 11الفتوى المؤرخة بــ

  .)70-68ص  ،1أو ج  60ص  ،8ج (الفتاوى، رسوما وأسئلًة، قديمٌة عن ذلك التاريخ، ووقع إعادة إحيائها 

؛ أو بعض ة المتعلقة بتونسباستثناء ما يقوم به أو ما يدفع إلى القيام به عبد الجليل التميمي من تحقيق وترجمة الوثائق العثماني) 7
  .الباحثين الجامعيين القليلين كفاطمة بن سليمان وغيرها

] ا عن عظوم في األجوبة عند تعرضه لألتراكمتحدًث[ا أن يذكر من النادر جدBargaoui, 2005( ...." :( يقول سامي البرقاوي )8
ولكن هذا الرأي يفتقد إلى الدّقة وهو إلى مجانبة الصواب  ".دا اسم الجاسم األب أو اللقب العائلي، وهو تقريبا ال يذكر إطالًق

ولعل السبب فيما ذهب إليه البرقاوي . أقرب، وتدحضه قائمة األسماء الواردة في مدونتنا لألتراك الذين تحدثت عنهم األجوبة
بالرغم  .Dan, Pierre, Histoire de Barbarie et de ses corsaires, Paris, 1637 :يعود إلى اعتماده بشكل كبير على كتاب

وإن أشار إلى أجوبة المفتي عظوم من خالل اعتماده على مقالة محمد ) أي البرقاوي(وهو . من أن هذا األخير لم يزر تونس
العودة المباشرة إلى الوثائق  –كما أغلب مؤرخينا للمرحلة المدروسة  –، إال أنه لم يكلف نفسه الذكر الهادي الشريف اآلنفة

  .ربية والتركية لتلك الفترةالع
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وهي الواحدة  ،ا من ديار الينشريةمن العسكر العثماني دار] أي سنان باشا[وترك في تونس : "188ص  ،نفسه ر،يقول ابن أبي دينا )9

من في ذكر أمراء تونس : الباب الثالث(وما بعدها  85، ص 2ج ،)1988(وأيضا مقديش ". بعد المئة على ما هو المتعارف بينهم
 Les temps modernes, T3, p. 28 et plus: نظر أيضاا). العساكر العثمانية بعد فتح سنان باشا رحمه الله تعالى

مصادر أولى للديموغرافيا  :وثائق ودفاتر عسكر الحنفية ودار الباشا ،بعض أعمال مراد رقية، ومنها على سبيل المثالأيضا  انظر )10

، وإن تعّلق األمر 166 – 159ص  ،1994/  10 – 9، ع ريخية العربية للدراسات العثمانيةالمجلة التاالتاريخية الجزئية؟ 
  .212 – 195ص  ،" Sous le toit de l’empire"وأيضا البليلي، . 1836 و 1835 عامي بالفترة الفاصلة بين

لذين خلفهم سنان باشا في تونس كانوا بينيون، مستشهدا بمصادره، إلى أن جميع عناصر الجيش التركي األربعة آالف ا. يذهب ج )11
وتنتشر هذه المغالطة لتكون قاعدة يرتكز إليها الباحثون، ما دفع  .la milice des Janissaires, p. 305: انظر". المقاتلين"من 

عزوبة، وبالقرب وألن جميعهم تقريبا كانوا جندا، فقد كانوا يقيمون في حاميات في حال ال" :بالمؤرخ سامي البرقاوي إلى القول
ترجمة " [، وكانوا يحتقرون بشكل الفت السكان المحليين]العسكرية[كما كان والؤهم قويا لفرقتهم . منها في حال الزواج

 .Des Turcs aux Hanafiyya, op. cit., p. 210: انظر]. الباحث
باالعتماد على أجوبة عظوم، في حين  1577 عام من شهر أوت يورد اسم حسن باشا ويحدد حكمه ابتداًء فعبد الحميد هنية مثًال )12

، وأن الذي تاله هو 1577وأكتوبر  1576إلى أن حيدر باشا حكم بين أوت ) وما بعدها 179ص (ذهبت ليلى البليلي في كتابها 
 Histoire générale deأما مؤلفو كتاب. ، وال وجود لحسن باشا هذا عندها1579وماي  1577رمضان باشا وحكم بين أكتوبر 

la Tunisie  ، فقد ذهبوا في المجلد الثالث)Les temps modernes (1591 عام إلى أن عددهم ثمانية باشوات إلى حدود .
  .27ص  ،3ج : انظر

  .436ص  ،6ج ) 13

  .308ص  ،10و ج  7ص  ،9ج ) 14

  .172ص  ،8ج ) 15

  .218ص  ،6ج ) 16

  .112ص  ،9ج ) 17

  كتاب األجوبة وقد وردت تلك الوظائف في مواقع عدة من )18

  .340ص  ،9ج . هو القائد مامي 1600قائد المحلة عام ) 19

رجب  16في عشية الجمعة  –أسعده الله تعالى  –الحمد لله، أرسل إلي الباشا محمود مامي : "25ص  ،9يقول عظوم في ج ) 20
لآلغا نسيب محمد بن مسعود  فلما مشى غريمنا سعد بن دموك المذكور(...) هـ سؤال صحبة قاسم القصار  1002األصب عام 

فطلبه المدعي .. .ال للقاضي وال للباشا وال لغيره.. .الترهوني شهد عليه، رجع سي محمد علينا وغريمنا دعوناه للقاضي قال
المذكور أن يستناب معه إلى الشرع العزيز الشريف أو إلى مجلس السيد الباشا أو إلى الديوان المنصور ليقع الفصل بينهما في 

وكان  ."ال أتبعك وال أمشي معك ال لهم وال لغيرهم ،أنا الشرع وأنا الباشا"فامتنع المدعى عليه المذكور وقال . لمجلس المذكورا
االعتراض والتشنيع أعنف في فتوى خاصة بالشرفاء األشقاء منصور وأبي بكر وعلي أوالد السيد الشريف المرحوم أبي العباس 

  .192ص  ،6الجزء  انظر. 1591ارس أحمد القرشي شهر القفصي في م

وثيقة رقم  ،نفسه ،"الملكية العقارية" ،التميمي. وقد أمر الخليفة العثماني بإيقاف جراياتهم، وقصر الرواتب على حمَلة السالح )21
29.  

الكاتبين محمد مصلح الدين التركي و الكاتبوذلك كله بحضور : "يقول عظوم في واحد من أجوبته متحدثا عن مسألة في صفاقس) 22
أيضا ممارسة أتراك للشهادة مع عناصر محلية، مثل  انظر. 61ص  ،8ج ". الحصايري وعلى الفوزي ُكّتاب المدينة المذكورة

  .143ص  ،3بركات الحنفي ج 

  .373ص  ،9ج  )23

  .244ص  ،10ج  انظر. 1599عام  )24

ص  ،6ج ". سمى بكمال وليس به، أو كمال النقصثم حكم القاضي الم"ويصفه عظوم في موضع آخر  .131 – 127ص  ،6ج  )25
 ..Témoignage… ». op. cit»وقد حلل محمد الهادي الشريف تلك النازلة من األجوبة في دراسته . 121
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  .16ص  ،6ج  )26

كانت بعض المدن الساحلية كجربة وقابس قد أصبحت تحت الحكم التركي ومراكز . 59-58ص  ،نفسه ،فاطمة، بن سليمان )27
ص  ،نفسه. "سناجق تركية أصبحت كل مدن الوسط والجنوب 1566من  وابتداًء"، بل 16رار لجنوده منذ ثالثينات القرن استق
  .2هامش  ،53

 .45ص  ،نفسه. جندي 4000سبانية في تونس هو تقول فاطمة بن سليمان إن عدد جنود الحامية اإل) 28

 La milices des»: بينيون في مقالته. اها سنان باشا في تونس جالتي أبق االنكشاريةأول من ناقش مسألة عدد الحامية ) 29
Janissaires…». op.cit., p. 306 – 307 من بينهم غير  500عنصر،  2600، وتوقف عند تأكيد إيّليات أن عددهم لم يتجاوز

نفسه، بل ويجزم أنه اّطلع يستقيها من فم كاتب الديوان آنذاك ) 1610-1609عام (قادرين على حمل السالح، مؤكدا أن شهادته 
كانت موجودة في بعض مدن  نكشارياالولكن ال يجب أن ننسى أن حاميات من الجيش . على الملف الذي يحوي أسماءهم

  .م 1574الجنوب والساحل قبل حملة سنان باشا عام 

عود قوى مدينية محلية جديدة، رسم بعض األجوبة المرّكزة على ص" تونس العثمانية"وقد حاول عبد الحميد هنية في كتابه  )30
، وإن كانت )عكس المغرب(التغلغل التركي في تونس " وسهولة"وانتشار وهيمنة النزعة المركزية في العالم آنذاك ليفسر سرعة 

ولى سنة األ 25بناءاته النظرية والتفسيرية تولي العناية أكثر للقرنين السابع عشر والثامن عشر، ولم يكن عرضه لما حصل في الــ
   .110 – 93من حكم األتراك في تونس إال عرضيا في الصفحات 

ا سبب ترحيب المجتمع المديني بالحضور العثماني واعتبار انتصار على ما سبق يبدو واضح وبناًء: " يقول عبد الحميد هنية) 31
فوذ المركزي الذي عمل على إرسائه لهذه األسباب كان هناك تحالف كلي بين الن. فتحا مبينا 1574األتراك على األسبان سنة 

ويذهب محمد الهادي الشريف إلى أن األتراك . 92ص  ،نفسه ،تونس العثمانية انظر. "األتراك في تونس والمجتمع المديني
 مثًالاعتمدوا في حكمهم على دعم ومساعدة بعض العناصر المحلية من اإلطارات السابقة في دولة الحفصيين، ويضرب على ذلك 

  .70ص  ،الجزء األول ،Pouvoir et sociétéكتابه  انظر. العظاظمة عائلة

حللت فاطمة بن سليمان  ،)وهما عثمانيتان(بين اإليالتين تونس والجزائر ) االمسلحة أحياًن(في دراستها للصراعات الحدودية ) 32
 في السياسات العامة في تونس) !  فرض(في رسم ) علماء وصلحاء ا،أعياًن ،قبائل(ن وتفاصيل الدور الذي لعبه السكان المحلي

  .من كتابها المذكور 65 – 61ص  ،"األهالي ودورهم في تشكل إيالة تونس"بشكل خاص فقرة  انظر. تلك الفترة

  .199ص  ،3ج  )33

  .166ص  ،1ج  )34

  .247ص  ،1ج  )35

  .55ص  ،2ج  )36

  .380ص  ،3ج  )37

  .48 – 16ص  ،6ج  )38

  .100ص  ،نفسه. 1585م عريضة ضد مصطفى باشا مؤرخة بعا )39

الذين ألحقهم  االنكشاريةجندي، وبالتالي فإن بقية  500تذهب الباحثة إلى أن عدد أفراد األورطة ال يتجاوز في أحسن الحاالت ) 40
  .les sekban" السغمان"سنان باشا بتلك الفرقة ينتمون إلى فئة 

   .حثة أسماء معال في دراستها، وهي تحتاج إلى االستكمال والتدقيقعديدة هي الفرضيات واالستنتاجات المهمة التي قدمتها البا) 41

ة َلموكانت تطلق على ح ،وتعني القادمين من الشرق levanteولعلها مأخوذة من اللفظة اإليطالية الليفنت . 166ص  ،1ج ) 42
   .كما تطلق على جنود البحر ،)72، ص 1الجزء  ،موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب انظر(األسلحة الخفيفة من الجنود، 

   .166ص  ،1ج ) 43

  .417ص  ،3ج ) 44

  .18وثيقة رقم  ،نفسه) 45
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أوامر صارمة بإرجاع األراضي التي افتكها الجند من أصحابها، والقرى األميرية التي استولوا عليها، وعدم االعتراف بوثائق التملك ) 46

ومحاسبته وتجريده مما استولى ) وهو والي السلطان(لحاكم األول في البلد واألمر بإيقاف ا. التي استصدروها من األستانة نفسها
  .، وغيرهم)8وثيقة رقم (ورجب باشا ) 20وثيقة رقم (أثناء مهمته، كمحمد باشا وحيدر باشا في عليه 

ن بالتالي إلى القانون نامه والقاضي أفندي تعينهم السلطة المركزية مباشرة، ويخضعو االنكشاريةرغم أن كبار القادة كالباشا وآغا ) 47
لكل والية الذي يبين واجبات كل أوجاق وقائده، فإن هؤالء ال يتورعون عن مخالفة األوامر العلية ويتسببون ألنفسهم في 

   .محاسبات ومحاكمات

  .أعاله 40هامش ال انظر) 48

: ثالث تشكيالت متداخلة فيما بينها وهين ميالدي مالفي مرحلة اكتمالها في القرن السادس عشر  االنكشاريةأوجاق "تتركب ) 49
يسمى كل منها أورطة . وتتوزع تلك التنظيمات الثالثة إلى مئة وست وتسعين وحدة. والبُلوك  والجماعات، ،)أو السكبان(السغمان 

أورطة، في حين  101إذ كان مؤلفًا من  ؛الجماعاتا من مجموع األورطات تشكيل وكان أكبر التنظيمات الثالثة نصيب. )المركز(

ليلى الصباغ؛ ". وكانت الحاميات في اإلياالت تؤخذ من أورطات الجماعات. أورطة 34 السغمانأورطة، ويضم  61 البلوكيضم 
  .72الموسوعة العربية، المجلد الرابع، ص ". االنكشارية"

  .73ص  ،نفسه) 50

  .م 1576والنازلة مؤرخة بــبنزرت عام  ،134ص  ،1على سبيل المثال ج  انظر )51

، وهي المتعلقة ببيع قائد بنزرت مامي "أجوبته"على سبيل المثال نازلة أفاض عظوم في اإلجابة عنها في مواضع عدة من  انظر )52
مملوك القائد مراد لقيادة المدينة عددا من الشهور لمسعود بن فتح الله المسراتي، بتساكر قبضها منه، وتخالفا حولها أمام 

  94ص  9، وج )م 1600بتاريخ جانفي ( 331ص  3ج . القضاء

". القذرة"المحليين لألتراك واستعمالهم في المهمات " توظيف"للحديث عن " سـلَّـــط "يستعمل عظوم في عديد المواضع فعل  )53
] هلعله يقصد نفس[صاحب النازلة بتسليط تركي على المفتي ] أي قضاة وأعيان تونسيون[ويأمرون : ")18ص  ،6ج ( يقول مثًال

  ."لنعته بإغالظ الكالم والتسخسيخ وهم مع ذلك ال يتصفون بمعرفة قدر العلم الذي جهلوه

  .66 – 59ص  ،8األجوبة؛ ج  )54

مضمون التقييد "...  )110ص  ،4ج (على سبيل المثال  انظر. وصل األمر بالمحليين أن يسّلفوا بعضهم البعض على يد األتراك )55
". بن ساسي الجربي خمسة دنانير نواصر على يدي التاجر أحمد التركي يىإن له بذمة يح: قال أن عبد العزيز بن مسعود الجربي

ا وخمسين ذكر لشهيديه األجّل محمد شلبي بن إبراهيم التركي أن له بذمة علي بن أحمد حجيلة خمس: "...)362ص  ،3ج (أو 
  ".وتمادى في الغيبة ولم يظهر له كرونة ثمن حرير َقبَله منه وقبضه، وأنه لما حل أجله تغيب عنه 

قدم لدى السلطان العثماني، والذي ـــــُلألعيان المحليين ومقربا من قلج علي، والم الدور الذي لعبه أبو الطيب الخضار ممثًال انظر )56
يد من المدن محلي في العد" رأي عام"في تشكيل  ،)م 1576و 1572(زار األستانة وحضر لدى السلطان مرتين على األقل 

ا في تصور مستقبل سياسي مستقل لإليالة التونسيةالداخلية كان محدد. 
 

  قائمة المصادر والمراجع

 .هـ 1386مطبعة الدولة التونسية، تونس، . المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. ابن أبي دينار القيرواني، محمد

  .2004 ،الدار العربية للكتاب، تونس. وعهد األمان إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس .أحمد ،ابن أبي الضياف

 .2009تونس، . إنكشارية جربة نموذجا :االنكشاريةالدولة العثمانية ودور  .الهادي ،االنكشاري

منشورات النشر الجامعي، . 1881 – 1574نشوء الدولة الترابية في تونس  :األرض والهوية .فاطمة ،بن سليمان
   .2009تونس، 

المجلة التاريخية . 1588 – 1574الملكية العقارية ونظام الزعامت والتيمار بإيالة تونس العثمانية  .بد الجليلع ،التميمي

  .102 – 75، ص 30، ع 2004، سنة المغربية



 55     الزموري
 

 

المجلة  .1595 – 1559عثمنة إياالت الجزائر وتونس وطرابلس على ضوء المهمة دفتري  .عبد الجليل ،التميمي

 .78 – 21، ص 2006، مارس 122، ع بيةالتاريخية المغار

مكتبة الرشد ). دراسة وتحقيق( متطلبات الشهادة على المشهود عليه للشيخ أبي القاسم عظوم .محمد الطاهر ،الرزقي
   .1998 ،1ط  ض،للنشر والتوزيع، الريا

المجلة التاريخية ية الجزئية؟ مصادر أولى للديموغرافيا التاريخ :وثائق ودفاتر عسكر الحنفية ودار الباشا .مراد ،رقية

  .166 – 159ص  ،1994 ،10 – 9، ع العربية للدراسات العثمانية

، ع 2005، س المجلة التاريخية المغربية. 1705 – 1574نظام االلتزام بإيالة تونس أثناء فترة  .إبراهيم ،السعداوي
  .109 – 75، ص 117

المجلة التاريخية . 17ونهاية القرن  16مانيين بتونس بين أواخر القرن العالقات بين الشابية واألتراك العث .علي ،الشابي

  .18 – 17، ع 1980، س المغربية

  .ency.com.sy/overview/750-http://arabالموسوعة العربية، المجلد الرابع، . االنكشارية .ليلى ،الصباغ

والكتاب في . 2004 ،مؤسسة التميمي، زغوان. أوضاع إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى ابن عظوم .حمدأ ،قاسم
  .1983أصله رسالة دكتوراه قدمها صاحبها للجامعة التونسية سنة 

 ،األرشيف الوطني، تونس. الكراسات األرشيف وثائق من القرن السادس عشر والسابع عشر .محمد فوزي ،المستغانمي
2009.  

، )1970 – 1969(تونس، السنة الثانية  ،مجلة جوهر اإلسالم. بلقاسم عظوم والبرامج الفقهية .حمد الشاذليم ،النيفر
  .8 – 7 – 6 – 2األعداد 

المجمع التونسي للعلوم واآلداب . لمعة نور في عصر آفل :المفتي أبو القاسم عظوم في عصره .محمد الحبيب ،الهيلة
 .2009 ،تونس، )بيت الحكمة(والفنون 

Bargaoui, Sami. Des Turcs aux Hanafiyya ; La construction d’une catégorie « métisse » à Tunis aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Annales. Histoire, Sciences Sociales ; 2005/1 (60e année), pp. 209 – 228. 

Blili, Leïla Temime. Sous le Toit de l’Empire. La Régence de Tunis 1535-1566. Genèse d’une 
province ottomane au Maghreb. Script, juin 2012. 

Brunschvig, R. Un document sur une princesse hafside de la fin du XVI ème S. Revue Africaine, t 80, 
1er trim. 1937, pp. 81 – 92. 

Chérif, M. H. Témoignage du "Mufti" Qasim Azzum sur les rapports entre Turcs et autochtones dans 
la Tunisie de la fin du XVI ème S. Cahiers de Tunisie, N° 77-78, 1972, pp. 39-50. 

Chérif, M. H. Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn bin Ali (1705-1740). Tunis, CPU, 2ème 
éd., 2008. T1. 

Dan, Pierre. Histoire de Barbarie et de ses corsaires. Paris, 1637. 
Guellouze. Azzedine & Masmoudi, Abdelkader (éd.). Histoire générale de la Tunisie. Tunis, Sud 

Edition, 2010, T III / Les Temps Modernes. 
Hargal, Salma. Les Ottomans au Maghreb, Cas de la prise de Tunis et la Goulette en 1574. (sous la 

direction de M. Nicolas Vatin), Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes. Paris, 2013. 
Hénia, A. Propriété et stratégies sociales à Tunis XVI – XIX ème S. Tunis, publication de la fshst, 1999. 
Moalla, Asma. Le Jund de la Régence tunisienne 1574 – 1650. Revue Maghrebine des Etudes 

Ottomanes, Tunis ; n° 29, août 2004, pp. 189 – 196. 



  ...الجند التركي: من ميليشيات إنكشارية إلى طبقة حاكمة                   56
  

 
Moalla, Asma. Sipahis ottomans et avatars du "timar" dans la province tunisienne de la première 

moitié du dix-septième siècle. Les Cahiers de Tunisie, N° 209, 2ème semestre 2009, pp. 112-125. 
Moalla, Asma. The Regency of Tunis and the Ottoman Porte 1777-1814. London/ New York, 

Routledge Curzon, 2004.  
Pignon, P. La milice des janissaires de Tunis au temps des Deys 1590 – 1650. Cahiers de Tunisie, vol 

IV, n° 15, 1956. pp. 301 – 326. 
Sebag, Paul. (éd). Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Publications de 

l'Université de Tunis, 1971. 248 pages, 
Temimi, A. (éd.) Bilan d’études et des recherches sur les provinces Arabes à l’époque Ottomane 

durant les trente dernières années. Actes du VIème symposium international des études Ottomanes, 
1996. 

 
Arabic References Translated into English 
Ibn Abi Dinar al Qayrawani, History of Africa 
Ahmad ibn Abi Diyaf, Presenting Contemporaries in the History of Rulers of Tunis and the 

Fundamental Pact. 
Inkichari, Al-Hadi, The Ottoman Empire and the role of the Janissaries: The Janissaries of Djerba as 

a model. 
Fatma ben Sliman, Land and Identity: The Emergence of the Turabian State in Tunisia (1574-1881). 
Temimi A., Real estate ownership, Za’amat and Altimar system in the Iyala of Ottoman Tunisia 

(1574-1588). 
Temimi A., Ottomanization of Algeria, Tunisia and Tripoli governorates in light of the ammunition 

book (mühimmat defteri) (1559-1595). 
Rezgui M. T., « Certificate requirements for the witness » of Sheikh Abu al-Qasim Azzum. 
Rekaya M., The documents and notebooks of Lashkar-e-Hanafiyya and Dar al-Basha: Primary 

sources of partial historical demography. 
Saadaoui B., « nizäm al-iltizam » in the governorate of Tunis during the period (1574-1705). 
Chabbi A., Relations between the Shabia and the Ottoman Turks in Tunisia between the late 16th and 

the end of the 17th century. 
Sabbagh L., Janissaries. Arabic encyclopedi, t 4, http://arab-ency.com.sy/overview/750 
Kacem, Ahmed, The conditions of the Ottoman Iyala of Tunisia in the fatwas of Abi al Qassim Azzum. 
Moustghanmi, F., Archives and documents from the sixteenth and seventeenth centuries. 
Neiyfer, M. Chedly, Abu al-Qassim Azzum and programs of Fiqh. 
Hila, M. Habib, Mufti Abu al-Qassim Azzum and his era. 



  77 -57، ص ص 2021، 1العدد  ،30جلد الم  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،مجلة أبحاث اليرموك

  املثلية الجنسية بني الحظر الشرعي والقانوني والتدويل

©  
   * فليج غزالن

  07/01/2020 تاريخ القبول  10/07/2019 ستالمتاريخ اال

  

  الملخص

إن األسرة هي أساس المجتمع، وتتكون عن طريق زواج الذكر باألنثى حيث يتكاثران عن طريق العالقة الجنسية السليمة، وهو أمر 
إال أن اإلنسان منذ العصور القديمة، لم يكتف . التي حرمت بالمقابل كل عالقة مخالفة للطبيعة الديانات السماويةاتفقت عليه كل 

المثلية الجنسية، ونقصد بها العالقة الجنسية : بالرغبات الجنسية المشروعة، بل سعى إلى تحقيق اللذة عبر ارتكاب أفعال محرمة أهمها
  ).نين أو امرأتيرجل( نفسه بين شخصين من الجنس

السيما التي تحترم الديانات، إلى  ،ه على سطح األرض، فقد ذهبت دول كثيرةئألضرار هذه العالقة على صحة اإلنسان وبقا ًاونظر
كثيرة تعترف لهم بكل  تجريم هذه األفعال وتقرير العقوبات على ارتكابها، إال أن انتشار فئة المثليين ومطالبتهم بحقوقهم جعل دوًال

هذا األمر دفع بالمنظمات الدولية إلى تدويل حقوق  ...الحقوق المترتبة على العالقة الزوجية من عقد الزواج، والتبني، والميراث
  .لحمايتهم عن طريق االتفاقيات الدولية وقرارات المنظمات الدولية ًاالمثليين ومنحهم ضمانات وحقوق

تي أصبحت تتخذ منعطفا خطيرا في السنوات األخيرة؟ وكيف تعاملت المنظمات فما مدى تأطير الدين والقانون لهذه الظاهرة ال
  الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان مع المثليين؟ 

  : وهو ما سمح لنا باستخالص عدد من النتائج أهمها ،اإلجابة عنها من خالل هذه الورقة البحثية ناهي تساؤالت حاول

  .خطر الشذوذ على صحة اإلنسان ونفسيتهضرورة إعداد دراسات طبية ونفسية إلثبات  - 

 .ضرورة تمسك الدول اإلسالمية بهويتها وتمسكها برفض منح الحرية الجنسية لألفراد، خاصة إذا تعلق األمر بالشذوذ الجنسي - 

 .المثلية الجنسية، الشريعة اإلسالمية، االتفاقيات الدولية، حقوق اإلنسان :الكلمات المفتاحية

  مقدمةال

أن التوازن الطبيعي في أي مجال يفترض وجود قطبين مختلفين ومتضادين يقوم كل منهما بدور يكمل ال خالف في 
  .ال بد من وجود أنثى حتى تكتمل دورة الحياة الطبيعية التي تقوم على التناسل والتكاثر ،فإلى جانب الرجل؛ دور األخر

فقد  .أنجبا الذكور واإلناث، وهكذا عمرا األرضين لذلقد بدأت الحياة البشرية على سطح األرض بالتقاء آدم وحواء ال
  .سرةاألاألرض بفضل عملية تكاثر الذكر واألنثى وتكوين  علىاستمر وجود اإلنسان 

وإذا كان أصل تكوين األسرة في الشريعة اإلسالمية يتم عن طريق الزواج بين الرجل والمرأة وفي ظله يتم إنجاب 
ألسر قد ظهرت في المجتمعات المعاصرة تقوم على أساس حرية اختيار الشريك، حتى لو كان أخرى من ا ًااألطفال، فإن صوٍر

  ".المثلية الجنسية"وهو ما يعرف بنفسه من الجنس 

، نفسه والمثلية الجنسية هي المصطلح العام الذي يستخدم للداللة على االستجابة الجنسية الفردية ألفراد من الجنس
 .Bramili, 2009, p(نفسه  ص من نفس الجنس، أو الميل الجنسي إلى أفراد من الجنسأي حب االتصال الجنسي بشخ

81.(  

                                                        
 .2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .الجزائر ،تلمسان ،بو بكر بلقايدأون، جامعة قسم القان *
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الله تعالى بنصوص  هاإن المثلية الجنسية تخالف الفطرة الطبيعية التي خلقها الله في النفس البشرية، لذلك فقد حرم
وعلى مر عقود  .ا غير مقبوللمثلية الجنسية أمرقطعية في الشريعة اإلسالمية، كما ذهبت باقي الديانات السماوية العتبار ا

من قبيل التصرفات الشاذة التي يرفضها المجتمع حتى في نفسه عدت العالقات الجنسية بين أشخاص من الجنس  ،من الزمن
أل، بل الم علىلذلك كان المثليون ال يجرؤون على البوح بميولهم المثلية  ،مما جعل مختلف القوانين تجرمها ،دول أوروبية

  .جهة أخرى المجتمع من جهة، والمالحقة الجنائية من رفضا من كانت تتم في السر خوًف

لتعدد أشكالها،  ة تكوينها وصوًالبحري ًاومع تطور حقوق اإلنسان في ظل العولمة، ظهرت صور جديدة من األسر بدء
وتطورت هذه الحرية لتصل لحد  .نسهحيث أصبح للشخص الحرية المطلقة في اختيار الشريك، حتى لو كان من نفس ج

عبر إمكانية عقد الزواج، واستمر الدعم الدولي للمثليين بالسماح لهم بالتبني " المثلي"السماح باالرتباط الرسمي بالشريك 
  .، في العديد من المجتمعاتالتي تتمتع بها األسرة الطبيعيةنفسها وتكوين أسرة لها الحقوق والواجبات 

  مشكلة الدراسة

ما المقصود بالمثلية الجنسية؟وهل ثبت تحريمها في الديانات :األسئلة التالية نن خالل هذه الدراسة، حاولنا اإلجابة عم
ما هو دور المنظمات الدولية في و كيف تناولت القوانين الوضعية المثلية الجنسية؟و السماوية السيما الشريعة اإلسالمية؟

  ؟تدويل قضية المثلية الجنسية

  الدراسةأهمية 

في جميع  متزايدًا انتشارًا التي أصبحت تعرف تظهر أهمية بحثنا في أن المثلية الجنسية أصبحت من الظواهر
على المجتمعات الغربية، أصبحت تتزايد بشكل مقلق في المجتمعات العربية  فبعد أن كانت حكرًا .وبنسب متفاوتة المجتمعات

ون للمنظمات أوفي سبيل ذلك يلج .ميوالتهم الجنسيةوحقهم في تحديد هويتهم واإلسالمية، حيث أصبح المثليون يطالبون ب
الحقوقية التي استطاعت أن تدول قضيتهم ليحصلوا على العديد من الحقوق واالمتيازات، وهي جوانب تعرضنا إليها من 

  .خالل هذا البحث

  أهداف الدراسة

: من كل النواحي ناهتناوللذلك ، كافة من جوانبه عرض إليهتم التي لم موضوع لىإلى رفع الغموض ع هذه الدراسةهدف ت
على ثبوت  ينركزمو ،الضوء على سلبيات المثلية الجنسية وأضرارها ينسلطمالدينية والنفسية والطبية والقانونية والدولية، 

حاولنا من خالل رى من جهة، ومن جهة أخ تهاحرمتها في جميع الديانات السماوية، مما قد يسهم في توعية الشباب بخطور
  ".المحافظة"حدى الظواهر التي أصبحت موجودة في مجتمعاتنا البحث إثراء المكتبة بدراسة قانونية إل هذا

  منهج الدراسة

لفهم الظاهرة وتقصي أسباب تطورها  ،على رأسها المنهج التحليليو ،بالعديد من المناهج لقد استعنا في هذه الدراسة
في سياق تناولنا للمثلية في مختلف الديانات السماوية من جهة، وفي  المقارناستعنا بالمنهج في سائر المجتمعات، كما 

القوانين الوضعية من جهة أخرى بين تجريم وتقنين، كما ساعدنا المنهج التاريخي في معرفة جذورها وتطورها وكيف انتقلت 
  . من التحريم إلى اإلباحة في العديد من المجتمعات

  ابقةالسالدراسات 

أي من المواضيع الحساسة التي لم يتم تناولها إال بشكل جزئي،  ؛"الطابوهات"يعد موضوع المثلية الجنسية من بين 
للباحثين يمكنهم من خالله االستغناء عن  ا شامًاللذلك حاولنا من خالل هذه الدراسة اإللمام بمختلف جوانبها لتكون مرجع

  :ومن بين أهم الدراسات الجزئية التي اعتمدنا عليها .اآلخر قانونيالبحث في مراجع مختلفة بعضها ديني و
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الطبعة الثانية، المنصورة، مكتبة  ،علي سيد أحمد ،الغريزة الجنسية بين اليهودية والمسيحية واإلسالم، الفرسيسي: أوًال
  .2002، الغيمان، مصر

 ،عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف ،قانون، آل الشيخلجنسي وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية والاجرائم الشذوذ : ثانيًا
  .2003دراسة تطبيقية في محاكم الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية، 

قصة لوط بين القران الكريم والتوراة، دراسة مقارنة، أطروحة ماجستير في أصول الدين، حماد جهاد، محمد عبد : ثالثًا
  .2007س، فلسطين، جامعة نابل الرحمن،

  خطة البحث

تناولنا في المبحث األول المثلية الجنسية في الديانات  :قسمنا دراستنا إلى مبحثين لإللمام بكل جوانب الموضوع،
  .بين التجريم والتدويلالسماوية، أما في المبحث الثاني فقد تعرضنا إلى المثلية الجنسية 

 لديانات السماويةتحريم المثلية الجنسية في ا: األول المبحث

من المنطقي أن تساير الديانات السماوية الطبيعة كما خلقها الله والمبنية على أن المعاشرة الجنسية ال تكون إال بين 
فقد أجمعت كل  ،وعليه .جنسين مختلفين، وأن تنبذ كل التصرفات الشاذة التي تخالف الفطرة التي خلقها الله في اإلنسان

ى تحريم المثلية الجنسية، لكن اختلفت من حيث درجة التحريم، والعقوبة المقررة على مرتكبي هذا الديانات السماوية عل
  .العصيان اإللهي

  تحريم المثلية الجنسية في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول

يحقق  فعن طريق التزاوج ؛ا هي عبارة عن زوجه اآلخر وعن األوالداألسرة بالنسبة لكل واحد من الزوجين أساس
فالدافع الجنسي  .مما يوفر لهما السكينة والطمأنينة واالستقرار ،الفطرية باإلنجاب الزوجان حاجتهما الجنسية والنفسية

حسب العلماء يحتل الدافع الثالث بعد الدافع إلى الطعام والدافع إلى األمومة، وعليه فإن عدم إشباع هذا الدافع يؤدي إلى 
   Al-Zabibi, 2012, p. 464) .(.اوالنفسي مع ل من النشاط الجسميآثار سلبية على الصحة ويقل

وكل عالقة جنسية خارج  _في حدود ما تسمح به الشريعة اإلسالمية_مباح  أمر الزوجين هيالعالقة الجنسية بين  إن
  .نفسه سواء تمت بين جنسين مختلفين، أو كان طرفاها من الجنس ،إطاره محرمة

  تي تحرم المثلية الجنسية في الشريعة اإلسالميةالنصوص ال: الفرع األول

ا، وبالمقابل ا قاطعالكريم والسنة النبوية الشريفة نصوص تحرم المثلية الجنسية تحريم القرآنلقد وردت في كل من 
ا للوقوع في المحظورتدعو الشباب لالستعفاف والزواج تجنب.  

  تحريم المثلية في نصوص القرآن الكريم: أوًال

ألخذ العبرة من األقوام السابقة، ومن أبرز القصص التي ورد ذكرها في " القصص"عتمد القرآن الكريم أسلوب لقد ا
 ."الشذوذ الجنسي بين الرجال"لم يعرف من قبل وهو اللواط أي  عرفوا بإتيانهم فعًال فقد .الكريم هي قصة قوم لوط القرآن

 َلَتْأُتون إنَُّكم ﴾80﴿ اْلعاَلمين من ِمن َأحد بها سبَقُكم ما اْلَفاِحشَة َأَتْأُتون ِلَقوِمه َقاَل إْذ وُلوًطا": ورة األعرافسجاء في  فقد
  ).Al-Araf, Verses 80-81( ﴾81﴿ مسرُفون َقوم َأنُتم بْل النِّساء دون من شهوًة رجاَلال

أحدثوا من صنوف  أنبياء الله، بعثه الله إلى قومه فكذبوه، وأحدثوا مـا علم ألحد اسم هو" ًالوط"ن إوقال ابن منظور 
فعل ِفعَل  فاشتق الناس من اسمه فعًال لمن ،)Bin Manzoor, 2007, p. 11, copied for Hamad, 2011( الفاحشة

ال من لفظ المتعاطين له ،الناهي عن ذلك" لفظ لوط" من  الفاحشة، ولكنه اشـتق (Al-Isfahani, 1992, p.750, copied 
for Hamad, Ibid). 
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فكيف لإلنسان العاقل أن يترك  ؛لقد حرم الله تعالى كل أنواع السلوكيات التي تنطوي على الممارسات الجنسية الشاذة
 ؟األفعال السوية والممارسات المشروعة التي تنطوي على اللذة واإلشباع الطبيعيين، ويتوجه لممارسات شاذة غير طبيعية

 ربُكم ِمن َلُكم َخَلق ما وَتَذرون ﴾165﴿ اْلعاَلمين ِمن الذُّْكران َأَتْأُتون: "ذلك فقد ورد النهي عن التشبه بقوم لوط لقوله تعالىل
  (Ash-Shuara, Verses 165-166).﴾166﴿ عادون َقوم َأنُتم بْل َأزواجُكم

ذ الجنسي، فقد ورد في موضع آخر أن عمل أهل لوط كان فاحشة ومنكرًا لم ا على التحريم المطلق للشذووتأكيد
 بها سبَقُكم ما اْلَفاِحشَة َلَتْأُتون إنَُّكم ِلَقوِمِه َقاَل إْذ وُلوًطا" :تعرفه األمم من قبل، وأن من شأن إتيانه قطع النسل لقوله تعالى

ٍد ِمنَأح ِمن يناَلمَأِئنَّ ﴾28﴿ اْلعُكم اَل َلَتْأُتونجالر ونَتْقَطعيَل وبالس َتْأُتونِفي و َناِديُكم ْنَكرا اْلمَفم َكان ابوِمِه جلَّا َقوإ َأن 
 (Al-Ankaboot, Verses 28-29).﴾29﴿ الصاِدِقين ِمن ُكْنَت إن اللَِّه ائِتَنا بعَذاِب َقاُلوا

ب الله عليهم لو تمادوا في أفعالهم ولم يتوبوا لله، لكنهم أصروا على ارتكاب الفاحشة، لقد حذر لوط قومه من غض
 ﴾82﴿ مْنضوٍد ِسجيل ِمن ِحجارًة عَليها وَأمَطرنا ساِفَلها عاِليها جعْلنا َأمرنا جاَء َفَلما: "فأتاهم العقاب اإللهي لقوله تعالى

  .(Hud, Verses 82-83) .﴾83﴿ ببِعيٍد الظَّاِلمين ِمن ِهي اوم ربك ِعْند مسومًة

تحريم المثلية في السنة النبوية الشريفة: اثاني  

 "أخوف ما أخاف عليكم عمَل قوم لوط": لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من أن يتشبهوا بقوم لوط فقال
)Narrated by Ahmed, Tirmidhi and Ibn Majah( ،ل قوم : "فقال ولعن من فعل فعلتهم ثالثًال عملعن الله من عم

 Reported by Tirmidhi. A true Prophet’s" (لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط
speech (1456).(  

الرسول عليه الصالة والسالم أنه  فقد ورد عن .فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا ،وعن تكييف الشذوذ
وإن كان حد الزنا في الشريعة اإلسالمية هو الرجم، فإن حد الزنا بين رجلين هو  ."إذا أتى الرجُل الرجَل فهما زانيان: "قال

 من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول": عليه السالم قال فعن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول ؛القتل
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على  .)Reported by Tirmidhi and Ibn Majah, A true Prophet’s speech( "به

ا على األفراد وعلى المجتمع، مما جعل الرسول الكريم يورد عقوبة القتل على أن هذا النوع من الزنا هو أشد خطورة وضرر
  .إتيانه

فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار،  ؛هي القتل، إال أنهم اختلفوا في موجبهلقد اتفق الصحابة في أن عقوبة اللواط 
-publication year, p 1159 El(ر تباع األحجاإيهدم عليه الجدار، ومنهم من يلقيه من مكان مرتفع مع : ومنهم من قال

Djawarna, without(. وإن اختلفوا فيما يقتل بهوهذا إجماع من الصحابة على قتله، : "فبحسب العمراني الشافعي" 
)Al-Omrani Al Chafii, without publication year, p. 368.(  

، ص 10المغني، الجزء ( وألنه إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته: "وقال ابن قدامة
 .Ibn Taymiyah,Part 11, p)( "القتل اتفق الصحابة على قتل اللوطي، لكن تنوعوا في صفة: "بن تيميةا، وقال )155
543.  

اللواط يوجب الحد، ألن الله سبحانه غّلظ عقوبة فاعله في كتابه : "كما اجتمع المالكية والحنابلة والشافعية على أن
في  إلى أن اللواط ليس ، في حين ذهب الحنفيون)Al zouhili, p. 66( "المجيد، فيجب فيه حد الزنا، لوجود معنى الزنا فيه

 .Al Zouhili, Ibid, p( معنى الزنا ألنه ليس فيه إضاعة للولد واشتباه في األنساب، فإنه ال مجال للحد فيه وإنما التعزير
66(.  
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  العلة من تحريم المثلية الجنسية في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

نسان وتقويم سلوكه كخطوة أولى لتنظيم الهدف منها إصالح اإل ،نيت الشريعة اإلسالمية على تحقيق غاياتلقد ب
ه فيإقامة مصالح المكلفين الدنيوية واألخرويـة على نظام يكونون : وعلى هذا فإن مقاصد الشريعة تعني .المجتمع وحمايته

  .(Ibn Al-Zoghbi, 1996, p. 43) اختيارا كما هم اضطرارا عبادًا لله

 ,Al-Rassiouni( غايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقهاال :بأنها مقاصد الشريعة وقد عرف أحمد الريسوني
1990, p. 07(. النسل والمالوالعقل و النفسوالدين  :وهي ،مقاصد تسعى لحفظها ةوقد أوردت الشريعة اإلسالمية خمس.  

تسعى  إن المثلية الجنسية تهدم المقاصد التي تسعى الشريعة اإلسالمية لحمايتها، بل وتشكل اعتداًء على كل مقصد
  .وحفظ النسل ،حفظ النفس: لتحقيقه، السيما مقصدين اثنين هما

 بالنسبة لحفظ النفس: أوًال

لما كانت قضية النفس متعلقة بالبشر جميعا ال تخص قوما دون قوم، ولما كان صالحها وحفظها مقصدا، فإن ا تشريعي
بمقاصده الضرورية ولم يقصره على حفظ الحياة، بل مفهومها يمتد ليشمل الجسد والروح، حيث ربط اإلسالم حفظ النفس 

النوع البشري من الروح والعقل والجسد، باإلضافة لحفظ النسل والمال لما لهما من ارتباط وثيق بإحدى  بحفظ كل مكونات
  ).Hillel, p. 14( المكونات الرئيسية للجسد والروح والعقل

فاظ على جسد اإلنسان وعقله من األمراض الجسدية والنفسية، التي ثبت لقد أثبت العلم أن الله لم يحرم المثلية إال للح
  .لعالقة الجنسية الطبيعية العالقة الشاذة المحرمةباأن المثلية الجنسية تسببها لصاحبها الذي يستبدل 

 .p التالية ربط السيد محمد حسين فضل الله في مقال له بجريدة النهار مبررات التحريم باالعتبارات ،وفي هذا السياق
46) Abu Lahya, without publication year,:(  

  وخصوصًا من جهة ضيق  ،هذه العالقة ليس معدًا في طبيعته الستقبال عضو الرجـل الجنسـي بهأن العضو الذي تمارس
يه العضو المكان واآلالم المالزمة، بحيث يحتاج األمر إلى ما يشبه العملية الجراحية إليجاد مكان يمكن أن يتحرك ف

  .الجنسي للرجل

  أن هذا العضو الذي أعد إلخراج الغائط من الرجل، يعطي نوعًا من أنواع التقزز النفسي بشكل طبيعي، إال إذا عاش
أو بفعل العادة التي ربما يكون قد خضع لها من الناحية  ،اإلنسان في حالة غيبوبة عنه بفعل اللذة التي يحصل عليها

  .رى محيطة بظروفه الجنسيةأو من نواح أخ ،النفسية

  في حجمه وطبيعتـه للتفاعل بين الرجل  ِومساأنه ال يحدث تفاعل كبير بالمعنى الجسدي بين الرجل والرجل اآلخر
طافه، دون أي تفاعل روحي ونفسي في والمرأة، لتكون المسألة مجرد حالة يقذف فيها الرجل في دبر الرجل اآلخر ِن

  .هذا المجال

 نسية الطبيعية تجعل الطرفين فاعًال ومنفعًال في العملية الجنسية ولو كان ذلك من جهة هذا التجاذب الروحي ن العملية الجأ
  .نها تمثل حالـة شـراكة بـين الطرفين، بينما ال تمثل حالة اللواط ذلكإذ أوالتجاذب الشهوي المشترك بينهما، 

 األيدز(ض المعروفة كالسيدا أن الشذوذ الجنسي المذّكر قد يساهم في إيجاد بعض األمرا.(  

 من أنواع تقمص إحدى المرأتين لدور الرجل لتكون المرأة الثانية تعيش  أن السحاق بين المرأة والمرأة يمثل نوعًا
من أنواع الوضع الطبيعي للعالقة الجنسية، ألنهـا تكون مجرد احتكاك جسد بجسد  أنوثتها، ولكن المسألة ال تمثل نوعًا

وإذا كانت بعض النساء يستخدمن العضو الصناعي للرجل، فإن هذا ال يستطيع  .ة اتحاد جسد بجسدوال تكون مسأل
أن يحقـق عمق اإلحساس الجنسي بالشكل الذي يمثله الجنس عندما يتصاعد في اإلحساس اإلنساني إلى مستوى ما 

  .يسمى القمة وما إلى ذلك
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ورم كابوسي ساركوما منها ، )Al Bar, 1986, p. 46(وذ الجنسي كما أثبت الطب أن هناك أورامًا خبيثة مرتبطة بالشذ
  .وهو ورم خبيث ينتشر لـدى الشـاذين جنسـيًا، ويعتبر إحدى العالمات المميزة لمرض اإليدز ،)غرن كابوسي(

 التهاب الكبد الفيروسي من نوع B المنتشر لدى الشاذين جنسيًا وعالقته بسرطان الكبد.  

 سرطان الفم واللسان.  

 نتشار الزهري بين الشاذين جنسيًا، وبقع اللسان البيضاءا.  

 زيادة سرطان الشرج والمستقيم. 

إن كلمة سيالن مشتقة من سائل يسيل، ويقصد به السائل الصديدي الذي ينساب من فتحة البول األمامي : مرض السيالن - 
ويعد هذا المرض من أكثر  .)Rifaat, 1993, 282(األنثىفي للذكر واألنثى على حد سواء، ومن فتحة المهبل 

إذ يصيب األعضاء التناسلية والمجاري البولية عند الرجل والمرأة، وتنتقل العدوى عادة  .األمراض السرية انتشارا
ويؤدي هذا المرض إلى مضاعفات في األعضاء التناسلية وفي مختلف أجزاء الجسم؛ إذ تعبر بكتيريا  .بواسطة الجماع

 إلى اإلحليل، وقد تصل إلى المثانة، وقد يصيب الخصيتين وغدة البروستاتا، والحويصالت المنوية السيالن عند الرجل
)(Abu Zina, 2000, pp. 131-132. 

فهذا المرض يكتنفه  ؛أن مرض اإليدز يعد من أخطر األمراض التي تواجه الناس في هذا العصرفي ال شك : مرض اإليدز - 
ه كثيرة ومحيرة، وإجابات المختصين ال تشفي الغليل وال تقدم العالج، باإلضافة إلى أن الغموض لدرجة أن األسئلة حول

 ,Ali) أعظم خطر يهدد الحياة اإلنسانية على األرض يجعلهاإلصابة بهذا المرض تودي بالحياة لمعظم المصابين؛ مما 
1994, pp. 250-251(.  

 ليةض العقاممارسو الشذوذ الجنسي هم أكثر عرضة لألمر، أكثر من محبي الجنس الغيري،  ،ا االكتئاب واالنتحاروخصوص
ن تعرض األطفال لالعتداء الجنسي يقع في الغالب نتيجة لتعرض مثليي الجنس لحالة عقلية تدفعهم لممارسة إومن ثم ف

 الة التي هم عليهاالستعادة الثقة في قدرتهم والخروج من الح ألقل منهم في القوة إلثبات الذات، أوا الجنس الشاذ مع
)Wolfeife, 1997, p. 3(. 

 بالنسبة لحفظ النسل: ثانيا

من عدة نصوص من القرآن الكريم عليه إن المقصد األصلي من النكاح هو التناسل وكثرة الذرية، وهو ما يستدل 
َأزواجَنا وُذرياِتَنا ُقرَة َأعين واجعْلَنا ِلْلمتَِّقين إمامًا ﴿والَِّذين يُقوُلون ربَنا هب َلَنا ِمن : ومن أمثلتها قوله تعالى ،والسنة النبوية

﴿74﴾ )Al-Furqan, Verse 74( ،ًة: وقال أيضايُذر ْنكَلد ِلي ِمن به بًة ﴿ ﴿رب38َطي﴾ (Aal-Imran,Verse 38).  

هو الزواج  ذلكعلى كوكب األرض، والسبيل الوحيد لإن القران الكريم قد أكد على ضرورة استمرار الجنس البشري 
  .بين الرجل والمرأة، مكونين أسرة أساسها المودة والرحمة لتشكل النواة األساسية لمجتمع سليم

سعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التأكيد على التناسل الذي يحفظ األسرة ويقوي األمة في نفسه وفي السياق 
الحديث صحيح وقد رواه الشافعي عن ابن ("تناكحوا تكاثروا فإني مباٍه بكم األمم يوم القيامة: "قولهالعديد من األحاديث ك

 A true) "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم: "، وقوله)ايضأعمر رضي الله عنهما وصححه ابن حبان 
Prophet’s speech reported by Al-Chafii, from Ibn Omar.(   

وال سبيل لتحقيقه إال ، لمـا يترتـب على عدمه من فساد المجتمع ا هو حفظ األنساب،ا أصليحقق النكاح مقصدي كذلك 
  ):Khattab, 2009, p. 49( وذلك لسببين ،بالزواج

1. ا، وقد ذكر األطباء أن مقاصد أن النسل ال سبيل له إال بالزواج سواء في الحفاظ على وجوده أو سـالمته أو بهما مع
  .حفظ النسل، وإخـراج المـاء الذي يضر احتباسه، ونيل اللذة: نكاح ثالثةال
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ومن أجل  .أن حفظ األنساب والفروج يقوم على أمرين يتقابالن ويتعانقـان فـي سبيل حفظها وهما النكاح وتحريم الزنا .2
فروج وال حماية األنساب مـن ذلك حرم اإلسـالم الزنـا ومـا يشبهه من األنكحة الباطلة، ألنه ال يترتب عليها حفظ ال

 ..االختالط

إن العالقة الجنسية الطبيعية في إطار زواج شرعي تحقق المقاصد الشرعية، فتحمي اإلنسان حتى من نفسه، ومن كل ما  .3
لذلك فمن الطبيعي أن تحرم الشريعة اإلسالمية العالقات الجنسية  .من شأنه اإلضرار بصحته أو بنفسيته أو بوجوده

  .تي تضر اإلنسان وتحط من كرامتهالشاذة ال

  تحريم المثلية الجنسية في الديانات السماوية: المطلب الثاني

لقد ظهر الشذوذ الجنسي منذ زمن بعيد، لذلك فقد كان من الطبيعي أن تتعرض له كل الكتب السماوية، التي أجمعت 
اليهودي، الدين مه في كل من الدين المسيحي ولذلك فقد ورد تحري .المحرمةوعلى أنه يعد من الممارسات غير الطبيعية 

  .اللذان ورد فيهما أن العالقة الجنسية الوحيدة المسموح بها هي العالقة بين الذكر واألنثى

 تحريم المثلية الجنسية في الدين المسيحي: الفرع األول

وعليه  .فقط ة في إطار الزواجأن العالقات الجنسية تنحصر بين الرجل والمرأ "التوراة"لقد عّلم الكتاب المقدس 
وقد ارتبطت  .وبالتالي تعتبر خطيئة ،هي خارج إرادة الله -شأنها شأن الزنا–فممارسة الشذوذ الجنسي والعالقات المثلية 

حرم الناموس الموسوي ممارسة الجنس مع الذكور والحيوانات واعتبرها أعماًال  وقدالمثلية الجنسية قديما بالوثنيين، 
أما بولس فكان  .من الفساد األخالقي ذيرحتم فيه التبل  ،هذه الممارسة بشكل مباشر وفي العهد الجديد لم تذكر .سةرج

 ،إن كتاب المسيحيين المقدس يدين المثلية الجنسية :واضحا وصريحا ومباشرا في إدانته العالقات الجنسية بين المثليين
   .)John Haddad, 2007( رانه يشمالن الجميعلكنه يشدد على أن محبة الله وغف

السيد  نجد أن ،الجديدو القديم :بعهديه الكتاب المقدس  ونصوصعليه السالم  السيد المسيح إلى تعاليم واستنادًا
 Luke’s( الكتاب المقدس وهو ما ورد في أدان هذا األمر بوضوح حينما تحدث عن هالك سدوم وعمورة،قد المسيح 
Gospel )10 :12( أوا نظر أيض)24:19Genesis  ،)Judah’s message 07.(  

-32( ،"يرثون ملكوت الله .وال مضاجعو ذكور  ،مأبونون ال زناة، وال عبدة أوثان، وال فاسقون، وال: "قائًالحّذر  كما
26 (Romia 1:. إنه رجسف ،مضاجعة امرأة ال تضاجع ذكرًا: "ورد في توراة موسىو "(Levitics 18:22).  

وأنثى خلقهما  من بدء الخليقة ذكرًا: "إن الشذوذ هو ضد الخطة اإللهية في الزواج والخلقة، إذ يقول السيد المسيح
 إنجيل متىفي  وورد أيضًا ،The (Gospel of Mark 7,6,10) "الله، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته

 .)Genesis 24: 2(تكوين و، )Genesis 27: 1(التكوين و ،)31: 5( أفسسو) 4-6: 19(

 ناحية ومن .ناحية من زنا، هذا ويعتبرها النظرة مجرد عنى ينه أنه الجليل على في موعظته المسيحالسيد  ذكر اكم
 ."القتل"العقوبة وهي ظوإتيان البهائم أغل ن النصارى يؤمنون بقدسية العهد القديم، الذي جعل للناس من اللواطفإ ،أخرى

يكون كل  ،على هذا فبناًء ."ما جئت ألنقض الناموس أو األنبياء: "نجيلالمسيح ألتباعه كما ذكر في اإلالسيد وقد قال 
  ).Ziyo, 2017, p. 63( إتيان البهائمحد و ،حد اللواط :المسيحيين في العالم مطالبين بتطبيق هذين الحدين

ألغوا حد اللواط، يرد فيها أي نهي عن اللواط، بل ألغوا حد الزنا و إال أن أسفار العهد الجديد بأناجيله ورسائله لم
لى إباحته من طرف بعض الكنائس والمجالس ذات المكانة إومن ثم اضطربت كنائسهم ومجامعهم في حكم اللواط، مما أدى 

  .)(Al-Farsisi, 2002, p. 99عند النصارى
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  تحريم المثلية الجنسية في الدين اليهودي :الفرع الثاني

وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع  .اليهود تنطوي على نوع من النجاسةإن المعاشرة الجنسية بين الرجل وزوجته عند 
 ,Leviticus( لى المساءإيرحض كل جسده بالماء وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع يغسل ويكون نجسا 

chapter 15 paragraphs 17-18,(.  ،من باب أولى لذلك ِفوفالديانة اليهودية لطالما تحفظت على العالقة الجنسية الطبيعية
  .أنها رفضت الممارسات الشاذة كاللواط وإتيان البهائم

فقد ورد ضمن  ؛فيها نهي عـن كـل فاحشة لبني إسرائيل بشريعٍة من عند الله تعالى -عليه السالم-لقد جاء موسى 
زوجته وال عبده وال  بيـت جارك وال تِهال تش" :وجاء أيضًا ،)20/14: خروج( "نال تز: "الوصايا العشر في سفر الخروج

20/17: خروج( "تهأم( ،بهاامـرأة صـاحبك  تجعل ال: "وجاء في سفر الالويين سفتتنج مضجعك لزرع" )Leviticus, 
20/18.( 

ولهذا جاءت  .إن اللواط نوع من أنواع الفاحشة ألنه قلب لألوضاع وشذوذ عن الطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى
ال  " :فقد جاء في سفر الالويين .بل وجعلت لها أغلظ العقوبات وهي اإلعدام ،تحرم هذه الجريمة بعض أسفار التوراة

؛فقد فعال كالهما رجسًا ،إذا اضطجع رجل مع ذكر": أيضًا نفسه ، وجاء في السفر"إنه رجسف ،ا مضاجعة امرأةتضاجع ذكر 
  .)(Al-Farsisi, Ibid, p. 74" إنهما يقتالن وذنبهما عليهماف

إن فولهذا  .الحظ القارئ للنصوص التي وردت في التوراة أنها نهت عن اللواط، لكنها قصرت النهي على اللواط بالذكري
مهما فعل  ئإن اليهودي ال يخط: "حاخامات اليهود كادوا يجمعون على أن اللواط بالزوجة أمر مشروع وال شيء فيه بقولهم

 ,Al-Farsisi, Ibid) "من الجزار، يمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية حسب رغبته بزوجته ألن المرأة كقطعة لحم اشتراها الرجل
p. 75).  

إن السماح باللواط مع المرأة مع تحريمه مع الرجل حسب اليهود، يفتح المجال للممارسات الجنسية الشاذة ويجعل 
لقبول  وهو ما أدى باليهود حديثًا للنكاح، ويستوي لو مارسه مع امرأة أو مع رجل،غير طبيعي على موضع  الرجل متعودًا

  .المثلية

  الجنسية بين التجريم والتدويل المثلية: المبحث الثاني

كثيرة قد سمحت بها وقررت للمثليين  ن دوًالفإأن المثلية الجنسية محرمة، على بالرغم من إجماع الديانات السماوية 
اإلباحة، تحت  أخرجت الشذوذ الجنسي من التجريم إلى ،يعيةفبعدما كانت تجرم األفعال الجنسية غير الطب .كثيرة حقوقًا

  .ذريعة احترام حقوق اإلنسان

 لهمفبعد السماح  ؛كما سعت منظمة األمم المتحدة عبر أجهزتها إلى منح المثليين جميع الحقوق التي يتمتع بها األزواج
، تطورت حقوقهم لتشمل الحق نفسه الجنس باسم المساواة بحرية إعالن هويتهم الجنسية والعيش المشترك مع شريك من

في الزواج المدني والكنسي، بل وأصبح للمثليين الحق في التبني وإنشاء أسرة تتمتع بجميع الحقوق واالمتيازات التي تتمتع 
ظمات ودور المن في بعض القوانين الوضعية،وعليه سنتناول في هذه الدراسة تجريم المثلية الجنسية . بها األسرة الطبيعية

  .وإقرار حقوق لهم تعادل حقوق األشخاص الطبيعيين تهمالدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان في تدويل قضي

  تجريم المثلية الجنسية في القوانين الوضعية: المطلب األول

تجرم ) من الدول% 48ما يعادل أي (دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة  92كانت  ،2006في عام 
% 39أي (دولة  75انخفض هذا العدد إلى  2015، وفي عام )أو بالغات(المثلية التي تتم بالتراضي بين بالغين الممارسات 

دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة  118أي أن ما يعادل  ؛تجريم المثلية الجنسيةدول كثيرة  ألغت ، إذ) من الدول
بيق وباالو موقد انضمت كل من موز .ضي بين البالغين في المجال الخاصتبيح الممارسات الجنسية المثلية التي تتم بالترا

  .)Carroll, Agnes. Itaburahi, Lucas and Pauli, 2015, pp 07-08( 2010 ، وليسوتو في عام2014لهذه الفئة عام 
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ينا التعرض إلى كثيرة كانت تجرم الممارسات الشاذة ثم أباحتها تحت ضغوط المنظمات الدولية، لذلك ارتأ إن دوًال
أي  ؛تجريم الشذوذ الجنسي كأساس للحفاظ على العالقات الطبيعية بين الرجل والمرأة، ثم نتطرق لالستثناء على التجريم

  . إلباحة المثلية الجنسية

على أن مصطلح المثلية لم يرد  ، بناًء"الشذوذ"مصطلح " المثلية"مصطلح بسوف نستبدل  ،وفي مجال التجريم
  .نفسه لنصوص التي تجرم الممارسات الجنسية مع شريك من الجنسفي ا مطلقًا

  وعقوبتها جريمة الشذوذ الجنسي أركان: الفرع األول

 وبالتالي لألفراد، لجنسيةمفروضة على الحرية ا قيود في يتمثل وقانوني اجتماعي لتنظيم موضوع الجنسيةإن الحياة 
 .Metwally, 1989, p)( القانون ينظمها التي الجنسية للحياة االجتماعي التنظيم على اعتداًء يمثل العرض على اعتداء فكل
01.  

أن يتضمن قانون العقوبات النص التجريمي من ال بد  ،اولتجريم فعل م ،لمبدأ الشرعية في المجال الجنائي ووفقًا
قد كان من الطبيعي أن تنص ف ،وبما أن دوًال كثيرة جرمت أفعال الشذوذ الجنسي .والعقوبة الواجب تطبيقها على مرتكبه

  .على أركان الجريمة لتميزها عن جرائم مشابهة، وتقرر لها عقوبات ردعية حسب قانون كل دولة

  جريمة الشذوذ الجنسيأركان : أوال

على أن جريمة اللواط ال تتم إال بين طرفين  - فيما يقارب اإلجماع -ال خالف بين الفكر القانوني وكذا الفقه اإلسالمي 
وهذه الحالة ال تعتبر مثلية جنسية ألن طرفيها ( ين أو أحدهما ذكر واآلخر أنثى حيث تكون إرادة الجاني إتيانها من الدبرذكر

، كما ال يعد لواطًا االتصال الجنسي بين "السحاق"، ومن ثم ال يعد لواطًا الحك المتبادل بين اثنين )من جنس مختلف
أو بأنثى متوفاة متوفي ن كال الطرفين حيًا، وال يعد لواطًا االتصال الجنسي بذكر ويشترط أن يكو ."السفاد"إنسان وحيوان 

  ).Al- Sheikh, 2003, p. 61( ولو تم ذلك لحظة خروج الروح من الجسد" وطء األموات"

وهو  إال أن تشريعات كثيرة قصرت جريمة الشذوذ الجنسي على العالقة الرضائية بين الذكرين، دون العالقة بين اإلناث
  . ما يعرف بالمساحقة أو السحاق

إذ ال يجرم أفعال  ؛ومنها القانون المصري ،تذهب بعض التشريعات إلى أن السحاق ال يعد جريمة يعاقب عليها القانونو
 Article 269 of(السحاق إذا تمت بالرضا وبدون إكراه، فإنها تكون مباحة وغير مجرمة واعتبرها جنحة هتك عرض بالرضا 

the Egyptian Penal Code( )Fouda, 1997, pp. 113-114.( 

إلى جانب الركن الشرعي والذي نقصد به نص التجريم الواجب تطبيقه على الفعل، فإن كل جريمة تتطلب توافر هذا 
، فإن )المثلية الجنسية(وفيما يتعلق بجريمة الشذوذ الجنسي  .والركن المعنوي ،الركن المادي: ركنين أساسيين وهما

  :كانها تتمثل فيما يليأر

  الركن المادي لجريمة لشذوذ الجنسي

إن الوطء الطبيعي يكون في الفرج كما الميل في المكحلة والرشاء في البئر، وإدخال الحشفة أو قدره ولو دخل الذكر 
  )..Ouda, 1968, p 350( في هواء الفرج ولم يمس جذره، وسواء حدث إنزال أو لم يحدث

 .نين أو أنثيلمادي في جريمة الشذوذ الجنسي يتمثل في االتصال الجنسي غير الطبيعي بين ذكريفإن الركن ا ،وعليه

 االتصال وموضع الجنسي، االتصال يطرف: ةیالتال العناصر من تكونی اللواط مةیلجر المادي الركن فإن يهلوع
  .Metwally, Ibid, pp 184-185)  الجنسي
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أن تتم بين ذكرين اثنين  ، وهوفيفترض الركن المادي في هذه الحالة ،"مثليةال"العالقة الجنسية  يفبالنسبة لطرف
  .نانثيكقاعدة عامة، وفي بعض التشريعات تتم كذلك إذا قامت بهذه الممارسة ُأ

أخرى كالمداعبة  فيشكل الركن المادي إتيان الرجل رجال من الدبر، وقد تأخذ الجريمة أشكاًال ،فبالنسبة للرجلين
وطالما ال يمكن أن نتصور الوطء، فتقتصر  ،)بين اإلناث(أما الركن المادي للمساحقة  .اإليالج الجنسي من الفموالتدالك و

 المساحقة على أشكال أخرى للتلذذ الجنسي كالمداعبة والتدالك، وغيرها من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية
)Bousqiaa, 2008, p. 122.(  

 -عيیالطب ریغ- الجنسي االتصال تبلغ لم التي األفعال عیجم الجیاإل نطاق من ستبعدیفإنه  ،لهذا المدلول ووفقًا
 شذوذًا عدی ال فهذا هیعل المجني بدبر الجاني دی كإدخال هایعل تنطوي التي الفحش درجة كانت مهماالكامل، وذلك 

 ,Bousqiaa, Ibid( هیدبر المجني علالمس الجاني بعضوه التناسلي  إذا الفعل قومی وال ه،یف أصبعه إدخال حد بلغ ولو
p. 12.(  

 مهما الواحد الجنس من نیشخص نیب - عيیالطب ریغ-الجنسي االتصال فعل في تمثلیأما موضع الممارسة ف
 .Bousqiaa, Ibid, p( دًایتحد والعورة بالجسم المساس بالضرورة قتضيی وهذا الدبر، من يتم أن على عته،یطب كانت
  ).,p. 1341987 Naguib,( أم لم يحصل سواًء حصل إنزال للمنيو الج كليا أو جزئيا،سواًء كان اإلي ).122

فالقبل والمداعبة والحك  ؛ن تقومان بعالقة جنسية ولو لم تصل إلى حد اإليالجافهما امرأت ،طرفي السحاقل وبالنسبة
كالقانون الكويتي والقانون  ،من القوانين واستعمال أدوات إثارة بين امرأتين، تعد جريمة شذوذ جنسي تعاقب عليها العديد

  .الجزائري

  الشذوذ الجنسي لجريمةالركن المعنوي 

الشذوذ الجنسي جريمة عمدية، ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد المتطلب في هذه 
أما القصد الجنائي . عليها الجريمة إذ يقوم بانصراف العلم واإلرادة على الوقائع التي تقوم ؛الجريمة هو القصد العام

 Ehab ةإشباع شهوعمل إرادي يستهدف  _بطبيعته_ففعل الوقاع  ؛فال يثير صعوبة في التحقق) المتمثل في العلم واإلرادة(
Abdel-Moutaleb, p. 95 (، ا أفعال رضائيةوبالتالي فأفعال الشذوذ هي دائم. 

 جريمة المثلية الجنسية عقوبة: ثانيا

وبما أن  .دة من التجريم إذا لم يقترن بعقوبة مالئمة لجسامة االعتداء الذي وقع على مصلحة محمية قانونًاال فائ
تخالف الوضع الطبيعي الوحيد الذي سمح به القانون وهو العالقة  _بصفة رضائية تولو تم_جريمة الشذوذ الجنسي 

حجم لة له قد قرنته بعقوبات مناسبة إما لمكانة الدين فيها، أو الجنسية الطبيعية بين الرجل والمرأة، فإن التشريعات المجرم
  .إخالل الشذوذ الجنسي بأعراف المجتمع فيها أو بقوانينها

وفًقا لتقارير األمم ف .وتتراوح العقوبات التي تفرضها تلك الدول على المثليين ما بين أحكام بالسجن وحتى اإلعدام
دول تقيم حد اإلعدام كعقوبة مقررة من الناحية القانونية للجرائم المتعلقة  7إلى أن  تمت اإلشارة ،المتحدة لحقوق اإلنسان
اليمن، وتطبقها المحاكم الدينية في مناطق والسودان والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وإيران : بالمثلية الجنسية، وهي
  ).Otmane, 2017( من الصومال ونيجيريا

فقد اقتصر التجريم على عقوبات  ؛كام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالتجريم والعقوباتال تطبق أح ،وفي دول أخرى
، نفسه الحبس والسجن والجزاءات المالية، وهو ما أخذت به غالبية الدول المجرمة للشذوذ الجنسي بين أشخاص من الجنس

  .كالجزائر والمغرب وتونس والكويت واإلمارات

أي ال يعد جريمة  ؛غانا وسيراليون، اقتصر التجريم على اللواط دون المساحقةوفي دول أخرى كمصر وتونس و
  .الذي تمارسه النساء فيما بينهن الشذوذ
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من  338 المادة لنص اوفًق ةیعاقب المشرع الجزائري على جنحة الشذوذ الجنسي بعقوبة أصل ،فعلى سبيل المثال
 جبی نار،فالعقوبةید 100.000إلى  20.000 من وبغرامة نیسنت ىإل نیقانون العقوبات الجزائري بعقوبة الحبس من شهر

 طرف على تطبق أن العدالة من سیسنة من عمره، ول 18 اممنه كل أكمل إذا للفعل نییالمرتض نیالطرف على تفرض أن
 Ordinance No. 66-156 of) امع الفعل طرفي على العقوبة عیتوق أراد المشرع أن هنا والمالحظ. األخر دون منهما

Safar 18, 1386 corresponding to June 8, June 1966, which includes the Algerian Penal Code, as 
amended and supplemented, the Penal Code, amended and supplemente..(  

 بالسجن الجنسي الشذوذ مةیجر ومرتكب عاقبیمنه على أنه  230 فقد نص في المادة ،أما قانون العقوبات التونسي
 The order issued on July 9, 1913 related to the publication of the Tunisian Criminal Code( سنوات 3 لمدة

number 79 dated October 1, 1913( ،سنوات  3أشهر إلى  6 في حين أقر قانون العقوبات المغربي عقوبة الحبس من
 Moroccan Penal Code promulgated by( منه 489 المادة نص في وذلك ،درهم ألف إلى نیمائت من ةیوغرامة مال

Dahir No. 1-59-413 of November 26, 1962, corresponding to 28 Jumada al-Thani 1382..( 

ن الحرية بالنسبة للمثليين، فإن دول الخليج قد وإذا كانت دول المغرب العربي قد اتفقت على توقيع عقوبة الحرمان م
ففي حين ذهبت السعودية لتطبيق عقوبة  .اختلفت من حيث تكييف الجريمة ومن حيث نوع الجزاء الموقع على الجناة

  .اإلعدام، اتجهت دول خليجية أخرى إلى قصر العقوبات على السجن

ذلك والعشرين وكان  ةآخر بلغ الحادي إذا واقع رجل رجًال": نهأ من القانون الجزائي الكويتي على 193 فقد نصت المادة
ال تقل سنهم أن وتتطلب هذه الجريمة اإليالج بين الذكور، و. عوقب كل منهما بالحبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات برضائه،

  ).Kuwaiti Penal Code No. (16/1960) of 1960(" عن إحدى وعشرين سنة

يعاقب على جريمة : "أنه على 356حيث نصت المادة  ،ف الشذوذ الجنسي بهتك العرضد كيفق ،أما القانون اإلماراتي
عن أربعة  ههتك العرض بالرضا بالحبس مدة ال تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنثى تقل سن

كانت العقوبة السجن المؤقت ،ا أو إذا وقعت الجريمة باإلكراهعشر عام" )Federal Law No. 3 of 1987 concerning 
the issuance of the criminal Code, Official Gazette No. 182, seventeenth year dated 20/12/1987..( 

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون األحداث الجانحين والمشردين، : "أنه علىنفسه من القانون  354كما نصت المادة 
إذا كان عمر المجني  م اإلكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر اإلكراه قائمًايعاقب باإلعدام كل شخص استخد

  ". وقت ارتكاب الجريمة عليه أقل من أربعة عشر عامًا

" ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين"وجد مادة تجرم تال  إذ ؛أما في البحرين، فال يعد الشذوذ الجنسي جريمة
الذي ت الحكومة قانون العقوبات الجديد سّن 1976في مارس ( 1976وع االجتماعي منذ قانون عام بغض النظر عن الن

 ).ةمن قبل المملكة المتحد يلغي قانون عقوبات الخليج العربي الذي كان مفروضًا

ر ليس لعالقاتهم غي ؛الشواذأفعال م يجريتم ت ،لكن تحت ضغط الرأي العام والرفض المجتمعي لهذه الممارسات
المشروعة، بل إذا صاحب الشذوذ إظهاره في األماكن العامة، كلبس الرجال مالبس النساء وتبرجهم في الشارع، أو إقامة 

 ،"أفعال مخلة بالحياء العام أو التحريض على الفجور"، والتهمة التي توجه إليهم في هذه الحاالت هي حفالت للشواذ مثًال
 Decree-Law No. 15 of 1976 promulgating the Penal Code, included( 328و 324التي تعاقب عليها المادتان 

in the Official Gazette No. 1170.(  

ففي مصر والعراق ال  ؛فتراوحت بين التجريم واإلباحة ،فقد تفاوتت نظرتها للشذوذ الجنسي ،أما بلدان المشرق العربي
أما و .، لكن كلتا الدولتين تجرمانهما بعد تكييفهما بجرائم أخرىيوجد نص صريح يعاقب على اللواط أو المثلية الجنسية

إقامة عالقات جنسية مع ما يخالف قوانين : "هو القانون اللبناني فقد جرمها بنص صريح لكن بمسمى مختلف ووصفي
  ).Article 534, Lebanese Penal Code, promulgated by Legislative Decree No. 340 of 1/3/1943( الطبيعة
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، أصبحت المثلية الجنسية غير مجرمة، إال أنه 1951فمنذ صدور قانون العقوبات األردني في  ،عن المشرع األردنيو
أو  ،كل من يقوم بفعل مناٍف للحياء العام في مجتمع عامف .يمكن متابعة المثليين على أساس أنهم يفسدون األخالق العامة

خر قد يؤدي إلى إفساد األخالق آة أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيئ عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسيي
 Articles 319-320 of the Jordanian Penal Code No. 16/1960, included in the" (الحبس مع الغرامةيعاقب ب

Official Gazette No. 1487 of 01-01-1960, Amended by the law N°8/2011, included in the Official 
Gazette No.5090 of 02/05/2011).  

ولكن باستبعاد ونفي هؤالء  ،ا عن الدول العربية واإلسالمية، أقرت بعض الدول عقوبات ال تصل إلى حد السجنوبعيد
بإمكانية طرد التالميذ الذين يعتقد أنهم من المثليين من مدارسهم، وذلك ” بوروندي“األشخاص من المجتمع، حيث أقرت 

وفي المجر  .2011يونيو  7بتاريخ  620/613من األمر الوزاري الصادر عن وزير التعليم األساسي رقم  9ادة عمًلا بالم
األسرة بطريقة تستبعد األشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية  2012يعرف الدستور الذي أقر عام 

  ).Otman, Ibid( والمتحولين جنسيا

  تجريم المثلية الجنسية  من االستثناء: الفرع الثاني

هذا  .قد يحظر في بلد آخرما فما يعتبر مشروعا في بلد  ؛إن مشروعية العالقات الجنسية تختلف من مجتمع آلخر
االختالف في السياسات الّتشريعية سببه اختالف القيم والمبادئ اّلتي يرتكز عليها كل مجتمع والتي يحميها القانون الجنائي 

 .أجل ذلك اكتسى هذا األخير مبدأ اإلقليميةفمن . بدوره

من ردة فعل المجتمع، الذي كان  احتفظ المثليون بسر ميولهم وممارساتهم الجنسية الشاذة خوفًا ،ولوقت طويل
 .خرجوا للعلن وطالبوا بحقهم في حرية اختيار الشريكحتى بل وينبذهم، لكن ما إن شكل هؤالء نسبة معتبرة  ،يرفضهم

خذ "شعار  َتحفَت ؛بالنسبة لهم إال أن ذلك لم يكن كافيًا ،وا على تأييد دولهم التي سارعت باالعتراف بهمحصل وفعًال
 منطرفي العالقة المثلية  من ا بالسماح لهم بتكوين أسرة عن طريق الزواج لكي يستفيد كل، طالب المثليون مجدد"وطالب

  . هموواجبات حقوق األزواج العاديين

كانت هولندا أول بلد يقر الزواج المدني لمثليي الجنس في  ،1998ت شراكة مفتوحة للمثليين عام فبعد أن اعتمد
  .ومن بينها الحق في تبني أطفال، ، ولمثليي الجنس في هذا البلد نفس التزامات وحقوق األزواج الطبيعيين2001نيسان 

سبانيا إ، )2003(بلجيكا : على النحو التالي وقد انتشرت عدوى االعتراف للمثليين بالحق في الزواج وتكوين أسرة
 .)(Sueur, 2012, p. 07 )2012( الدنمارك، )2010(، البرتغال )2009(، السويد )2005(ومقاطعة كيبيك بكندا 

ة  االدنمارك وخاصة فرنسا، قاومت هذوا من الدول كالنرويج إال أن كثيرة سنوات،  على مدىاألمر بشدلكنها عد
ة عن العالقة الزوجية العاديةالتمنح  اتنازلت مؤخرأي أعطت لفردين من الجنس ؛لمثليين جميع الحقوق والواجبات المتولد 

ا أخطر كالسماح لهم بالتبني أو لم يتعد ذلك أمور بكل ما يترتب عليها من آثار، لكن الحق في العيش والحياة المشتركة نفسه
في إطار لهم منظمات حقوق اإلنسان دفعها في اآلونة األخيرة إلى االعتراف  إال أن التأثير الذي مارسته. إنجاب األطفال

 ).(PACS MECARY, 2008, p 136- 149 الزواج الطبيعي من آثار وأعطت له تسمية ىما يترتب عل الزواج المثلي بكّل

 جنس في مجال التناسل،بنفس حقوق الزوجين مختلفي الالتمتع للزوجين المثليين  لم يكن مسموحًا مثًالففي بلجيكا 
أما في اسبانيا فقد تم  .)La loi du 18 mai 2006( حصل المثليون على الحق في التبني 2006مايو  18بتاريخ   لكن

 La loi n° 13 du 1er juillet( ، ويمكن للمثليين سواء كانوا متزوجين أم ال تبني أطفال2005تشريع زواج المثليين في 
2005.(  

من باقي الدول األوروبية في مجالي زواج المثليين وإمكانية تبني أطفال، حيث لم تسمح  انت أكثر تحفظًاإال أن ألمانيا ك
من الدستور األلماني، التي تنص على أن الزواج هو اتحاد بين شخصين من جنس مختلف،  6ا للمادة للمثليين بالزواج طبًق

الذي يضمن لهم بعض " الشراكة"تحت نظام  بالعيش معًاسمحت للمثليين  2001فبراير  16إال أنها بمقتضى قانون 
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أصبح بإمكان الشريك أن يتبنى ابن شريكه البيولوجي،  2005جانفي  1من  لكن ابتداًء .لكن ليس الحق في التبني ،الحقوق
  ). Sueur, Ibid, p. 17( مع إمكانية تدخل المحكمة لتقليص أو زيادة السلطة األبوية للمتبنى بالنظر لمصلحة الطفل

للمثليين بنفس لديهم حيث يطالب  ،"الزواج للجميع"بها العالم الغربي لتبرير المثلية هي  يناديالصيغة التي بدأ إن 
إقامة  على القدرةعون أن لديهم ن، فهم يدين أو امرأتيالحقوق والواجبات التي يتمتع بها األزواج العاديون، سواء كانا رجل

المساواة تجاههم، التمييز ونوعا من الي اعتراض على هذه العالقة يشكل ن أربية األطفال،وأعالقة زوجية عادية وكذا ت
حيث كانت تعتبره  ال يتقبله ال العقل وال المنطق، ًالوقت قريب مخالفا للطبيعة وأمرحتى بالرغم من أن هذا الزواج كان يعتبر 

 .)(Affile, 2007, p. 25العالمية بمثابة مرض عقليالصحة منظمة 

، حيث أعلن رئيس الواليات المتحدة "الحب للجميع"ظهرت صيغة جديدة لتبرير المثلية مفادها  ،وبمرور الوقت
أن الحب ال يخول لصاحبه الزواج أو ممارسة  أنه وباسم الحب يحق لكل إنسان الزواج بمن يختاره، متجاهًال" األمريكية

، وال تستطيع ال يستطيع الرجل الزواج باسم الحب بامرأة متزوجة أصًال ،فعلى سبيل المثال .العالقة الحميمة مع من يشاء
 .المرأة الزواج من رجلين اثنين في وقت واحد ألنها تحب كليهما، كما أن األب ال يستطيع الزواج من ابنته مهما بلغ حبه لها

 .مردود عليها نفسه وعليه فحجة الحب في اختيار شريك من الجنس

وتؤدي إلى اختالط األنساب وضعف الحماية القانونية  ،تزعزع أسس بناء األسرة وتعرضها للخطر إن العالقة المثلية
اللجوء بلهؤالء القانون سمح  فقد. اذلك أن تأثيرها ال يتوقف على شخصين اثنين، وإّنما يصل إلى األطفال أيض ؛لألطفال

بنوك الحيوانات المنوية متوافرة في الدول (التلقيح االصطناعي  اللجوء إلى انتستطيعفمرأتين فبالنسبة ال .إلى إنجاب األطفال
يبقى  ،لكن بعد مجيء الطفل ،)Mecary, 2006, pp. 92 –102( إلى األم البديلة فقد يلجآن وبالنسبة لرجلين ،)الغربية

 طبيعية؟هل سينشأ هذا الطفل نشأة سليمة في كنف رجلين أو امرأتين تمارسان أفعاال غير  :السؤال المطروح

، رجل يمثل األب ورجل نفسه كيف يكون شعور الطفل عندما يكبر ويجد نفسه أمام أبوين من الجنس :والسؤال األهم
 .Benhounet, 2014, pp(؟ يمثل األم، أو امرأتين واحدة تمثل األب واألخرى تمثل األم، فكيف تكون تربية هذا الطفل

  يسلك طريق أبويه أو أميه؟ مجنس مختلف أ وهل عندما يكبر سيبحث عن شريك من ).121-141

  المثلية الجنسية تدويل: انيالث مطلبال

 جاء حيث ،جئينمع معاهدة األمم المتحدة لال1951 عام في الجنسي الشذوذ ريعتش على المتحدة األمم تركيزبدأ  لقد
 أو دينية أو عرقية أسباب تيجةنمن التعرض الضطهاد  خشية ديهل شخص ألي ايةالحم تأمين الدول على يتعين أنه فيها

 .(Al-Qatirji, 2018) معنية اجتماعية مجموعة إلى انتمائه بسبب أو ،الجنسية بهويته ترتبط

، واستعانوا بالوثائق الدولية المتخصصة في ةعلى اختالف هويتهم أو ميولهم الجنسي بدأت تظهر األقليات بناًء ،وعليه
، "فطرة جنسية مختلفة"عالمي لحقوق اإلنسان، للمطالبة بعدم التمييز المبني على وعلى رأسها اإلعالن ال ،حقوق اإلنسان

ينشطون  نزالوياستطاعوا في ظل العولمة تدويل قضيتهم والحصول على العديد من الحقوق في دول كثيرة، وال  ،وبالفعل
ويتهم الجنسية، وإزالة التجريم عن في الدول التي تجرم المثلية الجنسية من أجل الحصول على الحرية في التعبير عن ه

   .الشذوذ الجنسي، واألهم أن يتقبلهم اآلخر في المجتمع

  ةدور المنظمات الدولية في تدويل المثلية الجنسي: األول لفرعا

ا بكل اإلعالنات والعهود المتعلقة بحقوق مروروباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ًاتضمنت جميع المواثيق الدولية بدء
لذلك فمن الطبيعي أن  ."الجنس"المساواة وعدم التمييز مهما كان أساسه، ومن بين أسس التمييز في نسان حق اإلنسان اإل

على توجههم الجنسي بحقهم في المساواة مع أصحاب  يطالب المثليون الذين صوروا أنفسهم بأنهم أقلية مضطهدة بناًء
  .الميول الطبيعية
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للعلن، والمطالبة بمختلف  - خجل الوب-في السر الخروج " شذوذهم"ما كانوا يمارسون استطاع المثليون بعد ،وبالفعل
 كالحق في تكوين أسرة وممارسة حياتهم المثلية بصورة علنية دون الخوف من التعرض للعنف أو االحتجاز أو غير: الحقوق

كل  وساط القانونية الدولية التي منحتهماستطاعوا لفت اهتمام األ وفعًال .يتعرضوا لها من الممارسات التي يمكن أن ذلك
  .الحقوق التي طمحوا لها

 .Al-Qatirji, Ibid, p( اتفقت على المبادئ التالية 2000وحتى عام  1975إن المؤتمرات التي عقدت منذ عام ف ،وبالفعل
08:(  

  .ية واالنحاللعبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة لإلباح معارضتها الصريحة للدين واألخالق والقيم -

  .عبر إلغاء دور األم وتحديد صالحيات األب دعوتها إلى تغيير جذري في المجتمع -

  .باإلعالنات العالمية واالتفاقيات الدولية االستعاضة عنهاسعيها إلى إبطال التشريعات الدينية و -

 .لثقافات الشعوب وحضاراتها وبثها للثقافة األحادية في ظل العولمة تجاهلها -

من االتفاقيات التي ساهمت في إباحة الزواج  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة وتعتبر 
إسقاط حتى الفوارق  أيضا ، بل حاولتفحسب فقد حاولت القضاء ليس على الفوارق في الحقوق بين الرجل والمرأة ؛المثلي

  .ح الجندرالبيولوجية بينهما، وضم كل من الرجل والمرأة في مصطل

المساواة والتنمية والسلم للقرن "فقد جاء تحت اسم  ،2000المؤتمر العالمي الخامس للمرأة في نيويورك لعام أما 
 ):Abadah, 2011, p 147( ومن المواد التي تضمنتها قراراته ."والعشرين حاديال

 .1995 لعام ؤتمر بكينالمطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول اإلسالمية على وثيقة م -

 ).رجلين أو امرأتين(أحد نماذج األسرة الالنمطية التي تتكون من جنس واحد  وتأكيد المفهوم الغربي لألسرة وه -

لقد شكلت هذه المبادئ التي أقرتها االتفاقيات الدولية بيئة خصبة للمثليين للمطالبة بحقوقهم بعد تغير مفهوم األسرة، 
  . المجتمعات وتراجع دور الدين داخل

امرأة تقوم بمهمة اإلنجاب تقابله من اُألسر ال يحمل أي نوع من التشابه مع األسرة الطبيعية من رجل الجديد إن النوع 
وبقاء النوع البشري ورعاية األطفال وتنشئتهم، كما أن انتشار هذه اُألسر الالنمطية يؤدي في الغالب إلى الفوضى واالنحدار 

  .)Al-Qatirji, Ibid, p. 14( ئة واألمراض ومخالفة قوانين الطبيعة التي خلقها الله تعالىالخلقي وتفشي األوب

 2013مارس  15-4التي عقدت في الفترة من  57في جلستها " لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة"كما صدرت عن 
  :ى العديد من المبادئ نلخصها فيمشتملة عل" إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات: "وثيقة تحت عنوان

رعاية األطفال واإلنفاق : مثل ،الشراكة بالقوامة، واالقتسام التام لألدوار داخل األسرة بين الرجل والمرأة االستعاضة عن .1
  .الشؤون المنزليةو

ة، والسماح التساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل من التعدد، الوالية، المهر، إنفاق الرجل على األسر .2
 .للمسلمة بالزواج من غير المسلم

 .إعطاء الزوجة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة االغتصاب أو التحرش .3

أي أن تختار عالقاتها  ؛منح الفتاة كل الحريات الجنسية، إضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك .4
 .ةثامنة عشرالجنسية طبيعية أو شاذة، مع رفع سن الزواج إلى ال

مع إباحة اإلجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب  ،توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها .5
 .فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية واإلنجابية

 .مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا باألبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق .6

 .وحمايتهم واحترامهم، وحماية العامالت في البغاء ،كافةالحقوق إعطاء الشواذ  .7



 71      غزالن
 

يتضح لنا أن المواثيق الدولية في بدايتها قد نصت على الحق في تكوين األسرة بشكلها الطبيعي  ،على ما تقدم وبناًء
همت في خلق أشكال والفطري بين الرجل والمرأة، إال أن تيارات الحرية والعولمة والتطور التكنولوجي كلها عوامل سا

  .اا سليمن مجتمع، والتي ال تكونفسه والمتكونة من شخصين من الجنس ،جديدة من األسر المركبة

بدعم سياسات عدم التمييز  ءًا، بد1984في تقرير حقوق للمثليين منذ سنة  جوهريًا االتحاد األوروبي دورًا لعبكما 
ة دولة ال تحترم حقوق المثليين ومغايري الجنس في سياستها على أساس التوجه الجنسي، وصوال لعدم قبول عضوي

وأصدرت  وقانونها، بينما اعتمد كل من البرلمان األوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارين بشأن هذا الموضوع،
المثليات والمثليين عدة أحكام تؤكد حق  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

  .ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في المساواة في المعاملة والحماية بموجب القانون

أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان  2006ويشكل إعالن اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية لعام 
  :ضمن اإلعالن ستة مبادئ توجيهية أهمهاوالمواثيق المتعلقة بالنشاط الجنسي لإلنسان، ويت

ولهذا السبب يجب خلق ظروف مواتية يستطيع فيها كل  ،الجنسانية جزء ال يتجزأ من شخص كل كائن بشري: المبدأ األول
  .فرد التمتع بجميع الحقوق الجنسية كجزء من عملية التنمية

قوق اإلنسان، وعليه تحظر أي تفرقة أو إقصاء اجتماعي عدم التمييز هو األساس في حماية وتعزيز جميع ح: المبدأ الثالث
والوضع العائلي  ةأو االجتماعي أو الهوية الجنسية والميول الجنسي أو تقييد على أساس اختالف النوع الجنسي

  .نيوالسلوك والتاريخ الجنسي

البشرية، إذا اختار أو لم يختر الفرد الجنسانية والسعادة المنبثقة عنها هي أحد الجوانب األساسية للحياة : المبدأ الرابع
  .اإلنجاب

وأوروبا قضايا حقوق اإلنسان والميل  فريقيا واألمريكيتينإتناولت المنظمات اإلقليمية في كل من  نفسه وفي السياق
ل العنف فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قرارًا أدانت فيه أعماأجازت اللجنة اإل 2014ففي عام  .الجنسي والهوية الجنسانية

وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة بحق األفراد على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية الحقيقية أو 
وعليه، فالفرد حسب االتفاقيات الدولية حر في ممارسة حياته الجنسية كيفما يشاء، وال يجوز للدولة قمع هذه  .المفترضة

  .الحرية أو توجيهها

فتطبيق نص اإلعالن  .لحماية حقوق اإلنسان عربية واإلسالمية، فهي تعتبر اإلسالم في حد ذاته نظامًا كامًالأما الدول ال
ومن حيث طريقة تفسيره،  ،العالمي لحقوق اإلنسان غير مرفوض من حيث المبدأ، وإنما مرفوض من حيث إدماجه آليًا

الدول كل من وعليه فقد توحدت  .االلتزام بتحقيقها وتطبيقهايجب  زال ترى في هذه الوثائق قيمًاتفالدول اإلسالمية ال 
الثقافي والديني عند وضع مختلف الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان،  ااإلسالمية ودولة الفاتيكان في المطالبة باحترام تمايزه

  ),PP.19-23),2012 Talbi والسيما ما تعلق منها بحالة األشخاص واألحوال الشخصية

صدر قرار عن مجلس جامعة الدول العربية، الذي يضع الخطوط االسترشادية في  ،1998 سياق، وفي سنةوفي هذا ال
 17 بتاريخ الصادر 5819 رقم قرار، 11 الدورة العربية، الدول جامعة مجلس( مجال وضع معايير لعالمية حقوق اإلنسان

قافية واالجتماعية للشعوب كافة وأثر ذلك في التشريعات آخذا في االعتبار االختالفات الدينية والث، )1998 أيلول/ سبتمبر
 :من بينهاوالعربية،

التمسك بالخصوصيات الدينية واالجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم في إثراء المفاهيم العالمية  -
 .المشتركة لحقوق اإلنسان

الجتماعية واالقتصادية وكذلك ا ،ها المدنية والسياسيةاألخذ بحقوق اإلنسان بمفهومها الشامل والعادل ومن كل جوانب -
 .والثقافية

  .التمسك بالسمات الخصوصية والقيم األصيلة في المجتمع ال يعني االغتراب الحضاري أو االنغالق على الذات -
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أنها  _يةبالرغم من الضغوط الدول_ننا ال نتصور فإوعليه، وحتى إن لم تجرم بعض الدول اإلسالمية الشذوذ الجنسي، 
فالمجتمعات اإلسالمية ال تزال محافظة  ؛اوامتيازات يمارسونها علًن سوف تسمح بزواج مثليي الجنس أو تعطيهم حقوقًا

  .ترفض كل أشكال الممارسات الجنسية غير األخالقية

  حقوق المثليين في ظل القانون الدولي: الثاني الفرع

ع لألمم المتحدة قرار األمم المتحدة األول حول حقوق اإلنسان ، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التاب2011في يونيو 
ق األفراد بسبب وقد أعرب عن قلقه البالغ بسبب أعمال العنف والتمييز المرتكبة بح .والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية

 °United Nations Human Rights Council Resolution N( هويتهم الجنسية توجههم الجنسي أو
A/HRC/RES/17/19 (2011) about human rights, sexual orientation and sexual identity.( 

طبيعيين يتمتعون بكل الحقوق  انفتح المجتمع الغربي وتطور بحيث أصبح يعتبر المثليين أشخاصًا ،ففي الظاهر
لعديد من الحقوق كالحق في العمل، إال أن الواقع أثبت أنهم يحرمون من ا والحريات التي يتمتع بها األشخاص الطبيعيون،

يطردون من وظائفهم أو قد يتعرضون للتمييز من قبل أرباب العمل بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم قد حيث ثبت أنهم 
تم ت، كما أنه غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في السالمة واألمن الشخصي عندما )الجندر)المبنية على أساس النوع االجتماعي

يشعر العديد من األزواج المثليين بالتمييز ضدهم في مجاالت كالحق في الزواج وتشكيل أسرة و واالعتداء عليهم،مضايقتهم 
  .أو تبني األطفال في كثير من الدول األوروبية

لقد تضمنت كل المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان مهما كان 
إذ يحق لكل إنسان التمتع بأوجه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي، بما  ؛أو هويته الجنسية ةوله الجنسيجنسه أو مي

الحق في الزواج وتكوين أسرة، والحق في عدم وفي ذلك احترام الحق في الحياة وفي األمان على شخصه وخصوصيته، 
ي عدم التعرض للتمييز، والحق في حرية الرأي وحرية االشتراك في ، والحق فاإلخضاع للتعذيب واالعتقال واالحتجاز تعسفيًا

    .الجمعيات والتجمعات السلمية

إال أن أهم حق يتمتع به المثليون في القانون الدولي هو حقهم في طلب اللجوء إذا تعرضوا في دولهم لالضطهاد القائم 
من : "على أن 3 فقرةال 1 في المادة 1951 لالجئين لسنةعلى ميولهم الجنسية، حيث نصت اتفاقية األمم المتحدة الخاصة با

  ".لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيةالشخص أسباب اللجوء تعرض 

تزدري فئة المثليين وقد  ،ونظرا ألن المجتمعات اإلسالمية والعربية، بل وحتى بعض الدول الغربية المحافظة جنسيًا
األمر الذي دفع بأعداد هائلة من المثليين لطلب اللجوء للدول التي قبلت استقبالهم وحمايتهم ككندا التي تعد  تضطهدها،

  .بلجيكا وغيرهاوهولندا وفرنسا ووكذا فعلت دول أخرى كألمانيا  ،المثليين أول دولة تعرض خدماتها على الالجئين

لتي تقع على عاتق الدول فيما يتعلق بحقوق المثليين، وتتمثل كما وضع القانون الدولي بعض االلتزامات القانونية ا
  :فيما يلي

حماية األفراد من العنف الناجم عن الرهاب من المثلية الجنسية وتحول الهوية الجنسانية، ومنع التعذيب والمعاملة  .1
اس الميل الجنسي، وضرورة القاسية والالإنسانية والمهينة وإنفاذ قوانين خاصة بمنع الكراهية والعنف المبني على أس

 .تقديم مرتكبي هذه االنتهاكات للعدالة
 .ضرورة إلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية والسماح للمثليين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي .2

 .حظر جميع أشكال التمييز المبني على أساس الميل الجنسي .3

تمييزية،  ميع المثليين، دون أن تتضمن هذه اإلجراءات قيودًاضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لج .4
  . مع تشجيع ثقافة المساواة دون المساس بحقوق المثليين ،وإن وجدت فتكون معقولة ومتناسبة من حيث النطاق
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  الخاتمة

اإلنسان أصبحت المثلية الجنسية من بين أخطر الظواهر التي يشهدها العالم في الوقت الحالي والتي تهدد صحة 
من انتشار المثليين الذين يطالبون بحقوقهم  - غربية أو عربية-وال تكاد تخلو المجتمعات  .ووجوده على سطح األرض

  .ليندمجوا في المجتمع كأشخاص عاديين

جاءت بأحكام مفصلة  ةإال أن الشريعة اإلسالمية السمح .ولقد اتفقت الديانات السماوية على تحريم المثلية الجنسية
 واللذة، ها ومن حيث مكان الوطء، بحيث يحقق اإلنسان االكتفاءاطرف د فيها أصول العالقة الجنسية السليمة من حيثتحد

  .دون أن يصاب بضرر جسمي أو نفسي

أما عن التشريعات الجنائية، فقد اختلفت من حيث تناولها للعالقة الجنسية فأغلب الدول الغربية لم تحدد معالمها، 
وعلى ، أما الدول األكثر تحفظًا .معينة من العالقات الجنسية على أساس حرية الشخص في جسمه رم أشكاًالوبالتالي لم تح

وأهم هذه األفعال جريمة  ،رأسها الدول اإلسالمية، فقد جرمت العديد من الممارسات الجنسية المخالفة للقواعد الشرعية
  ".الشذوذ الجنسي"

يرفضه المجتمع وينبذ صاحبه، لكن بظهور العولمة التي طالت  عمًال شنيعًا اعتبرت المثلية الجنسية ،ولوقت طويل
حقوق اإلنسان ووسعت منها، وبتأثير من المنظمات الدولية والحركات الحقوقية، اعترفت الهيئات الدولية بحقوق المثليين، 

وتكوين جمعيات وغيرها  ،تبنزواج و وسارعت الدول لتبني هذه األقلية ومنحها حقوقا تعادل حقوق األفراد الطبيعيين، من
  .من الحقوق

فتركيبتها المكونة من األب واألم تضمن استمرار اإلنسان على  ؛إن األسرة بمفهومها التقليدي وجدت لتعمر األرض
ستؤدي ال محالة لهدم نظام األسرة التي تشكل فهي سطح األرض، أما األسرة المركبة وغير الطبيعية بمفهومها الحديث 

سينخفض معدل التكاثر، ناهيك عن كثرة األمراض واآلفات  ،فمع انتشار المثليين في المجتمع .لخلية األساسية للمجتمعا
فإذا كانت نهاية قوم لوط بغضب  .االجتماعية التي يسببها الشذوذ والتي ستزداد تدريجيا مع ازدياد أعداد المثليين في العالم

  .فناء البشر بسبب أفعال قوم لوطمن الله، فإن نهاية عالمنا ستكون ب

  :ودولية وصلنا للتوصيات التالية ،قانونيةودينية : وبعد دراستنا لهذا الموضوع من جوانب متعددة

  .على صحة اإلنسان ونفسيتهالجنسي ضرورة إعداد دراسات طبية ونفسية إلثبات خطر الشذوذ  -

 .ار مواقع التواصل االجتماعي التي تدعو لإلباحيةخاصة في إط ،تربية األبناء تربية صالحة ومراقبة سلوكاتهم -

أضرار وحرمة العالقات الجنسية قبل الزواج بصفة عامة، تبين والمدارس والجامعات  نشر حمالت توعية في المساجد -
  . ومدى خطورة الشذوذ الجنسي وتحذير اإلسالم منه بصفة خاصة

 .رية الجنسية لألفراد، خاصة إذا تعلق األمر بالشذوذ الجنسيمنح الح هاضرورة تمسك الدول اإلسالمية بهويتها برفض -
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Homosexulity between Legal and Lawful preventio, and Intrnatiolization 
 

Felidj Ghizlene 
 Faculty of Law, Abou Bakr Belkaid University, Tlemcen, Algeria. 

 
Abstract 

The family is the basis of society, constituted by marriage of a male and a female, where they 
breed through the legal sexual intercourse, which is agreed upon by all the religions and faiths that 
banned any relationship contrary to nature. 

However, since antiquity, man has never been satisfied by legitimate sexual desires, but has 
sought to achieve pleasure by committing prohibited acts, including homosexuality.  

In view of the damage caused by this relationship to man and his survival on earth, many 
countries, especially those respecting religions, have criminalized these acts and decided to punish 
their committer. However, the spread of homosexuals who demand their rights has pushed many 
countries to recognize all their rights arising from the conjugal relationship of marriage contract, 
adoption, legacy,...etc.  

This has led international organizations to internationalize homosexuals’ rights and grant them 
guarantees and rights to protect them through international conventions and resolutions of 
international organizations. How did the religion and the aw treat such a phenomenon, which began to 
bring dangerous patterns lately? And how did international organizations of human rights deal with 
homosexuals? 

In this research, we are going to answer the above questions. Our study findings revealed: 
 the importance of conducting medical and psychological studies to show the dangerous impacts of 

homosexuality on human physical and psychological health. 
 the right of conservative nations in keeping strict their values as well as their identities toward 

sexual freedom including homosexuality. 

Keywords: Homosexuality, Islamic law, International conventions, Human rights. 
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  الملخص

ردني من خالل دراسة تحليلية ي التشريعين الفرنسي واألة فيعنى هذا البحث بدراسة موضوع تعويض ضحايا الجريمة االرهابي
يتناول المبحث األول  ؛وقد تناول هذا البحث الموضوع من خالل مبحثين. مقارنة للنصوص القانونية في التشريعين الفرنسي واالردني

ردني من تعويض شريعين الفرنسي واألالت االساس القانوني لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية في حين عني المبحث الثاني بدراسة موقف
المطالبة  فيتسعف ضحايا الجريمة االرهابية  تشريعية ًاوخالصة البحث ان المشرع الفرنسي اقر نصوص. ضحايا الجريمة االرهابية

وخاليًا من اية  نسيفي حين جاء التشريع االردني مختلفًا تمامًا عن التشريع الفر, بالتعويض مرتكزًا على فلسفة التكافل االجتماعي
صندوق شهداء القوات  مشروع قانونفي ستثناء ما جاء اطالبة بالتعويض بنصوص تشريعية تساعد ضحايا الجريمة االرهابية في الم

التوصيات التي تساهم في دعم فكرة تعويض ضحايا الجريمة  وخلص البحث الى مجموعة من. المسلحة االردنية واالجهزة االمنية
   .ي التشريع االردنياالرهابية ف

مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية ، صندوق تعويض الضحايا، لتعويضا ،الجريمة االرهابية :الكلمات الدالة
  .واالجهزة االمنية

  

  المقدمة

ريمة تشكل فقد اصبحت هذه الج, الجريمة االرهابية من اخطر الجرائم التي تعيشها مجتمعاتنا في االونة االخيرة تعد
تؤدي الى المساس باالمن  كما. ها ومؤسساتها وتجمعاتهاتها وتنظيماتوموجعة تهدد البشرية بكل انتماءا آفة خطيرة

 ينن وتهديد لحياة الكثيرقدسات وقتل وخطف للمدنيين اآلمنيواالستقرار وتدمير الممتلكات وانتهاك الحرمات وتدنيس الم
وتشكل هذه الجريمة مساحة واسعة بين كافة الجرائم الواقعة في مجتمعاتنا وذلك  .ERIC. David, 1974: p.125(1(منهم 

منها  ةالمحلي -تطالعنا وكاالت األنباء ومختلف وسائل اإلعالم  أن دونيكاد يمر يوم  فال. 2 في ظل تنامي التطرف والفوضى
 واألمن داهما يهدد البشرية والحضارة اإلنسانية طرًاتشكل خ يالتفي كّل أنحاء العالم،  اإلرهابية بأخبار األعمال - ةوالعالمي

  .Al-Khishn, 2013: p.4(3( العام

  اهمية الدراسة 

تاتي أهمية الدراسة من خالل البحث في الجريمة االرهابية ذات الضرر الواسع، فهي تؤدي الى اثارة الرعب بين الناس 
تعرض حياة االفراد وحرياتهم وأمنهم للخطر، كما . Nayil, 1996: p.20(4(والمساس بالنظام العام في الدولة والمجتمع 

فالضرر الذي . Nouri, 2013: p.181-182(5(عالوة على الحاقها اضرارًا بالغة بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة 
. ر المرفق العاماالمر الذي يعطل سي ،تحدثه الجريمة االرهابية اما ان يكون واقعًا على الدولة او االشخاص او االموال

ويركز المجرم االرهابي على اثارة الرعب والخوف بقصد تحقيق التأثير والسيطرة على فرد او مجموعة افراد او حتى 

                                                        
 .2021، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .جامعة العين، االمارات العربية المتحدة، كلية القانون *
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لذلك غالبًا ما تخلو الجريمة االرهابية من العنصر . المجتمع بأسره وصوًال الى هدف معين يسعى الفاعل الى تحقيقه
نجد احيانًا استهداف ضحايا محددين كرجال و. وجد اختيار انتقائي للضحية يالشخصي لدى فاعل الجريمة بحيث ال

فتقع احيانًا  لإلرهابيين، ينطبق على المنشآت والمؤسسات التي تكون هدفاوذات االمر . السياسة او الدين او االمن العام
هداف مقرات امنية او وزارات او سفارات او اهداف منتقاة كأست تكون هناك واحيانًا اخرى افعال ارهابية عشوائية دون انتقاء

صنف من الضحايا هويته : أوال ؛أصناف ليه يمكن تقسيم ضحايا اإلرهاب إلى ثالثةوع. جامعات او فنادق او ما شابه ذلك
مسرح الجريمة اإلرهابية، كالشخص اّلذي  سوء حّظهم في اوقعهمغير معروفة في الجريمة اإلرهابية، وهم أولئك اّلذين 

ولكن وظيفتهم تشكل محل اعتبار  ،تهمضحايا غير مقصودين لذوا: ثانياو ،مفخخة مثال سيارة ادف مروره بمكان انفجارتص
نشاط  أو مشروعهم اإلجرامي، وهذا الصنف من الضحايا يستمد هويته عادة من انتمائه إلى مهنة أجل لدى اإلرهابيين من

ضحايا هويتهم مقصودة لدى اإلرهابيين، وهنا تكون عالقة واخيرًا  .الخ...مع، كرجال الشرطة، رجال األعمالالمجتمعين في 
 ،وفي معظم األحيان .هذا الشأن مثلما سبق بيانه شخصية على عكس ما تتميز به الجريمة اإلرهابية في الضحية باإلرهابي

  . ةفي حاالت خاص يشكل دور الضحية في الجريمة اإلرهابية عائقا أمام حقه في التعويض إّال

  اهداف الدراسة

الوصول الى تعويض عادل عن االضرار  من تهدف هذه الدراسة الى البحث في كيفية تمكين الضحية من العمل االرهابي
. التي لحقت به في حال عدم معرفة الفاعل للجريمة االرهابية او ان الفاعل توفي وال يمكن الرجوع عليه بالمطالبة بالتعويض

شخاص الذين يقومون بمواجهة العمل االرهابي جراء عملهم االمني كرجال االمن العام او االجهزة والكالم ليس فقط عن اال
  . بل الكالم اوسع من ذلك بحيث يشمل جميع الضحايا دون النظر الى صفاتهم, االمنية ويكونون ضحية لهذا الفعل االرهابي

   مشكلة الدراسة

تعامل المشرع االردني مع ضحايا الجريمة  يةالمتمثل في بيان كيفتتجسد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس 
االرهابية، وهل بإمكان الضحية من العمل االرهابي الوصول الى تعويض يجبر الضرر الذي وقع عليه؟ وإن كان المشرع 

الفاعل او وفاته  فكيف كانت معاملته لتعويض ضحايا العمل االرهابي خصوصًا في حال عدم معرفة ،االردني تعامل مع ذلك
المهمة التي يجب التعريج عليها فالنقطة  االخيرة استهداف االردن الحبيب من االعمال االرهابية؟ سيما واننا نشهد في االونة

وكيف يمكن لنا االستفادة من  ،ما مدى حصول الضحية في الجريمة االرهابية على تعويض في التشريع االردني :هي
 ريع الفرنسي الذي اقر تعويض ضحايا جريمة االرهاب،ل هذا الموضوع وال ادل على ذلك من التشالتشريعات التي تبنت مث

والذي خطى خطوات كثيرة للوصول الى تنظيم قانوني سليم يساعد ضحايا الجريمة االرهابية في الوصول الى تعويض عادل 
صندوق الضمان الخاص الذي يتولى تعويض وذلك من خالل انشاء عن االضرار التي لحقتهم من جراء العمل االرهابي 

   .ضحايا الجرائم االرهابية

  منهجية الدراسة

المنهج التحليلي المقارن مع التشريع  لإلحاطة بهذا الموضوع واالجابة على اهم التساؤالت التي اشرنا اليها فقد اتبعنا
، للوصول الى تعويض ضحايا الجريمة االرهابيةالفرنسي، والذي يمكن إعتباره من التشريعات المتقدمة والمتطورة في مجال 

االساس القانوني  :حث الى مبحثين رئيسين هما االولوقد قسمنا هذا الب. نتائج وتوصيات نأمل ان نستفيد منها في دراستنا
  . ةموقف التشريعين الفرنسي واالردني من تعويض ضحايا الجريمة االرهابي :، والثانلتعويض ضحايا الجريمة االرهابية

  االساس القانوني لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية  :المبحث االول

, وم فكرة تعويض ضحايا الجريمة االرهابية في التشريعين الفرنسي واالردني على ركيزة وقوع الجريمة االرهابيةتق
وقوع كيزة المتمثلة في هذه الر لك سنبينلذ. وكذلك توفر اركانها وايضًا صدور حكم من المحكمة المحتصة بهذه الجريمة

في المطلب االول ومن ثم اركان الجريمة االرهابية في المطلب الثاني وفي المطلب الثالث صدور حكم من الجريمة االرهابية 
   .المحكمة المختصة بهذه الجريمة
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  وقوع الجريمة االرهابية  :االول المطلب

 ,Al-Shamsi(كومة او ضد االفراد او االطفال يعرف اإلرهاب بأنه العنف الذي يمارسه شخص او منظمة ضد ح
2015: p.12)(6 .كذلك لم يصدر قانونُا خاصًا لجرائم االرهاب بل ادرج هذه  ف المشرع الفرنسي العمل االرهابي،ولم يعر

ت بمشروع ارهابية اذا اتصل واشار ذات القانون الى عدد من الجرائم التي يمكن تصنفيها اعماال, الجرائم في قانون العقوبات
 .Pradel, Jean(اجرامي فردي او جماعي بهدف االخالل بالنظام العام بصورة جسيمة عن طريق التخويف والترويع والرعب 

1987: p.39(7 . مادي الومن خالل ما اورده المشرع الفرنسي نالحظ بأنه والعتبار االعمال ارهابية ال بد من توفر العنصر
اتصالها بمشروع إجرامي ط شرفي قانون العقوبات بالجرائم الواردة على سبيل الحصر ارتكاب إحدى المتمثل في ضرورة 

. التي ترتكب بصورة تلقائية ال تدخل ضمن جرائم اإلرهاب الجرائملذلك ، وهذا ما عناه المشرع الفرنسي فردي أو جماعي
القواعد المقررة خاضعة لذات االحكام و) يةالجرائم االرهاب(ذه الجرائم به لفرنسي الجرائم المرتبطةاعتبر المشرع اكذلك 
التحقيق الشرطي واالبتدائي وكل ما يتعلق بهذا التحقيق من قبض وتفتيش وحجز للجرائم األصلية من حيث  بالنسبة

 :Qourari and Ghannam, 2010) وذلك لتجنب صدور أحكام متناقضة في وقائع مرتبطةايضًا  االختصاصو ،احتياطي
p.276(8 .  

الصفة اإلرهابية على الجرائم السابق ذكرها إذا  أضفى المشرع الفرنسي المعنوي فقدلعنصر ا البد من توفركذلك 
هوم ولتحديد مف .التخويف والرعب اإلخالل الجسيم بالنظام العام عن طريق اتصلت بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى

عرف ي (petit Robert) نجد أن القاموس الفرنسي لفرنسيفي قانون اإلجراءات الجنائية ا التخويف أو الرعب حسبما ورد
خوف جماعي يتم  والثاني أنه ،خوف شديد يهز كيان الشخص ويشل قدرته بأنه االول: على معنيين La Terreur الرعب

  . Robert, Petit, 2001(9( على المقأومة إشاعته في نفوس شعب ما لتحطيم قدرته

ابعد من الخوف واكثر  إال ان الرعب يأتيصر الجوهري لكل من الرعب والتخويف، العن ويتضح من ذلك أن الخوف هو
مفهوم  مفهوم أقل من«مفهوم سيكولوجي نفسي، وعلى هذا األساس فإن التخويف هو هو فالرعب, النفس واعمق تأثيرًا في

خويف إلى كلمة رعب وسأوى بينهما ت أن المشرع الفرنسي عندما أضاف كلمة األمر الذي يمكن أن نستنتج منه هوو ،»الرعب
  .سعشعب ما معنى أو في الحكم كان يهدف إلى إعطاء الضغط الواقع على

أما المشرع االردني فقد جاء مختلفًا تمامًا مع المشرع الفرنسي فقد اصدر قانونًا خاصًا لمكافحة االرهاب وعرف العمل 
كل عمل مقصود أو بأنه  2014لسنة  18قانون رقم الل بالمعد 2006لسنة  55االرهابي في قانون منع االرهاب رقم 

يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه  عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله االمتناعالتهديد به أو 
عب بين الناس أو بالنظام العام أو إلقاء الر االخاللإحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك  المجتمع وأمنه للخطر أو سالمةتعريض 

المرافق الدولية  الخاصة أو االمالكالعامة أو  واالمالكتعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق  ترويعهم أو
قتصادية للخطر أو ارغام االالوطنية أو  عليها أو تعريض الموارد االستيالءأي منها أو  احتاللأو البعثات الدبلوماسية أو 

متناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو االأو  ة أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عملسلطة شرعي
   .Al-Manqouri, 2008. Wasel, 2003(10( نظمةاال

الجريمة السياسية ترتكب ف. لمنظمة والجريمة الدوليةوتختلف الجريمة االرهابية عن الجريمة السياسية والجريمة ا
 Shafer, 1972. Article ,75ص. 1928 ،صفوت(سياسية والغرض منها تغير النظام السياسي او تعديله او قلبه لدوافع 

ترتكب , في حين ان الجريمة المنظمة هي تجمع كبير نسبيًا من الكيانات االجرامية المستمدة والخاضعة للضغط. 11)3
مشروعة مثل العنف والترويج غير ابط االجتماعية بوسائل الجرائم من اجل الربح وتسعى الى خلق نظام للوقاية من الضو

اما الجريمة الدولية فهي جريمة التعدي على مصلحة يحميها . 12)38ص . بدون سنة طبع, ’Al-Shawa(والفساد والسرقة 
م الضمير وتتمثل في حماية التعايش السلمي بين شعوب البشرية واحترا, النظام القانوني الدولي او تهم المجتمع الدولي

  . Cassese, A et Marty, D. 2002(13 ؛Al-shazly, 2001: p.10-11(العالمي 
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ترتكب الجريمة االرهابية لدوافع قد تكون مجرد الحصول على االموال او اثارة الرعب بين الناس او محاولة االخالل و
و مخطط كما تتخطى اثارها ما ه, Ramadan, 1986: p.26(14 ؛Hariz, 1996: p.36( بالنظام العام وال سيما االمن العام

شمل السائحين الرهابية غالبًا ما تمتد آثاره لتالمناطق السياحية مثًال في الجريمة ا ىحدعلى إفاالعتداء , الهدافها
  . والوطنيين وليس السائحين فقط وهم الطائفة المقصودة اصًال من هذه الجريمة

  اركان الجريمة االرهابية  :الثاني المطلب

  :الى توفر ركنين اساسيين وهما تحتاج لقيامها - كأي جريمة في قانون العقوبات-ريمة االرهاب ج

من شأنه  لمشروع إجرامي فردي أو جماعيويتمثل في قيام االرهابي بسلوك اجرامي مقصود تنفيذًا  ,الركن المادي :اوًال
, معينةلم يحصره المشرع االردني بصورة  وهذا السلوك. فيهإحداث فتنة  المجتمع وأمنه للخطر أو سالمةتعريض 

نطبق عليها صورة الجرائم ذات القالب الحر والتي يمكن حدوثها بأي سلوك من شأنه بحيث نجد أن هذه الجريمة ت
ويمكن استخدام القوة او العنف او التهديد او . تعريض حياة االفراد وامنهم للخطر ونشر حالة من الذعر والرعب

ن او يفاالرهابي يلجأ الى القتل واالغتيال التي توجه لالشخاص السياسي. 15حقيق المشروع االرهابيالترويع من اجل ت
بهدف نشر حالة من الذعر والخوف اكثر من مجرد التخلص من بعض , لممثلي السلطة او رجال االمن العام

لتي شهدتها االردن الحبيبة في وال ادل على ذلك من االحداث ا. الذين ال يكون في موتهم تحقق الي هدف, االشخاص
العام اثناء قيامهم بواجبهم في  والتي نفذت خاللها عملية ارهابية بحق رجال من االمن 2018النصف الثاني من عام 

الوسيلة التي من شأنها  م العنف عن طريق عبوات ناسفة كانفاستخدا. 16)غرب العاصمة عمان(مناطق الفحيص  ىحدإ
زرع الخوف في االرهابي الى التهديد لكما يلجأ . الوطن الحبيب االمن العام في لدى افرادان تحدث الفوضى والذعر 

سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به،  النفس، وذلك بالضغط على إرادة إنسان أو تخويفه من أن ضررا ما
 :Matar, 2005(د هو التوعد بإنزال شر لذلك قيل بأن التهدي, تفادي هذا الضرر ويعتقد الجاني أن المجني عليه يهمه

p.37(17 . قانون رقم الالمعدل ب 2006لسنة  55من قانون منع االرهاب رقم  3وقد اشار المشرع االردني في المادة
االعمال االرهابية والتي اذا تحققت يسأل في حكم الى جملة من االعمال التي اعتبرها المشرع االردني  2014لسنة  18

  . 18جريمة ارهابيةمرتكبها عن 

ويعني ذلك ان تتوافر لدى الجاني االرادة الكاملة مع العلم الرتكاب العمل االرهابي بهدف نشر الذعر . الركن المعنوي :ثانيًا
فجريمة االرهاب ليست كباقي الجرائم االخرى بحيث يكتفى بالقصد العام . والفوضى والرعب لدى مجموع افراد المجتمع

بل ال بد من توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في االخالل بالنظام العام او , واالرادة لالعتداءالمتمثل في العلم 
ذا ما اشار اليه المشرع ونشر الرعب بين افراد المجتمع وه إحداث فتنة أوتعريض سالمة المجتمع وامنه للخطر 

وقد ثار . 2014لسنة  18قانون رقم الل بالمعد 2006لسنة  55من قانون منع االرهاب رقم  1المادة االردني في 
فمنهم من اكتفى بالقصد العام وحده كما هو في التشريع  ،جدل حول طبيعة القصد الجنائي في جريمة االرهاب

االماراتي وهو اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب فعل او االمتناع عن فعل متى كان هذا االرتكاب او االمتناع مجرمًا قانونًا 
صد احداث نتيجة ارهابية مباشرة او غير مباشرة سواء علم الجاني او لم يعلم وادى فعله او امتناعه الى وذلك بق

, ومنهم من اضاف القصد الخاص الى القصد العام كما هو مستنتج من التشريع االردني. احداث النتيجة االرهابية
لك فإذا تبين للنيابة العامة ان الهدف من وراء قتل لذ, موظف عام تعتبر جريمة ارهابية فليست كل جريمة قتل تقع على

احد االشخاص هو خالف شخصي فهي جريمة قتل عادية ومحددة وفق احكام قانون العقوبات االردني وليست جريمة 
ن يما اذا تبين للنيابة العامة ان الهدف من قتل الموظف العام اثارة الخوف لدى مجموع الموظفين العموميأ. ارهابية

رهابية جريمة ابتكييف الجرم على انه  عهم الى االرتباك في القيام بواجبهم واثارة الذعر لدى الوسط االجتماعي تقومودف
ف غير ملزم لمحكمة الموضوع، بحقه ومن ثم تحيله إلى محكمة امن الدولة لمعاقبته عن الجريمة االرهابية، وهذا التكيي

لقانوني السليم على الوقائع حسب فهمها لهذه الوقائع وليس حسبما أن دور محكمة الموضوع هو تطبيق النص اذلك 
. Dabara, 1990: p.131(19(تصفه النيابة العامة بشرط أن تبقى في إطار الحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية 
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ء على إحدى دوريات ولقد احالت نيابة امن الدولة االردنية متهمين إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن قضية االعتدا
الى استشهاد ضابط وزميله في الدورية بتهمة القيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة  االمن العام والذي ادى

توماتيكية افضت الى الحاق وتوماتيكية افضت الى موت انسان باالشتراك والقيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة اوا
   .20الضرر بوسيلة نقل باالشتراك

  صدور حكم باالدانة في الجريمة االرهابية : الثالث مطلبال

ال بد من صدور , حتى يتسنى للمتضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض وفقًا للتشريعات التي تأخذ بمبدأ التعويض
الموضوعي  ان النطاق ض؛ إذحكم من المحكمة المحتصة بالجريمة االرهابية وهذا الذي ينطلق منه المتضرر للمطالبة بالتعوي

وكذلك , يف القانوني للفعل والتحقيق فيهللتعويض ينحصر في الجريمة االرهابية والنيابة العامة هي بداية المختصة في التكي
فبعد وقوع الجريمة االرهابية التي سبق لنا . محكمة الموضوع هي صاحبة السلطان في ضبط التكييف القانوني للفعلفإن 

عامة المختصة في الجرائم االرهابية تحريك الدعوى الجزائية وعليها التحقق من توافر اركان بيانها يجب على النيابة ال
وبالنظر الى . الجريمة االرهابية والوقوف على الهدف من فعل الجاني وهو اثارة الرعب والفوضى والذعر بين صفوف المجتمع

االختصاص الحصري في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية التشريع االردني نجد بان المشرع االردني منح نيابة امن الدولة 
يعين رئيس هيئة األركان أنه قانون محكمة امن الدولة االردني إال من  7وقد اشارت المادة . 21في هذا النوع من الجرائم

ين من القضاة العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبًا عامًا لدى محكمة أمن الدولة ويجوز أن يع
العسكريين مساعدًا له أو أكثر، كما يعين قاضيًا عسكريًا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقًا للصالحيات 

  .المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به

نادًا للصالحيات الممنوحة لهم بموجب يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم استو
عليهم  ىأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز ألفراد الضابطة العدلية عند الضرورة االحتفاظ بالمشتك

 ,رتهائية ومباشفالنيابة العامة تنوب عن المجتمع برفع الدعوى الجزا .مدة ال تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام
فهي ال تملك الدعوى الجزائية بعد ان تحركها بل تغدو االمينة عليها كما  عدم الخروج عن حدود هذه االنابة؛ يجب عليهاو

االدعاء العام وتحيل نيابة امن الدولة ممثلة في . من قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني 2في المادة  إليه هو مشار
تصة في من الدولة بإعتبارها المحكمة المخجراء كافة اعمال التحقيق االبتدائي الى محكمة املف القضية التحقيقية بعد ا

 ًاويجب عليها ان تفصل في موضوع القضية وتصدر حكم, محاكمة قضايا االرهاب وفق قانون محكمة امن الدولة االردني
ئي وال يخرج محكمة امن الدولة من االطار وهذا االختصاص لمحكمة امن الدولة ليس بغريب في المجال الجنا. 22باالدانة

ن تشكيل محكمة امن الدولة يز االردنية في العديد من القرارات فقد خلصت الى ايوهذا ما حسمته محكمة التم, الدستوري
من الدستور وان قوانينها من قوانين المحاكم االردنية، وعليه فان محكمة امن الدولة مشكله  99موافق ألحكام المادة 

موجب الدستور وتستمد مشروعيتها ووجودها من قانونها، وان التشكيل بالصورة الواردة في القانون ال يعد مخالفة ب
وهذا ينسجم مع العديد من التشريعات ومنها التشريع االيرلندي الذي يمنح  .23ورالدستفي ورد للدستور بل هو تكريس لما 

مختلفًا عن نظيره االردني؛  اما التشريع الفرنسي فقد جاء. 24ا االرهابالمحاكم الجنائية الخاصة اختصاص النظر في قضاي
في باريس اختصاص النظر في جميع الجرائم االرهابية الواقعة على االراضي الفرنسية وهذا ما  )محكمة الجنايات(منح فقد 

  . 25من قانون االجراءات الجنائية الفرنسي 16 – 706اكدته المادة 

ا اللغط نستطيع القول بأنه وهذ, ن نتفهم اللغط المثار حول دستورية محكمة امن الدولة االردنيةنح ،وفي السياق ذاته
بحيث ال تحترم المبادئ التي تقوم عليها  المحاكمة العادلة للمتهمبعرض الحائط حال كانت هذه المحكمة تضرب مبرر في 

أنها الوسيلة ية المحاكمة العادلة يمكن القول ي تحديد ماهفف. المحاكمة العادلة من العلنية والشفوية والتقاضي على درجات
يتاح جراءات علنية، طبقا ال الجنائي الموجه إليه أمام محكمة مستقلة ومحايدة االتهامكان بشأن  مقاضاة أي التي تتيح للمتهم

 :Sorour, 1995؛Bakkar, 1998: p.50( همع تمكينه من االستئناف ضد الحكم الصادر ضداع عن نفسه، له من خاللها الدف
p.185(26 .  
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نجدها تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة التي  ،واذا طبقنا ذلك على ما هو معمول به في محكمة امن الدولة االردنية
 الوطنيةبالدستور والتشريعات  عبر التزامها وذلكمن بدايتها إلى نهايتها , تحترم بداية الشرعية الجنائية والشرعية االجرائية

 .سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتطبيق هذه اإلجراءات المنظمة لهاكذلك قيام و ،ومبادئ حقوق االنسانلمنظمة لعملها، ا
اللتين اشارتا الى ان  8 و 7 في المادةاالجرائية الشرعية االردنية الهاشمية الشرعية الجنائية ومملكة الوقد كفل دستور 

استقاللية السلطة  اضف الى ذلك. وقف أحد أو يحبس إال وفق أحكام القانونأن يوال يجوز , الشخصية مصونةالحرية 
). القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون: (منه 97ا الدستور االردني في المادة القضائية التي اشار اليه

وريتها نجدها بمعايير المحاكمة العادلة ودستالتزامها  ة امن الدولة االردنية يتأكدوبالنظر الى اجراءات المحاكمة في محكم
وضمان حق الدفاع مع عدم تجاوز التوقيف االحتياطي اجًال , تعدد في درجات التقاضيمع وجود ال, تجرى بصورة علنية

  . والقاضي وحده الكفيل بإدارة التجريم وايقاع العقوبات, وعدم االستجواب في غياب المحامين, محددًا ينص عليه القانون

  التشريعين الفرنسي واالردني من تعويض ضحايا الجريمة االرهابيةموقف  :المبحث الثاني

ذين التشريعين جد بأن هفي تفاصيل تعويض ضحايا الجريمة االرهابية ن بالنظر الى التشريعين االردني والفرنسي
لذلك . ضبطًا وتنظيمًا من نظيره االردنيفقد جاء التشريع الفرنسي اشمل واعم بكثير من التشريع االردني واكثر , يختلفان

   .سنتولى في هذا المبحث توضيح موقف التشريع الفرنسي من التعويض ومن ثم موقف التشريع االردني من ذلك

  موقف التشريع الفرنسي من تعويض ضحايا جرائم االرهاب  :االول المطلب

التعويض  اال انه طور هذا, التعويض مسبقًا فكرة أن المشرع الفرنسي تبنىعات الفرنسية نجد بالرجوع الى التشري
ح االساس التشريعي للتعويض المتمثل في يالفرع توض وسنحاول في هذا. يض ضحايا االرهاببتبني صندوق خاص لتعو

  . صندوق تعويض الضحايا ومن ثم شروط التعويض واجراءات الحصول على التعويض

  تمثل في صندوق تعويض الضحايااالساس التشريعي للتعويض الم :الفرع االول

لقد تطور االساس التشريعي الذي تقوم عليه فكرة تعويض ضحايا الجريمة من خالل النظر الى وجود الخطأ من جانب 
 ,Al-Zaqqard(التي تشترط خطأ من الدولة وضرر وعالقة سببية والمساواة امام االعباء العامة الدولة وفكرة المخاطر 

2007: p.140(27 .على المتضرر فإن كذلك , انعدم وجود الخطا ال تثبت مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة فإذا
الى فكرة وجوب الخطأ اصبح اساس قيام مسؤولية الدولة على  الموجهة وبسبب العديد من االنتقادات. ان يثبت الخطأ

وهذا يتفق مع مقتضيات . ات الصالح العامالضرر وليس على الخطأ وذلك لخلق توازن بين مصلحة الفرد الخاصة ومقتضي
ولعل ابرز . العدالة والمساواة التي تقتضي تحميل الدولة مسؤولية تعويض االضرار دون ارتكابها الي تصرف خاظئ

نظرية المساواة و، النظريات التي نادت بفكرة تحمل الدولة مسؤولية تعويض ضحايا الجريمة االرهابية هي نظرية المخاطر 
  . والتضامن نظرية الضمانوعباء العامة، الأمام ا

مخاطر ينتفع منها، كاستعمال  تحمل الدولة تبعة االضرار الناجمة عن وجودفبالنسبة لنظرية المخاطر، فيقصد بها 
فهي باء العامة، االعب، وأما نظرية المساواة أمام 28رهابالالعنف وا النارية في مواجهة أعمال االسلحةللدولة  االمنيةالقوات 

السلطة لصالح  الناتجة عن نشاط قامت بهاالضرار وحدها عبء من المساواة ان تتحمل الضحية مبنية على أساس أنه ليس 
تسديد الضريبة المفروضة عليها بموجب قانون جانب إلى الن ذلك من شانه ان يحملها عبئًا اضافيًا , المجموعة الوطنية

على حق مبنية فهي ، الضمان والتضامننظرية وأما . العامةاالعباء  مواطنين أمامال بمبدأ مساواةاخالل الضرائب، وفي هذا 
عن  ضرار التي تنتجاالجل الدساتير والمواثيق الدولية، وهو ما يفرض على الدولة إلتزاما بضمان  من فياالالمواطن في 

لى تكاتف وتعاون الهيئة االجتماعية بكافة عتقوم هذه النظرية وكذلك . وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي, ناالمالمساس بهذا 
فالتضامن هو . الوسائل المتاحة بغرض جبر االضرار التي تقع على افراد المجتمع التي تجعلهم يحملون اعباء اكثر من غيرهم

 التعبير عن االساس الذي تستند اليه المساعدة التي تقدم بواسطة االمة لمجموعة من االفراد واجهوا صعوبات ومشاق
 ففي حالة االزمات التي تعصف بكيان الجماعة ككل يظهر الشعور بالتضامن بمعنى الشعور باالنتماء لذات الجماعة. كبيرة
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)Antar, 2001: p.422 ؛Fayyad, 1973: p.465(29 . ولقد تبنى المشرع الفرنسي هذه النظرية فيما يخص التزام الدولة
  . بتعويض ضحايا االرهاب

, وعلى رأسها التشريع الفرنسي نجد بان فكرة تعويض ضحايا الجريمة ليست جديدة 30عات الغربيةوبالرجوع الى التشري
الذي الزم الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الماسة  1977لتعويض ضحايا العنف عام  ًافقد اصدر المشرع الفرنسي قانون

التعويض فقط في حالتين هما ان تكون الجريمة  وهذا القانون قصر. بسالمة الجسم عندما يكون الجاني مجهوًال او معسرًا
وبسبب هذين الشرطين حاول المشرع . وايضًا ان يكون الجاني معسرًا او مجهوًال, ماسة في سالمة الجسم كااليذاء والقتل

 ليضيف قائمة جديدة من الجرائم الماسة باالموال كالسرقة 1981عام  ًافأصدر قانون, الفرنسي التطوير من تشريعاته
اقر المشرع الفرنسي مسؤولية الدولة عن التعويض لالضرار  1983عام وفي , ل وخيانة االمانة الى التعويضواالحتيا

واضاف . المشرع الفرنسي خطوات ايجابية لتعويض ضحايا الجريمة وبذلك خطا. ن التجمعات والتجمهراتالناجمة ع
الخاص بالزام الدولة بتعويض ضحايا  1986سبتمر لسنة  9رقم  نخطوة اخرى الى االمام في اقراره القانوالمشرع الفرنسي 

جميع جرائم االرهاب وذلك من خالل انشاء صندوق الضمان الخاص الذي يتولى تعويض ضحايا الجرائم االرهابية شامًال ل
ر بعد اقرار مبلغ كذلك االضرار المستقبلية التي تنشأ نتيجة تطور االصابة وتفاقم االضرااالضرار الجسدية والمعنوية و

ويأتي تمويل الصندوق من ضريبة على كل وثيقة من وثائق التامين على السيارات والمنازل والشركات . 31التعويض االصلي
  . في فرنسا

   التنظيم الهيكلي لصندوق تعويض الضخايا :الفرع الثاني

دف مساعدة ضحايا الجريمة اسس المشرع الفرنسي صندوقا خاصا لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية وذلك به
على ان يكون  ،ويتشكل الصندوق من رئيس وتسعة اعضاء. وتعويضهم فورًا عن االضرار التي لحقتهم جراء العمل االرهابي

 ،وزارة العدلكل من ممثل عن  :واالعضاء هم, لدى محكمة النقض الرئيس مستشارًا لدى محكمة النقض او المحامي العام
وثالثة اشخاص ممن لديهم االهتمام بحقوق ضحايا جرائم  ،وزارة الضمان االجتماعي ارة االقتصاد،زوو, وزارة الداخليةو

ويتم تعين اعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة . وآخر من صندوق تعويض الضحايا ،وممثل عن قطاع التأمين, االرهاب
صندوق لرقابة وزارة المالية ويجتمع الصندوق بصفة يومًا من اتخاذها ويخضع ال 15ته نافذة خالل اللتجديد وتكون قرار

 . غير ذلكثة اشهر ما لم تستدعي الحاجة دورية وفقًا لما تتطلبه مصالح الضحايا ويجتمع عادة مرة كل ثال

فقد فرض  .لدولةامن  الموازنة مخصصاتمن  َاالصندوق اييتلقى اذ ال  عالم التامين،يتم تمويل صندوق الضمان من و
ويذهب هذا العائد الى . 32يورو على كل عقد تأمين يتم توثيقة لدى شركات التامين 5.90بقيمة  ًاالفرنسي رسومالمشرع 

مليون يورو  666.8مثلت هذه الموارد وقد . صندوق تعويض الضحايا ليتم استغالله في تعويض ضحايا الجريمة االرهابية
ان تمويل مثل هذه الصناديق يختلف من ونالحظ . ليون يوروم 436.4 النفقاتوفي موازاة ذلك ، بلغت . 2017في عام 

في السويد من  انها تمول فنجد في فنلندا مثًال أن موازنة الصندوق مستمدة من موازنة وزارة العدل في حين, دولة الخرى
  . 33غرامات مرتكبي الجرائم

  الضحايا المستفيدين من صندوق تعويض الضحايا  -:الفرع الثالث

, وقانون التأمين والقانون الخاص بإنشاء صندوق تعويض الضحايا 34ى قانون االجراءات الجنائية الفرنسيبالرجوع ال
   -:فإن االشخاص المستفيدين من التعويض هم على فئتين

يكون ضحية لجريمة ارهابية يتمتع بالحق في التعويض كل شخص يحمل الجنسية الفرنسية  :يينفئة المواطنين الفرنس -1
فأينما وقعت الجريمة االرهابية وكان المواطن . سواًء على االقليم الفرنسي او خارج االقليم الفرنسي اينما وقعت

 1 -126فإنه يستحق التعويض وذلك وفقًا للمادة ضحية للجريمة االرهابية،  )ةالذي يتمتع بالجنسية الفرنسي( الفرنسي
ا دفع المشرع الفرنسي الى تعديل شرط ان يكون الفرنسي ن ميفتكريس مبدأ التضامن بين الفرنسي. 35من قانون التأمين

 .36بإنتظام لدى القنصليات الفرنسية مسجًال )المتمع بالجنسية الفرنسية خارج فرنسا(
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من قانون االجراءات الجنائية الفرنسي  3- 706بالرجوع الى نص المادة  -):غير المواطنين الفرنسيين(فئة االجانب  -2
في الحصول على تعويض لالشخاص االجانب  التأمين نجد بأن المشرع الفرنسي منح الحق من قانون 1 -126والمادة 

فالمشرع الفرنسي ربط التعويض لالجانب بضرورة . ضحية لجريمة ارهابية وقعت على االراضي الفرنسية الذين يكونون
فرنسيًا فال يستحق  خصالش فإذا وقعت خارج االقليم الفرنسي ولم يكن قوع الجريمة على االقليم الفرنسي،و

وفلسفة المشرع الفرنسي بأحقية االجنبي المطالبة بالتعويض نابعة من مسؤولية الدولة عن المحافظة على . التعويض
ولذلك فقد حكم بتطبيق قانون الصندوق على حادث مقتل احد المحامين . امن االشخاص وسالمة حياتهم وحرياتهم

في  Myrhaمقتل امام ومدير مسجد على حادث وكذلك . 1987/ 4/ 17 في باريس )علي المسيلي(الجزائريين 
 . بإعتباره حادثًا ارهابيًا وقع على اجنبي على االراضي الفرنسية 1995/ 7/ 11باريس بتاريخ 

  اجراءات الحصول على التعويض  :الفرع الرابع

لجنة الخاصة لدى المحكمة االبتدائية يحق لكل من وقع ضحية عمل ارهابي التقدم بطلب الحصول على التعويض الى ال
ويجب ان يتضمن هذا الطلب جميع االوراق الالزمة , من قانون االجراءات الجنائية الفرنسي 4 - 706عمًال بالمادة  الكبرى
من المحكمة  تدائية الكبرى وعضوين احدهما قاضمن المحكمة االب كل هذه اللجنة من رئيس برتبة قاضوتتش. لذلك

. ة واآلخر من المهتمين بحقوق الضحايا وبشرط تمتعه بممارسة كامل حقوقه المدنية ويحمل الجنسية الفرنسيةاالبتدائي
. 37تصدر احكامها بصيغة قضائية وتخضع هذه االحكام للطعن بطريق االستئناففهي وتأخذ هذه اللجنة الطابع القضائي لذلك 

ايا الجريمة االرهابية خالل ثالث سنوات من وقوع الجريمة سواء وتستقبل اللجنة جميع الطلبات الخاصة بالتعويض من ضح
ولكن بالنسبة لالجنبي فقد اشترط المشرع الفرنسي ان تكون الجرمية االرهابية  ،كان الضحية يحمل الجنسية الفرنسية ام ال

الفرنسي الذي يحمل وهذا الشرط ال ينطبق على . المطالبة بالتعويضقعت على االراضي الفرنسية العطائه الحق في و
المطالبة فإن له الحق في  الجنسية الفرنسية فسواء وقعت الجريمة على االراضي الفرنسية ام خارج االراضي الفرنسية

  . بالتعويض اذا كان ضحية لهذه العمل االرهابي

ض الضحايا السابق دون تأخير الى صندوق تعويع االوراق المطلوبة يتم ارساله بجمي معززًا وبعد تسلم الطلب المقدم
فإذا تم قبول العرض من . شهرين بدعوة الضحية وتقديم عرض عن التعويضر خالل مدة على ان يقوم هذا االخي, ذكره

اما في حال تم رفض الطلب , من اجل المصادقةشكلة في المحكمة االبتدائية الضحية ترسل االوراق الى رئيس اللجنة الم
لمشكلة لدى المحكمة لم يلق قبوًال من الضحية ترسل االوراق كذلك الى اللجنة ا من الصندوق او ان العرضابتداًء 

من قانون  1 – 5 -706قرارها بذلك وهذا واضح بنص المادة اللجنة تم دراسة الطلب ومن ثم تصدر االبتدائية وت
   .38االجراءات الجنائية الفرنسي

أقارب في حين يستحق  ،الضرر االدبيذلك عن يض عن الضرر المادي الذي لحق به وكويستحق الضحية التعو
موت هذا القريب، فإنه يجوز لألقارب  األقارب هو كان الضرر الذي أصابفي حالة ف ،لتعويض عن الضرر األدبياالمضرور 

 الضرر األدبي المرتد كتعويض األبناء عن وفاة الوالد، أو تعويض أحد الزوجين التعويض عنطلب مهما كانت درجة القرابة 
  . اآلخر عن وفاة الزوج

ان المشرع الفرنسي لم يطبق القواعد العامة على تعويض ضحايا الجريمة االرهابية بل وضع قواعد خاصة وهنا نجد 
ن هذا الشخص من حال ثبت وقوع عمل ارهابي على الضحية وكاالجنائية لجبر الضرر الناشئ في في قانون االجراءات 

  . وقعت عليه الجريمة االرهابية في اقليم فرنسا ين او أجنبيًايالمواطنين الفرنس

  موقف التشريع االردني من تعويض ضحايا الجريمة االرهابية  -:المطلب الثاني

وجدنا بانه وضع قواعد خاصة للتعويض في , بعد بيان موقف المشرع الفرنسي تجاه تعويض ضحايا الجريمة االرهابية
يره من ر بمسؤولية الدولة عن التعويض انطالقًا من مبدأ التضامن االجتماعي كغكما انه اق, قانون االجراءات الجنائية
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 شرع االردني بمسؤولية الدولة عنفهل اعترف الم, ل عن موقف المشرع االردني من هذه المسألةاال اننا نتساء. التشريعات
   :ما سنتولى بيانه فيمايليوهذا . ببعض النصوص الخاصة للتعويضاكتفى ، ام تعويض ضحايا الجريمة االرهابية

  مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة االرهابية وفقًا للخطأ المرفقي  -:الفرع االول

 ًاام شخص ًاطبيعي ًاال بد من االشارة الى انه يجب الرجوع بالتعويض على مرتكب الجريمة سواء كان شخص ابتداًء
كانت اضرارًا سواء , ار التي تسبب بهابالتعويض عن جميع االضر )الجاني( ويجب مطالبة مرتكب الجريمة االرهابية. ًامعنوي

إال . ن الجاني من يتحمل التعويضبأوهنا ال توجد اشكالية تذكر فجميع التشريعات تعترف بهذه المسؤولية و. مادية او ادبية
  . على ورثته للمطالبة بالتعويضبه الرجوع ان االشكالية تثور في حال عدم معرفة الجاني او ان الجاني قتل وليس له ما يمكن 

على  يض ضحايا الجريمة االرهابية وهناك من اسس هذه االفكارلذلك ظهرت افكار تنادي بقيام مسؤولية الدولة عن تعو
ذا ما تبناه المشرع الفرنسي كما من اسسها على فكرة التضامن االجتماعي وه مسؤولية الدولة عن اعمالها، وهناكاساس 
إال ان االساس , لة عن اعمالها التي تلحق ضررًا بالغيروال شك في ان الدولة مسؤو. في هذا البحث أن اوضحناسبق 

عتبارها فاالدارة وبا. صي ام على الخطأ المرفقيالقانوني لقيام هذه المسؤولية يختلف فيما اذا كان قائم على الخطأ الشخ
عبتارهم ملون في هذه االدارة باسب الخطأ الى من يقوم بالعمل وهم العاال يمكن نسبة الخطأ اليه وانما ين امعنوي اشخص

خطأ الاو  39اومن هنا جاء التميز بين الخطأ الصادر من العاملين في االدارة بإعتباره خطأ شخصي. نيطبيعي ااشخاص
-Al( اديًا احد تابعيهاحتى لو قام به مي يمكن نسبته الى االدارة ذاتها فالخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الذ. مرفقيال

Tamawi, 1986: p.139؛ Al-Shatnawi, 2003: p.217(40 . فإذا كانت نية الشخص التابع لالدارة سيئة اثناء ممارسته
. Khader, 2006: p.108(41(لواجبات وظيفته واتجه عمدًا الى االضرار بالغير فهو المسؤول عن التعويض وليست االدارة 

 ،إذا كانت الغاية من العمل وظيفية وليست شخصيةفإنه كذلك , دارة تتحمل النتائج الضارة باالفراداما اذا كان غير ذلك فاال
أحد رجال الشرطة وراء  يجري ومثال ذلك أن. من قبيل الخطأ المرفقي مل ايضًا النتائج الضارة بإعتبار ذلكفإن االدارة تتخ

 يعدالخطأ فهذا  ،ضررحدث له يفصدم أحد المارة جريه ثناء وأعليه القبض  العام من أجل إلقاء الطريقب في هارمجرم 
لموظف هذا اتأدية الضرر قد وقع أثناء ألن ) اي موظف عام معين بالذات( حتى وإن كان صادرا من رجل شرطةمرفقيًا 

  :اليضطراد على النحو التتظام واويمكن بيان اثر الخطا المرفقي على سير المرافق العامة بإن. لوظيفته وبسببها

  داء المرفق العام للخدمة المطلوبة عدم أ :اوًال

فها ترتب على موقيفتجاه االفراد  هام بيالق يهاعل جبيامتناع اإلدارة عن أداء واجب كان لصورة في هذه اوتتمثل 
 تصرفان يعن إت هاض عن األضرار الناجمة عن امتناعيالتعوعن تسأل اإلدارة  ذه الحالةه األفراد، ففييصيب السلبي ضرر 

يها جب عليبعمل ما  القيامسلبي باالمتناع عن  اإلدارة وإنما في موقف هجابي قامت بيمثل في عمل إيت هنا الن، فالخطأ يمع
. قيةاألخطاء المرف ض عن األضرار الناجمة عنية الدولة بالتعويمرحلة في تطور نظام مسؤول لصورةد هذه اوتع ,القيام به

, إقامة حاجز لمنع سقوط المارة من فوق مكان مرتفع عن هاضان، أو امتناعيعن إقامة حاجز لمنع الفومثال ذلك امتناع اإلدارة 
. ترك إدارة مدرسة اكوامًا من الحصى والرمال في فناء المدرسة مما ترتب عليه سقوط طفل على االرض واصابته بجراحاو 

كان مرجعها اهمال االدارة في اداء واجب من واجباتها ذا ية اوغيرها من الحوادث التي تصيب الطلبة في المؤسسات التعليم
ة بإبعاد الطلبة الصغار عنها مما وتهمل في اتخاذ االجراءات الكفيلمثال ذلك ان تضع االدارة مدفأة في احدى المدارس 

نه على ق بياوبتطبيق ما سب. Al-Tamawi, 1986: p.126(42(يترتب عليه اصابة بعضهم بحروق نتيجة اقترابهم منها 
مواجهة االعمال االرهابية نجد بانه اذا لم يكن المرفق العام المعني بمكافحة االعمال االرهابية على  اعمال المرفق العام في

ويجب اثبات صورة , عن ذلك االدارةفإنه يمكن عندئذ قيام مسؤولية درجة من االستعداد التام لمواجهة مثل هذه االعمال 
  . عدم قيام االدارة بالخدمة المطلوبة عدم االستعداد والبحث في
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  سوء اداء المرفق العام للخدمة المطلوبة  :ثانيًا

يمكن القول بأنه اذا ادى المرفق العام الخدمة المطلوبة منه على وجه سيئ فان مسؤولية االدارة عن التعويض تكون 
الحالة األولى التي قرر  للخدمة المطلوبة منه تمثل العامالفقه أن المظاهر الكاشفة عن سوء أداء المرفق فقد اكد . متحققة

. Abu Amara, 2001: p.200(43( األضرار المترتبة عليها التعويض عنعن الدولة الفرنسي مسؤولية اإلدارة فيها مجلس 
طئ سواء فسوء اداء المرفق العام للخدمة المطلوبة ينطوي على جميع االعمال االيجابية التي تقوم فيها االدارة بشكل خا

لذلك . وسواء كان ذلك بفعل موظف او بفعل مجهول او اي شي آخر, كان ذلك بصورة اصدار قرارات ادارية او اعمال مادية
-Al(فقد تقرر اعتبار الدولة مسؤولة عن اصابة الموظفون بمرض نتيجة سوء تهوية اماكن العمل بعد تدفئتها بالفحم 

Helw, 1977: p.422-423(44 , احد عناصر االمن بالماره اثناء جرية لمتابعة الحد المجرمين مما تسبب له كذلك اصطدام
وفيما يتعلق بمواجهة االرهاب قد تقوم المسوؤلية بمواجهة االدارة العامة في حال قيام عناصر الشرطة . بإحداث عاهة دائمة

تكليف عناصر الشرطة بمواجهة مجموعة او . باالستعانة باحد الحضور للتفاوض مع االرهابين وينتج عن ذلك وفاة المفاوض
او عند محاولتهم تخليص رهائن من بين ايدي مجموعة ارهابية , ارهابية محصنة في احد المساكن داخل بناية سكنية

واتخاذهم كدروع بشرية وما قد ينتج من هذه المواجهة من حدوث حاالت اصابة او قتل بين المواطنين او رجال الشرطة 
كان يتم التخطيط لهذه المواجهات على نحو سيئ وعدم التبصر الكامل بطبيعة المنطقة , داء المرفق العاموذلك بسبب سوء ا

وهنا يجب الوقوف على الخطأ المرفقي من جهة مرفق الشرطة والتأكد من . ومكان الجريمة وتسليح المجموعة االرهابية
تقوم المسؤولية وبعكس ذلك ال تقوم مسوؤلية الدولة تجاه  فإذا توافر ذلك, توفر عنصر سوء اداء الخدمة بالشكل المطلوب

   .النتائج الضارة وال يمكن الرجوع على االدارة من اجل تعويض ضحايا الجريمة االرهابية

  تأخر المرفق العام في اداء الخدمة المطلوبة  :ثالثًا

فهي , وقت المالئم لتدخلها في اداء الخدمةمن المسائل المهمة في عمل االدارة العامة انها تملك الحرية في اختيار ال
إال انه قد ينجم احيانًا عن تباطؤ االدارة في . القادرة على تحديد الوقت المفروض عليها لتجنب النتائج الضارة على االفراد

ب عليها تحمل القيام بعمل معين نتائج ضارة تؤدي الى الحاق الضرر باالفراد وهذا يعتبر خطًأ مرفقيًا من االدارة التي يج
فالبطء في القيام بأداء المرفق العام للخدمة المطلوبة يمكن اعتباره صورة . Al-Sawayir, 1997: p.49(45(هذه النتائج 

النه بمجرد مرور الوقت المحدد والكافي ألداء الخدمة دون ان تنفذ االدارة . لعدم اداء المرفق العام للخدمة المطلوبة منه
فالبطء الغير مبرر يجب ان تتحمل نتائجة . 46بمثابة امتناع المرفق العام عن اداء الخدمة المطلوبةالعامة واجبها يعتبر 

. إذ ان الوظيفة االسمى لالدارة هي اشباع الحاجات العامة والحرص على حماية حقوق االفراد وعدم المساس بها, االدارة
كذلك , مرفقي الذي يفرض على االدارة تحمل المسؤوليةولذلك يمكن اعتبار التاخر في عالج المريض من قبيل الخطأ ال

التأخر في القاء القبض على مجرم خطير مما ترتب عليه ايذاء االشخاص والحاق الضرر بهم يعد من قبيل الخطأ المرفقي 
ن ويمكن تصور قيام المسؤولية بهذه الصورة في حال تأخر وصول رجال الشرطة الى مكا. الذي ينشئ مسؤولية الدولة

  . وادى هذا التأخير الى وقوع ضحايا اكثر وهروب الجناة, وقوع الجريمة االرهابية بعد البالغ عنه

وبنتيجة بيان صور الخطأ المرفقي سواء بعدم اداء الخدمة المطلوبة او سوء هذه الخدمة او التباطئ في اداء الخدمة 
البحث في الخطأ المرفقي بإعتباره االساس لقيام نجد بانه من الصعوبة تحقق مسؤولية الدولة وذلك بسبب اشتراط 

ويقع على عاتق القاضي عند البحث في الخطا المرفقي مراعاة مدى جسامة الخطأ واالخذ بعين االعتبار كل . المسؤولية
فمراعاة الزمان والمكان التي يؤدي بها المرفق . الظروف المحيطة بهذا الخطأ سواء كانت الظروف مادية او شخصية

فالخطأ في الظروف العادية يختلف تمامًا عنه في . ماته او اعماله المادية ضرورية جدًا لتحديد مدى جسامة الخطأخد
, كذلك الخطا الواقع في الليل يختلف تقديره عن الخطا الواقع في النهار. الظروف االستثنائية كحالة االعمال االرهابية

فالخطا في مواجهة . والجمهور يختلف تمامًا عن االماكن المفتوحة والنائية والخطأ المرتكب في االماكن المكتظة بالسكان
االعمال االرهابية داخل المدينة يختلف تقديره عن الخطأ في االماكن النائية والمفتوحة حيث يمكن تسبب اضرار كثيرة 

  . بعكس االماكن النائية وقليلة السكان, باالفراد والممتلكات في االماكن المكتظة
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   مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة االرهابية وفقًا للتشريعات ذات العالقة :لفرع الثانيا

بالرجوع الى التشريعات االردنية الخاصة لم نجد اية نصوص قانونية تتعرض لموضوع تعويض ضحايا االرهاب كما هو 
دار مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الحال في التشريع الفرنسي بإستثناء ما تبنته الدولة االردنية من اص

وهذا الصندوق جاء عقب االعمال االرهابية التي شهدتها الدولة االردنية الحبيبة . 2018االردنية واالجهزة االمنية لسنة 
ت العالقة ويمكن اعتبار مشروع هذا القانون بمثابة القوانيين ذا .والتي اودت بحياة بعض االشخاص واتالف بعض الممتلكات

بمسألة تعويض ضحايا الجريمة االرهابية حيث يمكن استشهاد احد منتسبي القوات المسلحة او االجهزة االمنية اثناء 
  . مواجهتة للجريمة االرهابية

لسنة  1واذا نظرنا الى هذا المشروع نجده وريثًا لقوانين صندوق الشهداء الخاص بالقوات المسلحة االردنية رقم 
وقد تم . 199347لسنة  2وصندوق شهداء الدفاع المدني رقم  1985لسنة  3ق شهداء االمن العام رقم وصندو 1972

بحثنا يتعلق بمشروع القانون . ة وابداء مالحظاته عليهتارسال هذا المشروع من الحكومة االردنية الى مجلس النواب لمناقش
وسوف نحاول استخالص فكرة التعويض من . ريمة االرهابيةهذا بإعبتاره يمثل نظرة مستقبلية الى فكرة تعويض ضحايا الج

   - :على النحو التالي 2018مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة واالجهزة االمنية لسنة 

االشخاص (النطاق الشخصي لمشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية  :اوًال

 . )وقالمستفيدين من هذا الصند

االشخاص المستفيدين من هذا (بالرجوع الى مشروع القانون اعاله نجد بانه وضع ضابطًا محددًا للنطاق الشخصي 
الشهيد بانه كل ضابط او ضابط صف او المرشح او الفرد او  2وقد عرف المشروع بالمادة . وهم الشهداء )الصندوق

يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات االرهابية او التلميذ العسكري او التلميذ الشرطي او المكلف الذي 
متأثرًا بإصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات االسعاف واالطفاء واالنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه 

إال ان مجلس النواب اضاف  .الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة االردنية او االجهزة االمنية
وهذه االضافة تعني ان الشهيد ليس فقط من يتوفى بل , الى آخر النص... عبارة او المستخدم المدني الذي يتوفى او يفقد

فالشرط الالزم لالستفادة من هذا الصندوق االستشهاد او الفقدان لالشخاص المنتمين . من يفقد ايضًا وال يعرف له مكان
  . فإذا لم يتحقق احد هذين الشرطين فال يستفيد هؤالء من مزايا الصندوق, ة او االجهزة االمنيةللقوات المسلح

فالشخص الذي ينتمي الى مؤسسة القوات المسلحة سواء بصفة عسكرية , وهنا نسجل مالحظاتنا على هذا المشروع
. ام به من واجب ال يستفيد من هذا الصندوقاو بصفة مدنية تعرض الى اصابة او عجز اثناء قيامه بواجبه او بمناسبة ما ق

ونحن نرى بأنه من المستحسن ان يسمى هذا المشروع بقانون صندوق شهداء ومصابي القوات المسلحة االردنية واالجهزة 
فكل من اصيب اصابة نتج عنها عجز كلي او جزئي بصفة دائمة نتيجة العلميات . وعدم اقتصاره على الشهداء فقط, االمنية

وهذا , ربية او االرهابية او العلميات االمنية ذات الصلة بالوظيفة التي ينتمي اليها المصاب يجب ان يشمله هذا الصندوقالح
وعليه نقترح بإضافة فقرة الى المادة الثانية من هذا القانون لتعرف المقصود بالمصاب وهو . ما اخذت به الكثير من الدول

لي او جزئي بصفة دائمة نتيجة العمليات الحربية او االرهابية او العمليات االمنية ذات كل من اصيب اصابة نتج عنها عجز ك(
صابة المعيل لالسرة مثًال بإصابة بالغة تقعده عن العمل وتخل بموازين االسرة فإ. )الصلة بالوظيفة التي ينتمي اليها المصاب

لذلك نجد بأنه من المنطق االجتماعي ان , واحدة على االسرة فأاللم واحد والنتيجة. ال يقل شأنًا عن إالستشهاد او الفقدان
تتوسع دائرة المستفيدين من هذا الصندوق لتشمل المصابين اصابة دائمة بشكل كلي او جزئي وتصرف لهم معونات مباشرة 

  . ومستعجلة لتتمكن من تقبل الحياة االجتماعية الجديدة

نجد بانه اقتصر عى منتسبي  2018وع صندوق الشهداء لعام وبنتيجة البحث عن االشخاص المستفيدين من مشر
  . ولم يشمل المدنيين الذين قد يكونوا ضحايا العلميات الحربية او االرهابية, القوات المسلحة واالجهزة االمنية
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االفعال (لمشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية  الموضوعيالنطاق  :ثانيًا

  .)المشمولة بهذا الصندوق

بأن االقعال المشمولة في هذا  2018اشار مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة واالجهزة االمنية لعام 
  -:الصندوق والتي تمكن االشخاص الذين اشرنا اليهم سالفًا من االستفادة من مزايا هذا الصندوق هي

 االشتباك المسلح مع العدو برًا وبحرًا وجوًا العمليات الحربية التي عرفها المشروع بأنها -1
كافة حوادث االمن الداخلي بما فيها العمليات االمنية واالستخباراتية ومالحقة المطلوبين وما ينجم عن ذلك من  -2

ويعني ذلك كافة االعمال االمنية التي تهدف لمكافحة الجريمة وحفظ االمن . استشهاد اوفقدان او وقوع في االسر
 . العام ونحقيق السكينة العامة في الدولة والنظام

, هنا حسنًا فعل القائمين على اعداد هذا المشروع. اي حالة اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من العمليات الحربية -3
حيث يمكن قيام احد المواطنين ذوي الصبغة المدنية بعمل بطولي يرقى الى اعتباره شهيدًا كمنع عملية ارهابية او 

فصحيح ان هذا . اعدة في القاء القبض على مجرمين خطرين او التصدي للعدو في حاالت العمليات الحربيةالمس
, المشروع يخص افراد القوات المسلحة واالجهزة االمنية بإعبتارهم الجهة المخولة بالتصدي للعمليات الحربية واالمنية

العلميات من االفراد المدنيين وهم ايضًا شهداء الوطن  إال انه ال يمنع من قيام الواجب الوطني والتصدي لمثل هذه
 . الذين يستحقون منا كل تكريم

  موارد صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية  :ثالثًا

نجد بأن مصادر التمويل الخاصة في هذا الصندوق تتأتئ من االقتطاعات  محل البحثبالرجوع الى مشروع القانون 
فقرة ب كيفية احتساب هذه  6وقد فصل المشروع بالمادة . من رواتب منتسبي القوات المسلحة واالجهزة االمنية الشهرية

فلس ومالزم ومالزم اول  600ورائد ومقدم , فلس شهريًا 700بحيث يقتطع من راتب العقيد فما فوق مبلغ . االقتطاعات
فلس واخيرًا  250فلس في حين الرقيب والرقيب االول  400فلس ومرشح ووكيل ووكيل اول وتلميذ عسكري  500ونقيب 

ر تمويل هذا الصندوق خاصة وهذا يعني بان مصاد. فلس 150العريف والجندي االول والشرطي وجندي وتلميذ ومكلف 
ونحن نرى بأنه يجب توسيع . فمصدر التمويل هو من رواتب المنتسبين لهذه الموسسة العسكرية واالمنية, وليست عامة

فكثير من الدول . م فيه كافة افراد الوطن ورفع المعونات السر الشهداء والمفقودين والمصابينهدائرة التمويل بحيث يسا
دينار فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته من خالل ويمكن تحقيق ذلك , 48مويل صندوق الشهداءاتبعت طرق جيدة لت

, استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك, رخصة القيادة بأنواعها, رخصة اقتاء سالح :على األوراق والمستندات اآلتية اردني
تأشيرات اإلقامة , لمهرجانات الغنائية بجميع أنواعهاتذاكر الحفالت وا, التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية

وهذه الفكرة بفرض ضريبة بمقدار جزئي لتمويل صندوق الشهداء تنمي . لألجانب عقود المقاوالت والتوريدات الحكومية
  . واالمنية االحساس بالشعور الوطني لدى االفراد جميعًا تجاه اسر الشهداء والمفقودين والمصابين نتيجة االعمال الحربية

  

  الخاتمة 

وقد اوضحنا . استعرضنا من خالل هذه الدراسة لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية في التشريعين الفرنسي واالردني
الحظنا من خالل هذه الدراسة تباينًا بين القانونين الفرنسي و. مفهوم الجريمة االرهابية ومدى تعويض ضحايا هذه الجريمة

وتوصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات لهذه الدراسة . انعكس ايجابا على النتائج والتوصيات االمر الذي. واالردني
   -:نجملها فيما يلي
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  نتائج ال

تبنى المشرع الفرنسي فكرة تعويض ضحايا الجريمة االرهابية على اساس التضامن االجتماعي وليس على اساس فكرة  -1
قانون االجراءات الجزائية قواعد خاصة لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية ولذلك وضع المشرع الفرنسي في . الخطأ

من المواطنين الفرنسنين او االجنبي الذي وقعت عليه الجريمة االرهابية في اقليم  )الضحية(بشرط ان يكون الشخص 
 . فرنسا

دة وتعويض ضحايا اوجد المشرع الفرنسي صندوقا خاصا لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية وذلك بهدف مساع -2
وزارة , ويتشكل الصندوق من رئيس برتبة قاضي من محكمة النقض وممثل عن وزارة العدل. الجريمة االرهابية

وثالثة اشخاص ممن لديهم االهتمام بحقوق ضحايا جرائم , وزارة الضمان االجتماعي, وزارة االقتصاد, الداخلية
ويتم تعين اعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات . ق تعويض الضحاياوآخر من صندو, وممثل عن قطاع التأمين, االرهاب

 . قابلة للتجديد

تبنى وانما . قواعد خاصة لتعويض ضحايا الجريمة االرهابية كما هو في التشريع الفرنسيمن التشريع االردني خال  -3
على الشهداء  مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة واالجهزة االمنية الذي يقتصرالمشرع االردني 

 . والمفقودين المنتسبين للموسسة العسكرية واالمنية

االقتطاعات الشهرية من رواتب  علىمصادر تمويل صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية اقتصرت  -4
 . منتسبي القوات المسلحة واالجهزة االمنية

  التوصيات

لتشريع الفرنسي واستحداث صندوق خاص لتعويض ضحايا الجريمة الخذ بما جاء في اباالمشرع االردني  نوصي .1
العدل والداخلية والتخطيط والمالية وممثلين  تمن وزار ينممثلوعضوية االرهابية برئاسة احد قضاة محكمة التمييز 

  االرهابية بشكل خاص .ضحايا الجريمةاالنسان بشكل عام واهتمام بحقوق  معن المجتمع المحلي ممن لديه

شهيدًا ) في حال انقاذ الغرقى مثال(االرهابية واالمنية واالنسانية  للعملياتاعتبار الشخص المدني الذي يتصدى  صينو .2
  .واضافة ذلك الى مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية

بل ايضًا شمول , هداء فقط والمفقودينعدم اقتصار صندوق شهداء القوات المسلحة واالجهزة االمنية على الش نوصي .3
كل من تعرض الصابة نتج عنها عجز كلي او جزئي بصفة دائمة نتيجة العلميات الحربية او االرهابية او العلميات االمنية 

لتعرف  ترح اضافة فقرة الى المادة الثانية من هذا المشروعنقو. ذات الصلة بالوظيفة التي ينتمي اليها المصاب
الحربية او  العملياتكل من اصيب اصابة نتج عنها عجز كلي او جزئي بصفة دائمة نتيجة ( المصاب وهوالمقصود ب

 .)االرهابية او العلميات االمنية ذات الصلة بالوظيفة التي ينتمي اليها المصاب

انون صندوق نوصي بإعادة تسمية مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية ليصبح ق -5
 . القوات المسلحة االردنية واالجهزة االمنية ومصابيشهداء 

ضريبة بمقدار جزئي لتمويل صندوق الشهداء عن طريق لصق طابع بقيمة دينار اردني على األوراق نوصي بإضافة  -6
وتأشيرات  ،تذاكر المبارايات والحفالتو, والمستندات الخاصة ببعض معامالت التراخيص وشهادة حسن سيرة وسلوك

 .اإلقامة لألجانب وعقود المقاوالت والتوريدات الحكومية
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Abstract  

 
This research is concerned with the study of compensation of victims of terrorist crime in the 

French and Jordanian legislation through a comparative analytical study of the legal provisions in the 
French and Jordanian legislation. The research dealt with the subject through two sections, the first of 
which deals with the legal basis for compensating victims of terrorist crime, while the second section 
deals with the position of French and Jordanian legislations regarding compensation for victims of 
terrorist crime. In conclusion, the French legislator approved legislative texts that help victims of 
terrorist crime from claiming compensation based on the philosophy of social solidarity, while the 
Jordanian legislation is completely different from the French legislation and devoid of any legislative 
texts that help victims of terrorist crime in claiming compensation, except for what came in the draft 
law of the fund of Martyrs of the Jordanian Armed Forces and Security Services. The research 
concludes with a set of recommendations that support the idea of compensating victims of terrorist 
crime in the Jordanian legislation.  
Keywords: Terrorist crime, Compensation, Victims compensation fund, Draft law of martyrs of 

Jordanian armed forces and security services fund. 
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وهي الرعب او الذعر او الفزع او حالة ذهنية سببها الخوف من االضرار التي يسببها  )Terrot(االرهابي يأتي من كلمة الرهبة 
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  Henry C.BLACK. Blacks lay Dictionary Bryan A. Garner west group. USA. 2004. P 1020 – 1022 -:انظر

 - غير القانوني  -استخدام العنف  -:أما االرهاب في الموسوعة السياسية فانه يتالقى مع المفهوم القانوني في استخدام العنف لذلك فهو
والنسف بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح , والتخريب, كاالغتيال والتشوية والتعذيب, او التهديد بأشكاله المختلفة

او كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات او , وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات, المقاومة وااللتزام عند االفراد
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كما لو حاول المتهم سرقة مستند زوره شخص آخر , وقد تقع الجريمة الثانية لإلفالت من العقاب عن الجريمة االولى. بالضرب

ى ان ال يبلغ احدهما عن وقد تتوافر عالقة شخصية بين مرتكبي هذه الجرائم كما لو اتفق المتهمان عل, لمساعدته من العقاب
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وقد قضت محكمة التمييز االردنبية بقرارها  .276ص . 2010. االفاق المشرقة ناشرون. في قانون االجراءات الجزائية االتحادي
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Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles (L`article 203 du code de procédure pénale française dispose que 
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différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à 
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ttre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit comme
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92001 Dictionnaire, Petit Robert, 

جميع االفعال التي ترمي الى ايجاد حالة من ذعر  :من قانون العقوبات بأنها 314المشرع اللبناني عرف االعمال االرهابية في المادة  10
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او القيام بأعمال العنف ضد الناس بهدف تخويفهم او ايذائهم وتعريض حياتهم للخطر وتدمير المنشآت والمرافق واالمالك العامة 
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 القهر أو اإلرغامومدلول القوة او العنف ينصرف الى كافة اعمال  15
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  73ص  .2005. االسكندرية. دار الجامعة الجديدة للنشر. الجريمة االرهابية. لسميع مطرعصام عبد الفتاح عبد ا. د 17

تعتبر االعمال التالية في حكم االعمال  2014لسنة  18المعدل بقانون رقم  2006لسنة  55من قانون منع االرهاب رقم  3المادة  18
الرتكاب عمل  م االموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامهاالقيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقدي. أ -:االرهابية

القيام بأعمال . ب .بمواطنيها أو مصالحها إرهابي أو تمويل االرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق
االردنين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم تعرض  من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صالتها بدولة أجنبية أو

أشخاص  االلتحاق أو محاولة االلتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد. ج .أو على أموالهم
ماعة أو تأسيس جمعية أو االنتساب إليها أو ألي ج. د .لاللتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها

 .بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها ألي عمل
الكتروني لتسهيل القيام بأعمال  استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو اعالم أو إنشاء موقع. هـ

الترويج الفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه  لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أوإرهابية او دعم 
حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو . و عدائية أو انتقامية تقع عليهم تعريض االردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال

كيمياوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد  مة أونقل أو بيع أو تسيلم مادة مفرقعة أو سا
. ز .مشروع ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير أو أسلحة أو

كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح . ح .أوصياء العرش االعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو احد
ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير  ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من

أعمال  نتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على االشخاص أو االموال أو ارتكاب أي عمل آخر م .ط .مشروعة
 .اللصوصية

 Tirrorisme تتحدد بالرجوع إلى األصل اللغوي لكلمة ما يميز العمل اإلرهابي هو كونه محدثا للرعب، وهـذه الخاصـيةلذلك فان  19
يمكن أن يشمله من معاني الترويع والرهبة، فمن أهم خصائص اإلرهاب هي أن  ومـا ، Terreur الذي يرجع إلى مفهوم الرعـب
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الوسيلة  ومهما كان الهدف النهائي لإلرهاب، سواء تغيير وضع سياسي ،أو جذب االنتباه إلى قضية معينة، فإن ـب،يخيـف ويرع

نفس الوقت، وهي العامل المميز  هي وسيلة وغاية في الناجعة والفعالة التي تتبع هذا الغرض هي إثارة الرعب وهذه الطريقة،
. منشورات جامعة قاريونس. مفهومه واهم جرائمه في القانون الجنائي الدولي االرهاب. انظر مصطفى مصباح دباره .لإلرهاب
  131ص . 1990

عقب القبض عليهم في االردنية وكان المتهمون وعددهم ثالثة اعترفوا في التحقيق معهم، على ما جاء في بيان لمديرية االمن العام  20
ن رجال االمن العام، فقام ثالثتهم باالختباء بين االشجار على الطريق ، بالتخطيط لقتل اي م 2015ديسمبر عام الثاني من الشهر 

العام قرب صما في محافظة اربد واالنتظار لحين مرور احدى دوريات االمن العام، وحال مرور الدورية التي تواجد فيها الشهيدان 
  ). بترا(-.من الموقع .والذوا بالفرارباتجاه الدورية ) كالشنكوف(اقدم الجناة على اطالق النار من سالح اوتوماتيكي 

http://alghad.com/articles/910258 
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة  -أمن قانون محكمة امن الدولة االردنية بانه  3تنص المادة  21

و ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خالفا ألحكام القوانين التالية أ
لسنة ) 16(من قانون العقوبات رقم ) 149(إلى ) 147(جرائم االرهاب المنصوص عليها في المواد من  - 3 -:محلها من قوانين

ون مكافحة غسل األموال وقان 2006لسنة ) 55(وتعديالته وجرائم االرهاب الواقعة خالفا ألحكام قانون منع االرهاب رقم  1960
 .وتعديالته 2007لسنة ) 46(وتمويل االرهاب رقم 

 والذي سنتطرق الى التعويض في مجال جرائم االرهاب  يعني فيما بعد الحقًا في مجال بحثنا 22

عن القاضي  هناك بعض الفقهاء من اعتبر محكمة أمن الدولة االردنية غير دستورية وذلك بسب ان تنظيم وهيكلة المحكمة بعيدًا 23
فكونها تشتمل على قضاة عسكرين . الطبيعي، كما أن السيادة في محكمة أمن الدولة للسلطة النفيذية وليست للسلطة القضائية

وهذا . يجعلهم تابعين الى رئيس هيئة االركان الذي له السلطة على القضاة وعلى اعضاء النياة العامة لدى محكمة أمن الدولة
ولذلك يجب أن يكون القاضي المختص في محكمة أمن . متع هؤالء القضاة والنيابة العامة بمبدأ االستقالليةيدخل الشك في مدى ت

وجعل دوائر في القضاء النظامي  .والذي ينتمي الى السلطة القضائية والتي اشار اليها الدستور )القاضي النظامي الطبيعي(الدولة 
منشور في مجلة الحقوق بحث . حكام الخاصة بمحكمة أمن الدولة األردنيةاال. لنوايسهعبد االله ا. د. تختص في جرائم امن الدولة

  .2006، يونيو  30السنة  – 2جامعة الكويت ، العدد / 

  . ووالذي يتمتعون باالستقاللية ذلك بان القاضي الطبيعي هو المختص بالفصل في جميع النزاعات المدينة والجنائية والتجارية

24 irlandaise peut connaître de toutes les infractions que le  Special Criminal Court nt, laPar conséque
gouvernement aura pu décider de classer dans la catégorie des infractions annexes à l'acte de 1939, soit des 

ant à une législation spécifique. C'est encore une infractions relevant d'une classe particulière ou apparten
fois par déclaration gouvernementale que la compétence de la Cour Criminelle Spéciale sera définie, lui 

The Offences against the State  Ainsi, le 30 mai 1972,laissant donc un large pouvoir en la matière. 
déclara que seraient des infractions annexes à l'acte de 1939 quatre  scheduled offences) Order 1972(

The offences under explosive  ,1861 The Offences under Malicious Damage Act groupes d'infractions:
The Offences Against the State  ,925 to 19711 The Offences under the firearms Acts ,1883 substance Act

Et les infractions contenues dans la loi de 1861 relative aux dommages causés avec intention de  .Act1939
nuire, Les infractions contenues dans la loi sur les substances explosives de 1883, les infractions contenues 

dans la loi sur les armes à feu de 1925 à 1971, et les infractions contre l'État contenues dans la loi de 1939 
25 1 -16 du code de procédure pénale prévoit que les infractions définies aux articles 421-En France l'article 706

1, lorsqu'il a pour but la -ue le délit d'association de malfaiteurs de l'article 4504 du code pénal ainsi q-à 421
17) composée comme prévu -préparation de ces infractions seront jugées par la Cour d'assises de Paris (706

25)-6 (Art. 706-à l'article 698  
وقد  -:50ص . 1998، منشأة المعارف، السكندرية مصر، بدون طبعة، "في محاكمة عادلةحماية حق المتهم "حاتم بكار، . د 26

لالنسان، وهي تقوم على توافر مجموعة من  ستاذ الدكتور فتحي سرور المحاكمة العادلة بأنها أحد الحقوق االساسيةوصف اال
وغيرها من حقوق االنسان وكرامته وشخصيته  إطار حماية الحريات الشخصية االجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في

. القاهرة. دار النهضة العربية .الشرعية الدسترية وحقوق االنسان في االجراءات الجنائية. أحمد فتحي سرور. د. المتكاملة
ـة. 185ص . 1995  V:PAUL -:انظر. نبمثابــة العنصــر المحــوري والساســي لدولــة القــانو ويعــد الحــق فــي محاكمــة عادـل
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TAVERNIER: « le droit a un procés équitable dans la juriprudence du comité des droits de l’homme des 

nations unies »rev. trim, N° 25,1996, P 3-22.  
سؤولية التقصيرية التي تقوم ويقول عنها انصارها انها مجرد تطبيق للقواعد العامة في الم) النظرية الشخصية(يمكن تسميتها بـو 27

احمد السعيد . دانظر . يمكن ارجاعه الى خطأ من الشخص القائم بالحراسة فالضررالناتج عن هذه المسؤولية,على فكرة الخطأ
 140ص  .2007, االسكندريه, دار الجامعه الجديد,تعويض االصرار الناشئه عن االرهاب, الزقرد

ا تعرض اإلفراد إلى إطالق نار من قبل اإلرهابيين على أساس نظرية المخاطر فليس من العدل وكذلك تتحمل الدولة المسؤولية اذ 28
ما إذا كان مصدر الطلق الناري سواء كان من الشرطة أو اإلرهابيين وبالتالي تكون إمام حالة  التمييز بين المتضررين حسب

 . تحمل الدولة المسؤولية على أساس نظرية تحمل التبعة

. كلية الحقوق. جامعة المنصورة. اطروحة دكتوراه. تعويض المجني عليه عن االضرار الناشئة عن جرائم االرهاب. تررباب عن 29
كذلك فقد دفع القضاء الفرنسي الى تبني فكرة مسئولية الدولة عن االضرار التي تصيب المواطن من االعمال  - :422ص . 2001

. انظر د. هو ان اشترط الخطأ في بعض الحاالت يتعارض مع العدالة تعارضًا صارماو, االرهابية حتى لو لم يصدر خطأ من جانبها
دار النهضة . مسئولية الدولة عن اعمال موظفيها في العراق مع االشارة الى القانونين الفرنسي والمصري. ابراهيم طه فياض

  465ص. 1973. القاهرة. العربية

تاريخ  206والقانون رقم  1990اكتوبر / 20تاريخ  302االرهاب من خالل قانون رقم  المشرع االيطالي ايضًا تبنى تعويض ضحايا 30
  . والذي يتشابه مع التشريع الفرنسي 2004اعسطس  3

 En Italie, les victimes d’actes de terrorisme ou leurs proches peuvent demander une indemnisation à l’État en 
vertu de la loi n° 302 du 20 octobre 1990 et de la loi n° 206 du 3 août 2004, qui prévoient la réparation des 
préjudices résultant des lésions personnelles subies par les victimes d’actes de terrorisme, indépendamment 
de l’identification de l’auteur des faits ou des poursuites engagées à son encontre. L’État verse aux victimes 
du terrorisme une indemnité pouvant atteindre 200 000 euros et une allocation de subsistance de 
1 033 euros par mois. Ces indemnités ne sont pas imposables. Les victimes d’actes de terrorisme ou les 
proches de victimes qui ont été tuées ont également droit à un soutien psychologique assuré par les services 
sociaux publics, ainsi qu’à toutes sortes de traitements médicaux gratuits dispensés par le service de santé 
national. De plus, l’État défend les victimes en justice dans le cadre des procédures civiles, administratives 

et pénales  
31 La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat a 

institué un Fonds de Garantie chargé de l’indemnisation des dommages corporels consécutifs à un acte de 
terrorisme. Ce fonds est financé par une contribution prélevée sur les contrats d’assurances de biens.  

ون ايضًا فقد تبنى المشرع االسباني التعويض فقط في جرائم االرهاب والزم الدولة بتعويض ضحايا جرائم االرهاب وذلك بموجب القان
اال انه قيد نطاق التطبيق للتعويض في االضرار الجسدية سواء نتجت عن االعمال ارهابية او عمليات , 1984لسنة  9رقم 

ويتم تقدير التعويض وفقًا للظروف الشخصية والعائلية المهنية للمجني عليه ودرجة العجز التي . الشرطة لردع تلك االعمال
 . اصابته

32 Le Fonds de Garantie est financé par la communauté des assurés. Il ne reçoit aucune dotation budgétaire de 
l’État. Les ressources du FGTI proviennent: Des contributions des assurés et des assureurs perçues sur les 
contrats d’assurance via un prélèvement de 5,90 € sur chaque contrat d’assurance de biens (près de 550 
M€). Regarde le site Internet: https://www.fondsdegarantie.fr/en/fgti-2/the-history/ 

33 FINLANDE: le Financement par une budget du ministère de la justice. IRLANDE Financement: budget du 
Department of Justice, Equality and Law Reform (ministère de la justice). LUXEMBOURG Financement: 
frais de justice criminelle du ministère de la justice. PORTUGAL Financement: ministère de la justice. 

SUEDE Financement: amendes payées par les auteurs d’infractions.  
34 L`article 706- 3 du code de procédure pénale française dispose que ‘ Toute personne ayant subi un préjudice 

résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la 
réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les 
conditions suivantes: ….3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le 
territoire national).  

35 Article L126-1 du code d`assurances française qui dispose que Les victimes d'actes de terrorisme commis 
sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi 
que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux 
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articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la 

victime.  
modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative  6 juillet 1990 589 du-LOI no 90 36

 aux victimes d'infractions (1)  
37 L`article 706- 4 du code de procédure pénale française dispose que ‘ L'indemnité est allouée par une 

commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère 
d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La commission est composée de deux magistrats 
du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de 
ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée 
par l'un des magistrats. 

38 L`article 706-5-1 du code de procédure pénale française dispose que “ ….En cas d'acceptation par la victime 
de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission 
d'indemnisation aux fins d'homologation.  

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, 
l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit… ». 

39 La faute personnelle est celle qui est commise par un agent public et qui présente une gravité extrême qui a 
été définie par un juriste au début du siècle dernier, le professeur Laferrière, qui disait que la faute 
personnelle « ne révèle pas un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur, mais l’homme avec ses 

faiblesses, avec ses passions, avec ses imprudences… ». Cette faute personnelle peut se détacher totalement 
du service lorsqu’elle a été commise hors du service et que par voie de conséquence, elle n’a aucun lien 
avec celui-ci. Exemple: un fonctionnaire qui commet un meurtre extérieur au service et sans aucun lien avec 
celui-ci commet une faute personnelle n’engageant pas l’administration. Cette faute personnelle sera jugée 

-administrative-responsabilite-la-de-droit.net/conditions-de-http://www.coursudiciaires. par les tribunaux j
a121604262  

 الخطأ بارتكاب قام قد المرفق ذااعتبار أن  على مباشرة المرفق إلى نسبیخطأ موضوعي  بأنالخطأ المرفقي عرف وقد  .40
 ذات المرفق أن فترضی فإن ذلك تعذر أو بالذات نیى موظف معأمكن إسناد الخطأ إل فسواء ،مرتكب عن النظر بغض
سليمان محمد الطماوي، القضاء انظر . بارتكاب الخطأ قام الذي وحده وف ثم ومن القانون خالفیقام بنشاط الذي  و

طة لعامة تباشر سمنظمة ويعرف المرفق العام بأنه . ١٣٩، ص١٩٨٦القاهرة،  –اإلداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي 
االدرن دار  –الوجيز في القانون االداري . علي خطار الشطناوي. ل منتظم ومضطردشباع حاجة عامة بشكواختصاصَا معينًا ال

  217ص . 2003. الطبعة االولى. وائل للنشر

La faute de service est celle commise par les agents de l’administration dans le cadre de leur fonction ; la faute 
est alors imputable au service et non à l’agent. Les agents ne sont donc pas personnellement responsables 
des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leur activité. La responsabilité de l’administration est alors 

-droit-https://www.espacecause, même si l’agent à l’origine du dommage a bien été identifié. seule mise en 
service/pdf-de-administrative/faute-pratiques/responsabilite-prevention.com/fiches 

عمله اذا كان منقطع الصلة بواجبات  لذلك اعتبر القضاء الفرنسي من قبيل الخطأ الشخصي ما يرتكبه الموظف اثناء وبمناسبة 41
المتهمين ضربًا مبرحًا على الرغم من عدم محاولة المتهم الهرب او عدم محاولته مقاومة د فرجل الشرطة الذي يضرب اح, وظيفته

له مشار اليه لدى طارق فتح ال. امر القبض عليه يعد خطًأ شخصيًا يوجب مسؤوليته وحده وليست االدارة التي ينتمي اليها
- 2005 –القاهرة  -دار النهضة العربية –قضاء التعويض مسؤلية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية  –القضاء االداري , خضر

  108ص . 2006

 -دار الفكر العربي  - دراسة مقارنة  -قضاء التعويض وطرق الطعن في االحكام. الكتاب الثاني, القضاء االداري. سليمان الطماوي 42
  126ص . 1986. القاهرة

ص  .2001 -2000. الطبعة الرابعة. الجزء الثالث -مجموعة القانون االداري , القضاء االداري في فلسطين. محمد ابو عماره 43
200 

 423-422، ص1977ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، الطبعة األولى، دار المطبوعات الجامعية،  44

 .49، ص1997، دراسة مقارنة، "المسؤولية غير التعاقدية"أعمال اإلدارة هود علي السواعير، مسؤولية الدولة عن  45
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ولذلك فقد تم اعتبار تاخر مدير المصلحة الطبية والتزامه الصمت لثالثة ايام عن الخطا الطبي المقترف من قبل احد االطباء في  46

تدخل السريع لعالجه من قبيل الخطا المرفقي التي تستدعي ال المرفق الصحي التابع الدارته وهو يعلم بحالة المريض الحرجة
   -:2001/ 12/ 28تاريخ  قرار مجلس الدولة الفرنسي. الموجب للمسؤولية

le conseil d’Etat a retenu la faute inexcusable d’un chef de service  :arrêt M. Vallet :Conseil d’Etat 28/12/2001
ndant trois jours sur une erreur médicale commise dans son service sur hospitalier qui a gardé le silence pe

un patient alors que ce médecin savait qu’il y avait urgence et que l’état du patient nécessitait des soins 
urgents  

   -:بانه يلغى كل من 2018ة واالجهزة االمنية لعام من مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االردني 15فقد نصت المادة  47

   1972لسنة  1قانون صندوق شهداء القوات المسلحة االرجنية رقم  -1

   1985لسنة  3قانون صندوق شهداء االمن العام رقم  -2

  1993لسنة  2قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم  -3

فالغاية واحدة  )وهو قريب شي ما من صندوق الشهداء(تعويض الضحايا فقد سارت بعض التشريعات بخصوص تمويل صناديق  48
 60/2فقد اشار قانون العقوبات السويسري في المادة . وهي مساعدة المتضررين من الجريمة على العيش االجتماعي الجديد

فروضة على الجاني كأحد وبعض الواليات االمريكية على تخصيص الغرامة الم 570وقانون االجراءات الجنائية االيطالي م 
 )التشريع السوداني(ومن التشريعات العربية التي تبنت مثل هذه الفكرة . العقوبات المالية كلها او بعضها لتعويض المجني عليه

ان تأمر عند اصدار الحكم بتخصيص , والذي اجاز للمحكمة الجنائية عندما تقضي بالغرامه بموجب اي قانون نافذ المفعول
   -:لمحصلة كلها او بعضها لما يليالغرامة ا

  صحيحالوفاء بالمصروفات التي صرفت في االدعاء على وجه  .1

 التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة وذلك عندما ترى المحكمة انه يمكن الحصول على تعويض بدعوى مدنية  .2

 . يمةدفع مصروفات المعالجة الطبية ألي شخص اصيب من قبل المتهم اصابة لها صلة بالجر .3
يجوز للقاضي (من قانون االجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على انه  128وكذلك اخذ المشرع الكويتي عندما نص في المادة 

  )المجني عليه لتعويضعند الحكم بالغرامه ان يخصص جزءًا منها 
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  الملخص

لموضوعات  وذلك عن طريق العرض التحليلي ،هدف البحث إلى دراسة المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود
تفعيلها في  ومحاولة لما في ذلك من أهمية بالغة في االستفادة من تلك المضامين ؛وتجلية المضامين العقدية المستنبطة منه ،ديثالح

ا في ظل األزمات المتزايدة التي تتعرض لها األمة اإلسالمية وتداعي األمم عليها في محاولة لسلخها عن عقيدتها خصوص، واقع األمة
وحدة الدين : لص البحث إلى أن المضامين العقدية التي اشتمل عليها حديث أصحاب األخدود تندرج ضمن أبوابوخ. هاوتضييع هويت

 ،وفي باب توحيد الربوبية اشتمل الحدبث على نسبة الشفاء واإلحياء واإلماتة والنفع والضر لله وحده ،السماوي بمقابل الدين الوضعي
و عبادتي الدعاء والتوسل في باب العبادات  ،والبراء في باب العبادات القلبيةي الصبر والوالء في باب األلوهية أكد الحديث على عبادتو

وتوصي الباحثة بضرورة االعتناء بدراسة األحاديث . ت األولياء في باب خوارق العاداتكما جاء الحديث عن السحر وكراما. القولية
وتوظيف ذلك في ترسيخ مبادئ العقيدة في األمة ، ص المضامين العقدية منهاالستخال ؛بقينالنبوية المشتملة على قصص األقوام السا

 . للمحافظة على ثباتها ونهضتها

   .الحديث النبوي ،سورة البروج ،المضامين العقدية ،أصحاب األخدود: الكلمات المفتاحية
  

  المقدمة

وعلى آله وصحبه والتابعين  ،على النبي األعظموالصالة والسالم  ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،الحمد لله الذي علم بالقلم
 : أما بعد. م بإحسان إلى يوم الدينله

المعاصر خصوصا في ظل  إن مما ال شك فيه أن الثبات على الدين وتعاليمه من أهم التحديات التي يواجهها المسلم
سلخ األمة عن دينها الذي فيه عصمة الهجمات الممنهجة لزعزعة قيم اإلسالم في أذهان الجيل والتشكيك في ثوابته بغية 

 .أمرها وفالحها في الدين والدنيا

حي الصافي بمصدريه عقيدته السمحة التي تلقاها من الو التي تمسك المسلم بدينه وثوابته ولعل من أبرز العوامل
ي ك اآليات واألحاديث التا تلخصوص ،ولذا تضمنت الكثير من اآليات واألحاديث العديد من المسائل العقدية .الكتاب والسنة

 M½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ Ç È : ا لقوله تعالىمصداًق، تحدثت عن قصص األقوام السابقين

É Ê Ë Ì Í L )111 :سورة يوسف((Surat Yusuf: 111).  من  جملةومن ضمن القصص التي تضمنت

 -صلى الله عليه وسلم -ليها النبيوأكد ع، المسائل العقدية قصة أصحاب األخدود التي سجلها القرآن في سورة البروج
قصة من مكانة في أذهان المسلمين كبيرهم وصغيرهم على الا لما تحظى به ونظر. تفصيالتها في حديث أصحاب األخدودب

جاء هذا البحث  ،من مسائل عقدية هامةا لما تضمنه الحديث ونظر ،حيث توفر فيها عناصر الجذب والتشويق ،حد سواء

                                                        
 .2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .األردن، بدإراليرموك، ا، جامعة سالميةشريعة والدراسات اإل، كلية الاصول الدينقسم  *
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ليسلط الضوء على أبرز المضامين ) دراسة عقدية تحليلية: ن العقدية في حديث أصحاب األخدودمضاميال(ـ بـ الموسوم
  . الشريفالعقدية الواردة في هذا الحديث 

  مشكلة البحث وأسئلته

هي أبرز المضامين العقدية الواردة في ما : لها وهوسؤال عام ينتظم البحث بمفرداته ك تبرز مشكلة البحث من خالل
  : األسئلة التالية السؤال العام مجموعةتحت أصحاب األخدود؟ وتندرج  حديث

 بجوانبها المختلفة؟  وكيف تناول كل من القرآن الكريم والحديث الشريف هذه القصة، ما هي قصة أصحاب األخدود  -

 ؟ في باب األديان  ما هي المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود -

 ؟في باب التوحيد  لعقدية الواردة في حديث أصحاب األخدودما هي المضامين ا -

 في باب خوارق العادات؟  ما هي المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود -

 أهداف البحث

ويسعى  .يسعى البحث إلى تحقيق هدف عام يتمثل في استنباط المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود
  : من خالل األهداف التاليةالعام ذا الهدف البحث لتحقيق ه

 .بيان قصة أصحاب األخدود كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية -

  .في باب األديان تحليل المضامين العقدية الواردة في قصة أصحاب األخدود -

 .في باب التوحيد تحليل المضامين العقدية الواردة في قصة أصحاب األخدود -
  . في باب خوارق العادات ن العقدية الواردة في قصة أصحاب األخدودتحليل المضامي -

 أهمية البحث 

  :تظهر أهمية البحث من خالل التالي

 .كبيرهم وصغيرهم على حد سواء ،المكانة المهمة التي تحظى بها قصة أصحاب األخدود في أذهان المسلمين  -

 .لمحافظة على عقيدة األمة وهويتهاد في اأهمية المضامين العقدية المستنبطة من حديث أصحاب األخدو -

 الدراسات السابقة

عن يتحدث  ا مستقًاللم تجد الباحثة في حدود اطالعها على الكتب واألبحاث والدراسات المتعلقة بالموضوع بحًث
امين ضالم(: لكنها وجدت رسالة علمية ذات صلة بالموضوع هي ،المضامين العقدية المستنبطة من حديث أصحاب األخدود

نوال مهدي : للباحثة، )وقصة أصحاب األخدود ،وقصة أصحاب األيكة ،قصة مؤمن آل فرعون: التربوية في القصص القرآني
الفصل السادس  حيث خصصت، المذكورةالثالث الباحثة الحديث عن المضامين التربوية من القصص  اتناولت فيه. )1(محمد

وخلصت الباحثة إلى أن أهم المضامين التربوية ، قصة أصحاب األخدود من رسالتها للحديث عن المضامين التربوية في
  .والتربية على الثبات على الحق والصبر على األذى، التربية على االهتمام بشعيرة التوبةفي المستنبطة من القصة تتمثل 

 موقع هذا البحث من الدراسة السابقة

، المستنبطة من حديث أصحاب األحدودالمضامين العقدية يختلف هذا البحث عن الرسالة السابقة في كونه يعرض 
 ،غير أن البحث يتناولها بصيغة عقدية. ركان في الحديث عن الثبات والصبربالرغم من أنهما يشت ،وليس المضامين التربوية

تخصص الدراسة  ابينم ,بالدراسة قصة أصحاب األخدوديفرد كما أن البحث  .بقة بصيغة تربويةبينما تناولتها الدراسة السا
   .سلسلة القصص المنتقاة في الرسالةضمن  عن القصة بمضامينها التربوية فقط للحديث منها الفصل السادس السابقة
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 منهج البحث

واردة في حديث قصة أصحاب من حيث تحليل القضايا الاالستنباطي تقتضي طبيعة البحث استخدام المنهج التحليلي 
   .اردة في القصةومضامين العقدية الومن ثم استنباط ال، األخدود

  قصة أصحاب األخدود في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة : المبحث األول

  : وفيما يلي بيان ملخص ذلك .وردت قصة أصحاب األخدود في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

  قصة أصحاب األخدود في القرآن الكريم : المطلب األول

 M+ , - . / 0 1 2 3 4 5  :قال تعالى، ة البروج بالحديث عن قصة أصحاب األخدود تفردت سور
6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L MN O P Q 

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 

k l m no p q r s L )11-4 :سورة البروج( )(Surat Al-Burooj: 4-11 .آليات يتبين أن والناظر في ا
ا كل البعد عن الدخول في بعيد ،على العبرة المستنبطة منهاا ا مركزا مقتضبالحديث عن القصة في السورة قد جاء مجمًل

نزلت تعيب على المشركين تعذيبهم للمؤمنين وتتوعدهم  ،سورة مكية باتفاق المفسرين" وسورة البروج. فاصيلها وجزئياتهات
وفي ، ير يشبه مصير أصحاب األخدود الذين فتنوا المؤمنين عن دينهم فاستحقوا عذاب الحريقإن أصروا على ذلك بمص

 .Ibn Ashour, 1997 AD, c 30, p) (340ص ، 30ج  ،م1997ر، ابن عاشو" (هذا تسلية للمؤمنين وتثبيتهم على دينهم
ا كافرين، ولديهم قوم مؤمنون، قومكانوا أصحاب األخدود هؤالء  أن: (كما جاء في التفسير وملخص القصة ).340

ا في األرض، وقذفوا فيها النار، وقعدوا في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشق الكافرون أخدود فراودوهم للدخول
حولها، وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها، فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمر على اإليمان قذفوه في النار، وهذا في 

ثم فسر األخدود  ،"قتل أصحاب األخدود" :عنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقالة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لغاية المحارب
وهذا من أعظم ما يكون من التجبر ، "النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود": بقوله

اندتها، ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب، وقساوة القلب، ألنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومع
يمدحون عليها، وبها سعادتهم، وهي أنهم  م ما نقموا من المؤمنين إال خصلةوحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنه

  . )Al-Saadi, 2000 AD, p. 918) (918ص ،م2000 ،السعدي) (كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد

  قصة أصحاب األخدود في السنة النبوية الشريفة : المطلب الثاني

صهيب الرومي رضي الله  روى اإلمام مسلم في صحيحه حديث أصحاب األخدود من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن
إنِّي َقد : ه ساِحر، َفَلما َكبر، َقاَل ِلْلمِلِكَكان مِلك ِفيمن َكان َقبَلُكم، وَكان َل: " لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعن ا عنه

يِقِه، إِفي َطر َفَكان ،هلِّمعا يِه ُغَلامَليَث إعَفب ،رحالس هلِّما ُأعُغَلام َليْث إعُت، َفابرَكب ،هَكَلام عمسِه وَليإ دَفَقع اِهبر َلكَذا س
إَذا َخِشيَت : راِهِب، َفَقاَلَكان إَذا َأَتى الساِحر مر بالراِهِب وَقعد إَليِه، َفإَذا َأَتى الساِحر ضربه، َفشَكا َذِلك إَلى الَفَأعجبه َف

يَنما هو َكَذِلك إْذ َأَتى عَلى دابٍة عِظيمٍة َقد حبسِت حبسِني الساِحر، َفب: حبسِني َأهِلي، وإَذا َخِشيَت َأهَلك َفُقْل: الساِحر، َفُقْل
اللهم إن َكان َأمر الراِهِب َأحب إَليك ِمن َأمر : اْليوم َأعَلم آلساِحر َأْفضُل َأم الراِهب َأْفضُل؟ َفَأَخَذ حجرا، َفَقاَل: النَّاس، َفَقاَل

َأي بَني : ْخبره، َفَقاَل َله الراِهبِحر َفاْقُتْل هِذِه الدابَة، حتَّى يمِضي النَّاس، َفرماها َفَقَتَلها، ومضى النَّاس، َفَأَتى الراِهب َفَأالسا
س نَّكإى، وا َأرم كرَأم َلَغ ِمنب ُل ِمنِّي، َقدَأْفض موَأْنَت اْلي ،صراْلَأبو هاْلَأْكم ئربي اْلُغَلام َكانو ،َليلَّ عُتِليَت َفَلا َتداب نَتَلى، َفإُتب

َلك َأجمع، إن َأْنَت ما هاهَنا : َفَقاَل ويداِوي النَّاس ِمن ساِئر اْلَأدواِء، َفسمع جِليس ِلْلمِلِك َكان َقد عمي، َفَأَتاه بهدايا َكِثيرٍة،
شَفاه الله، َفَأَتى اْلمِلك إنِّي َلا َأشِفي َأحدا إنَّما يشِفي الله، َفإن َأْنَت آمْنَت باللِه دعوُت الله َفشَفاك، َفآمن باللِه َف: شَفيَتِني، َفَقاَل

ربي وربك الله، : وَلك رب َغيري؟ َقاَل: ربي، َقاَل: من رد عَليك بصرك؟ َقاَل: ه اْلمِلكَفجَلس إَليِه َكما َكان يجِلس، َفَقاَل َل
ِلكاْلم َفَقاَل َله ،اْلُغَلاميَء بَفج ،َلى اْلُغَلاملَّ عتَّى دح هذِّبعْل يزي َفَلم َل: َفَأَخَذهب َقد َنيب َأي هاْلَأْكم ئرا ُتبم كرِسح َغ ِمن
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َء إنِّي َلا َأشِفي َأحدا، إنَّما يشِفي الله، َفَأَخَذه َفَلم يزْل يعذِّبه حتَّى دلَّ عَلى الراِهِب، َفجي: واْلَأبرص، وَتْفعُل وَتْفعُل، َفَقاَل
اِهِب، َفِقيَل َلهالرب :نع عجار ُثم ،ِشقَّاه َقعتَّى وح قَّهْأِسِه، َفشر قْفرِفي م ارْئشاْلم عضاِر، َفوْئشاْلما بعى، َفدَفَأب ،يَء ِديِنكج 

ِلِك َفِقيَل َلهاْلم ِليسجب :ب قَّهْأِسِه، َفشر قْفرِفي م ارْئشاْلم عضى َفوَفَأب ،ِديِنك نع عجَفِقيَل ار اْلُغَلاميَء بج ُثم ،ِشقَّاه َقعتَّى وِه ح
اْذهبوا بِه إَلى جبل َكَذا وَكَذا، َفاصعدوا بِه اْلجبَل، َفإَذا بَلْغُتم : َله ارجع عن ِديِنك، َفَأبى َفدَفعه إَلى َنَفر ِمن َأصحابِه، َفَقاَل

ر نَفإ ،َتهوَل، َفَقاَلُذربِه اْلجوا بِعدِه َفصوا ببَفَذه ،وهحلَّا َفاْطرإِديِنِه، و نع عُل : جباْلج مهب فجا ِشْئَت، َفرمب ماْكِفِنيه مالله
ِلكاْلم ِلِك، َفَقاَل َلهَلى اْلمِشي إماَء يجَقُطوا، و؟ َقاَل: َفسكابحَل َأصا َفعِه، َفَقاَل :مابحَأص ِمن َلى َنَفرإ هَفعَفد ،الله مَكَفاِنيه :

 اللهم اْكِفِنيهم بما ِشْئَت،: َذهبوا بِه، َفَقاَلاْذهبوا بِه َفاحمُلوه ِفي ُقرُقوٍر، َفَتوسُطوا بِه اْلبحر، َفإن رجع عن ِديِنِه وإلَّا َفاْقِذُفوه، َف
ِلكاْلم ِلِك، َفَقاَل َلهَلى اْلمِشي إماَء يجُقوا، وِفيَنُة َفَغرالس مه؟ َقاَل: َفاْنَكَفَأْت بكابحَل َأصا َفعِلِك: مَفَقاَل ِلْلم ،الله مَكَفاِنيه : نَّكإ

َتجمع النَّاس ِفي صِعيٍد واِحٍد، وَتصُلبِني عَلى جْذع، ُثم ُخْذ سهما : اَلوما هو؟ َق: َلسَت بَقاِتِلي حتَّى َتْفعَل ما آمرك بِه، َقاَل
َفجمع النَّاس باسم اللِه رب اْلُغَلام، ُثم ارِمِني، َفإنَّك إَذا َفعْلَت َذِلك َقَتْلَتِني، : ِمن ِكَناَنِتي، ُثم ضع السهم ِفي َكبِد اْلَقوس، ُثم ُقْل

ِد اْلَقوِفي َكب مهالس عضو ِكَناَنِتِه، ُثم ا ِمنمهَأَخَذ س ُثم ،ْذعَلى جع هَلبصاِحٍد، وِعيٍد وَقاَلِفي ص ُثم ،س : باللِه، ر ماسب
هدي عضِغِه، َفودِفي ص مهالس َقعَفو اهمر ُثم ،اْلُغَلام اَت، َفَقاَل النَّاسَفم مهالس ِضعوِغِه ِفي مدِفي ص : برنَّا بآم ،اْلُغَلام برنَّا بآم

َفِقيَل َله ِلكاْلم َفُأِتي ،اْلُغَلام برنَّا بآم ،اْلُغَلام :آم َقد ،كَذرح كَل باللِه َنزو ؟ َقدَذرا ُكْنَت َتحَت مَأيوِد َأراْلُأْخدب رَفَأم ،النَّاس ن
اْقَتِحم، َفَفعُلوا حتَّى جاَءِت : من َلم يرجع عن ِديِنِه َفَأحموه ِفيها، َأو ِقيَل َله: ِفي َأْفواِه السَكِك، َفُخدْت وَأضرم النِّيران، وَقاَل

سا َفَتَقاعَله يبا صهعمَأٌة وراما اْلُغَلاما، َفَقاَل َلهِفيه َتَقع ْت َأن :قَلى اْلحنَِّك عي َفإرباص ها ُأمص  ،4ج ، د ت، مسلم( "ي
2299-2301( )Muslim, dt, c 4, pp. 2299-2301 .(  

الخطاب  فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن: فأما الغالم فإنه دفن قال(وزاد فيه  الترمذي في السنن والحديث أخرجه
 ,Al-Tirmidhi, 1998 AD, c5)) (296-294ص  ،5ج ،م1998 ،الترمذي) (وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل

pp. 294-296، 17-16ص ، 6ج ، م1998 ،أحمد بن حنبل( أحمد في المسندو ()Ahmad bin Hanbal, 1998 AD, c 
6, pp. 16-(17، وابن أبي شيبة في مسنده )325-323ص  ،1ج ، م1997 ،ابن أبي شيبة) (Ibn Abi Shaybah, 1997 

AD, part 1, pp. 323-325(،  المعجم الكبير والطبراني في)44-41ص  ،8ج  ،م1994، الطبراني ()Al-Tabarani, 
1994 AD, C8, pp. 41-44(، وابن حبان في صحيحه )157-154ص  ،3ج  ،م1993،ابن حبان) (Ibn Hibban, 1993 

AD, c 3, pp. 154-157( ،والبيهقي في شعب اإليمان )243-240ص ، 2ج ،هـ1410 ،البيهقي( )Al-Bayhaqi, 1410 
AH, c 2, pp. 240-243( ,وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم .  

  . لتالية فيها توضيح ذلكوالمباحث ا. في عدد من أبواب العقيدةمن المضامين العقدية  جملةعلى  وقد اشتمل الحديث

 في باب األديان  المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود: حث الثانيالمب

. الدين الوثني الوضعي الباطلأصحاب تجسد قصة أصحاب األخدود الصراع بين أصحاب الدين السماوي الحق وبين 
يحاول أهل الباطل االنتقام  ،ثبات عليه والصبر على األذىففي حين يتمسك أهل الحق بدينهم ويضربون أروع األمثلة في ال

  . واإلشارة إلى وحدة المنهج الرباني، وفيما يلي بيان معنى دين اإلسالم. لباطلهم بالقوة والجبروت وإرهاب الناس وفتنتهم

  والفرق بين الدين اإللهي والدين الوضعي ، معنى الدين: المطلب األول

، الخضوع:ومن جملة معانيه، دجنس من الذل واالنقيا: اللغة العربية حول أصل واحد هو تدور مادة كلمة الدين في
ولذا فإن الكلمة  ).Ibn Faris, 1979 AD, Part 1, p. 353) (353ص ،1ج، م1979ابن فارس،(والطاعة ، والعادة ،والجزاء

، ثم تدرج استعمال الكلمة حتى آل المعنى إلى الحال التي يخضع لها اإلنسان خضوعًا طارئًا أو مستمرًا: (عن في أصلها تعبر
أما اإلسالم ). Shaker, 1972AD, p. 519) (519ص، م1972، شاكر( )الخضوع لمعبود ال يملك المرء خالفه وال معصيته
 )Al-Zubaidi, dt, c 32, p. 372) (372ص ، 32ج، د ت ،الزبيدي( لغة فهو من سلم ويعني االستسالم واالنقياد لله

صلى الله  - وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ( :على ما سبق يمكن تعريف الدين بأنه وبناء
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بدين غير مرتبطة  الدينكلمة  غير أن. Al-Jurjani, 1983 AD, p. 105)( )105ص  ،م1983 ،الجرجاني( )- عليه وسلم
خارج  ويختلف تعريف الدين, ر ألنفسهم بعيدا عن المنهج اإللهيفقد تطلق على غيره من الديانات التي وضعها البش ؛اإلسالم

تعريف : (ريفاتهم للدين، ومن جملة تعلماء بالنظر إلى خصوصيات األديانالختالف اعتبارات الع إطار الدراسات اإلسالمية

هو الذي : "ه بأنهوتعريف رودلف ل, "هو نظام موحد من العقائد والممارسات المرتطة بأشياء مقدسة: الدين"دوركايم 

ما يفعله المرء " :أنهب وايتهدأو هو كما يعرفه , "، ويقدم تعبيرًا عن تجربة لما هو مقدس في أشكاله العديدةينشأ من

والمدقق في مفهوم المسلمين . )Henness, 2010 AD, pp. 590-591( )591-590م، ص2010س، يهين") (بكل نسكه
أنه جملة ما أخبر به على ففي حين ينظر المسلمون إلى الدين ؛ ه المفاهيم ن هذللدين ومفهوم غيرهم يلحظ الفرق بي

بما يضمن لهم  عن ربه تعالى من عقائد وعبادات وسلوكات وآداب تنتظم حياتهم - صلى الله عليه وسلم -الصادق المصدوق 
 .وصوره بغض النظر عن مصدره ونوعه أنه مرتبط بالمقدس بكل أشكالهعلى ينظر إلى الدين عند غيرهم ، سعادة الدارين

فقد يكون هذا المقدس مظهرًا من مظاهر الطبيعة اتَّسم بمظاهر قداسة معينة عند من يعتقد به، أو يكون المقدس بشرًا 
وبالتالي فإن ما يصدر من األتباع تجاه ، امتزجت شخصيته بهالة من األعمال الخارقة فاحتل قداسة عند من يؤمن بذلك

 يسمى الدين بالنسبة لهم إنما بحسب ما يرونه مناسبًا من سلوكيات تتناسـب مع اعتقاداتهم في ذلك المقدسالمقدس 
 يصرون على وال يزال أهل الباطل في كل عصر من العصور. Iliada, 2007 AD, p. 30)) (30ص، م2007 ،إليادة(

. والشواهد على ذلك في التاريخ أكثر من أن تحصى، خرىوبقمع الناس وإرهابهم تارة أ، االنتصار لباطلهم بالترويج له تارة
ا من شواهد التاريخ على الصراع بين الحق والباطل بين أصحاب الدين الوضعي ويسجل حديث أصحاب األخدود شاهد

ه بالتنكيل قام الملك وأعوان ،ا وتركوا دين الملك وعبادتها خالًقإذ إن القوم حينما آمنوا بالله رب ؛الدين السماويأصحاب و
ى من البشاعة التي لم تألفها البشرية وهي بهم ومحاولة إرجاعهم عن الدين الحق حتى وصل األمر بالتنكيل إلى مستو

عليه  -وهو المشهد الذي يعيد لألذهان محاولة حرق إبراهيم ، هافيالتحريق بالنار وخد األخاديد لها وقذف أفواج المؤمنين 
   .اوملة التوحيد واحدة أيض ،واحدة الكفرمما يؤكد أن ملة ، الباطلة ر نصرة لآللهةبالنا -السالم

  وحدة المنهج الرباني : المطلب الثاني

 -ويقصد به الدين الذي جاء به محمد : الخاص ؛يطلق مصطلح دين اإلسالم عند علماء العقائد ويراد به أحد معنيين
. المنهج الرباني إلى يوم القيامة وغيرها والذي ختم الله به بما يحويه من عقائد وشرائع وآداب -صلى الله عليه وسلم

ويقصد به دين جميع األنبياء والرسل الذين بعثهم الله للبشرية جمعاء والذي يقوم على مطلق االنقياد واالستسالم : والعام

كر ذوقد ) Surat Al-Imran: 19) (19 :سورة آل عمران( MH I J K LM L  :قال تعالى. لله سبحانه و تعالى

إخبار منه تعالى بأنه ال دين عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم "ابن كثير في تفسير اآلية أنها 
 ,Ibn Katheer) (21-20ص ، 2ج، هـ1419،ابن كثير(" -صلى الله عليه وسلم - الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد 

1419 AH, c 2, pp. 20-21 .(وحدة الدعوة إلى اآلداب واألخالقتشابه دعوات األنبياء والرسل في وحدة العقائد ووت ,
حتى ، ن والمكان والقوم الذين بعث فيهمجاء كل نبي بشريعة ربانية تتناسب مع الزما ؛ فقدوتختلف فيما بينها بالشرائع

أنا أولى الناس بعيسى (: صلى الله عليه وسلموفي هذا يقول . -محمد صلى الله عليه وسلم - ختمت الشرائع اإللهية بشريعة 
) األنبياء إخوة من عالت، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد: قال ؟كيف يا رسول الله: قالوا. ابن مريم، في األولى واآلخرة

معنى : "قال النووي في المنهاج عند شرح الحديث. )Muslim, dt, c 4, p. 1837) (1837ص، 4ج ، د ت، مسلم(
ما فروع الشرائع فوقع فيها أو ،فة فإنهم متفقون في أصول التوحيدل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلالحديث أص

هم واإلخوة من عالت . )Al-Nawawi, 1392 AH, c 15, p. 120) (120ص، 15ج ، هـ1392، النووي("االختالف
  ). Al-Nawawi, 1392 AH, c 15, p. 119) (119ص، 15ج، هـ1392 ،النووي" (اإلخوة ألب من أمهات شتى"

وتظهر اإلشارة إلى وحدة الدين اإللهي في حديث أصحاب األخدود ظهورعليه صلى الله  -حيث أخبر النبي ، ا ا واضح
وأن الراهب ، في نصارى نجران كما تقدم والعلماء على أنها كانت. في الحديث أن القصة كانت فيمن قبلنا من األمم - وسلم

ا ال ا واحدفالكل يعبد رب. وفي هذا كله إشارة إلى وحدة الدين اإللهي. آمنا برب الغالم: الناس قالوان ولما آم، كان يعبد الله
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وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا . توحيد الذي جاء به الدين السماويوهذا هو محور ال، إله إالهو رب الخلق أجمعين

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } Mv w x y z  :المعنى عند قوله تعالى
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Â Ã Ä Å L )133-132 :سورة البقرة) (Surat Al-Baqarah: 132-133( .  

العقدية في أبواب التوحيد واحدة،  بل بين كذلك أن المضامين، ديث على بيان وحدة الدين السماويولم يقتصر الح
  . ون محور الحديث في المبحث التاليسيك ما هذاو، وهي في دعوات األنبياء جميعها

  في أبواب التوحيد  المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود: المبحث الثالث

, توحيد الربوبية: لعقدية الواردة في مباحث التوحيداشتمل حديث أصحاب األخدود على مجموعة من المسائل ا
  : وفيما يلي بيان ذلك. يد األلوهيةوتوح

  في باب توحيد الربوبية  المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود: طلب األولالم

الرب؛ ألنه مصلح أحوال هو  - جل ثناؤه -والله  .القائم عليه المصلح للشيءو، المالك، والخالق، والصاحب :الرب لغة
من : لرب في األصلوا.)Ibn Faris, 1979 AD, c 2, pp. 381-382) (382- 381ص، 2ج، م1979، ابن فارس( خلقه

المتكفل بمصلحة الموجودات  ألنه ا إال لله تعالىإلى حد التمام، وال يقال الرب مطلًق فحاًال التربية، وهو إنشاء الشيء حاًال
وأما الربوبية فهي مصدر ). -Ragheb Al-Asfahani, 1412 AH, p. 336 Al( )336ص  ،هـ1412 ،الراغب األصفهاني(

االعتقاد الجازم أن الله هو وحده المالك الخالق الرازق المحيي المميت الشافي المدبر  :وحيد الربوبية معناهوت .من الرب
فكل فعل في , Al-Harras, 1986AD, pp. 26-27() (27- 26ص، م1986 ،الهراس(إفراد الله بأفعاله  :أي؛ لهذا الكون

M  :لقوله تعالى مصداقًا ،ال يشاركه في أفعاله أحد من خلقه الخلق وتدبير أمور الكون إنما هو لله وحده تصريف شؤون 

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù L ) سورة
ومن مقتضيات توحيد الربوبية نسبة أفعال الله إليه وحده من . Surat Al-Mu'minun: 88-89(( )89- 88 :المؤمنون

وقد اشتمل الحديث على إثبات مظاهر توحيد  .شفاء منه وغير ذلكوتقدير للمرض و ،وجلب نفع ودفع ضر ،إحياء وإماتة 
   :وهي، الربوبية لله وحده 

فقال له ، وقد جاء هذا على لسان الغالم حينما طلب منه جليس الملك أن يرد عليه بصره ، نسبة الشفاء لله وحده  -
 -ويؤيده ما جاء على لسان إبراهيم ). لله فشفاك، فإن أنت آمنت بالله دعوت ا ا إنما يشفي اللهإني ال أشفي أحد( :الغالم

وقوله صلى  Surat Al shuaraa: 80) .( )80:سورة الشعراء( )ِفیِنُت َفُهَو َیشَوِإَذا َمِرض( :في قوله تعالى - عليه السالم
،  البخاري() قمااللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، ال شافي إال أنت، شفاء ال يغادر س( :الله عليه وسلم

 . Al-Bukhari, 1422 AH, c 7, p. 132)) (132ص، 7ج، هـ1422

فقال ، وقد جاء هذا في الحديث على لسان الغالم حينما أراد الملك قتله  ،نسبة اإلحياء واإلماتة لله تعالى وحده  -
ا حتى يأذن يملك من أمر إماتته شيًئوقد أراد الغالم أن يوضح للملك أنه ال ). إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به( :له

عليه  - وهذا يشبه ما جاء على لسان إبراهيم  ،الله إذ بيده أن يميته ويفنيه كما كان بيده أن يحييه ويوجده من العدم

 M I J K L M N :تعالى قال إذحينما أسند اإلحياء واإلماتة لله وحده في محاججته للنمرود  -السالم

OL )t 258 :سورة البقرة( )(Surat Al-Baqarah: 258 .  
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وقد جاء هذا في الحديث حينما أراد الملك ، فبيده وحده جلب النفع ودفع الضر  ؛نسبة النفع والضر لله سبحانه  -
. ا وبقي هوفماتوا جميع )اللهم اكفنيهم بما شئت( :عليهم الغالم بقوله قتل الغالم فدفعه إلى نفر من أصحابه ليقتلوه فدعا

  .)به إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك(: ذا مرتين حتى قال للملكوقد تكرر ه

  في باب توحيد األلوهية المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود :المطلب الثاني

 -Ibn)  )127ص، 1ج، هـ1414 ،ابن منظور(واإلله بمعنى المعبود  ،بمعنى عبد ) أله(األلوهية مصدر مشتق من 
Manzur, 1414 AH, Part 1, p. 127) .32ص، م1986، الهراس( )إفراد الله تعالى بالعبادة( :ومعنى توحيد األلوهية (

)Al-Harras, 1986, p. 32(.  وهذا هو المعنى الفعلي لكلمة التوحيد)ال معبود بحق إال الله  :أي؛ ) ال إله إال الله
 قة بين توحيد الربوبية واأللوهية واضحة تمام الوضوحوالعال. Al-Fawzan, 2002, p. 20(( )20ص ، م2002،الفوزان(

إذن هو وحده المستحق  ،الذي بيده ملكوت كل شيء ،فما دام أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف في هذا الكون
إليه إبراهيم  وهذا هو المعنى الذي أشار ،فكل معبود دون الله باطل  ؟إذ كيف يعبد غيره وليس بيده أمور الخلق  ؛للعبادة 

 M_ ̀ a b  :كما سجله القرآن عنهذلك حيث أنكر عليهم ، في إنكاره على قومه عبادتهم لألصنام  - عليه السالم -

c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } 
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Ò Ó Ô L)82-69:سورة الشعراء( )Surat Al-Shuara'a: 69-82(.  ولترسيخ معنى توحيد األلوهية في حياة

وقد تنوعت هذه العبادات لتشمل العبادات  ،جاء اإلسالم بمنظومة من العبادات التي تنتظم حياة المسلم كلها  ،المسلم
والعبادات البدنية  ،والعبادات القولية كالذكر والدعاء والتوسل  ،الء والبراءالقلبية كاإلخالص والخوف والرجاء والصبر والو

واشتمل حديث األخدود على مجموعة من العبادات  .وعبادات مالية كالزكاة والصدقات والوقف ،كالصالة والصيام والحج
  :وقد جاءت على النحو التالي ،التي يحقق المسلم من خاللها توحيد األلوهية 

  .الصبر والوالء والبراء اتوقد تضمن الحديث اإلشارة إلى عباد :العبادات القلبية :أوال

، 3ج ،هـ1420 ،الفيروز آبادي( النفس عن الجزع وهو حبس، والكف حبسال لغة الصبر :الصبر والثبات على الحق -1
ه العقل والشرع حبس النفس على ما يقتضي: اواصطالحAl- Fyrouz Abadi, 1420 AH, c 3, p. 375 .)( )375ص 
 ,Al-Ragheb Al-Asfahani, 1412 AH) -) 474ص  ، هـ1412، الراغب األصفهاني(عما يقتضيان حبسها عنه  أو

p. 474) .قال تعالى ،وقد حث اإلسالم على الصبر:  Mä å æ ç è é ê ë L )10:سورة الزمر( 
)(Surat Al-Zumar: 10، وقال صلى الله عليه وسلم: )... اًءولن تعطوا عط أحمد بن () ا أوسع من الصبرخير

صبر على  :والصبر ثالثة أنواع هي .Ahmad ibn Hanbal, 1998 AD, c 3, p. 93)( )93ص، 3ج ،م 1998 ،حنبل
قضية حتى ال وصبر على األقدار واأل، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى ال يقع فيها ، األوامر والطاعات حتى يؤديها

وتجلت عبادة ). Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1989AD, p. 28) (28: ص ،م1989 ،وزيةابن قيم الج( يتسخطها
الصبر في حديث أصحاب األخدود بصبر الراهب وجليس الملك على التعذيب والتنكيل حتى يرجعوا عن دينهم فما 

أجسادهم نصفين فما إلى حد أن تنشر  حتى وصل التنكيل، ا ألجلهعليه وصبر ا بالحق وثباتًازادهم ذلك إال تمسًك
وكذلك تتجلى عبادة الصبر في صبر الناس على التحريق في النار على أن يرجعوا عن  .ثناهم ذلك عن التمسك بدينهم

فاقتحموا النار بما في ذلك أطفالهم غير مبالين بالتحريق الذي سيصيب ، دينهم بعد أن خالطت بشاشة اإليمان قلوبهم 
حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها (: جاء في الحديث. عادة األبدية في دار الخلدأجسادهم مقابل حصولهم على الس

 . )يا أمه اصبري فإنك على الحق: فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغالم
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: من ذلك الولي. أصل صحيح يدل على قرب: الواو والالم والياء( :جاء في معجم مقاييس اللغة :الوالء والبراء  -2
، م 1979، ابن فارس( )القرب من ، والحليف، وابن العم، والناصر، والجار؛ كل هؤالء من الولي وهووالصاحب ،بيالقر
التباعد من الشيء ومزايلته،  البرء وهومن  :والبراء. )Ibn Fares, 1979 AD, c 6, p. 141( )141ص، 6ج
ويقصد بالوالء  .)Ibn Fares, 1979 AD, c 1, p. 236) (236ص، 1ج ،م 1979 ،ابن فارس(السالمة من السقم و

وأن يعادي أعداء الدين ، أن يوالي المسلم المسلمين ويقترب منهم بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم :اوالبراء اصطالح
وقد بين القرآن تفصيل ). Al-Suhaimi, 1421 AH, p. 265) (265ص ،هـ1421 ،السحيمي(ويبغضهم ويتبرأ منهم 

ا والتبرؤ من الكفار وأفعالهم وإن وحث المسلمين على مواالة بعضهم بعض ،موضع  عقيدة الوالء والبراء في غير ما

 MI J K L M N O P Q R S T  :قال تعالى .ا مشاعر الود الفطري في ذلكمراعي، كانوا أولي قربى 

U V W X YZ [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g h i j k l m n 

op q r s t u v L ) 9-8: الممتحنةسورة ()Almumtahina:8-9 Surat -( وضرب الله لنا مثًال 
حينما تبرأ من والده وكفره ليضرب لنا أروع األمثلة في تجسيد عقيدة الوالء والبراء في  - عليه السالم - في إبراهيم 
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Ç È É Ê Ë L )4 :سورة الممتحنة( )Surat Al -mumtahina: 4 .( وقد تجلت عقيدة الوالء والبراء

فقد كان نديم الملك وصديقه المقرب فلما  ؛موقف جليس الملك: منها ،في حديث أصحاب األخدود في أكثر من موقف
الباطل والمس الحق فطرته أعلن براءته من الملك وكفره  تبين له الكفر الذي عليه الملك وزالت عن عينيه غشاوة

ربي وربك : ولك رب غيري؟ قال: ربي، قال: فقال( ؟وذلك حين سأله الملك من رد إليه بصره، ووالءه لدين الله وأهله 
رب العالمين كذلك تظهر عقيدة الوالء والبراء في إيمان القوم بالله ). الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغالم

وذلك حينما قتل الملك الغالم بعد أن ذكر اسم  ،بعد معاينتهم حقيقة دعوته وصدقها وكشفهم زيغ الملك وبطالن دينه
آمنا برب : ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس( الله على السهم

  .وبهذا تتجلى عقيدة الوالء للمؤمنين ودينهم والبراء من المشركين ودينهم) المالغالم، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغ

  .وقد تضمن الحديث اإلشارة إلى عبادتي التوسل والدعاء :العبادات القولية: ثانيا

، ديالفيروزآبا(الرغبة إلى الله  :والدعاء ،النداء والعبادة واالستعانة: جاء في معنى الفعل دعا يدعو دعاًء :الدعاء -1
على الله بأسمائه  دعاء ثناٍء: والدعاء قسمان. )Al- Fyrouz Abadi, 1420 AH, 764-765) (765-764، هـ1420

اللهم لك (: كما في قوله صلى الله عليه وسلم ،و أهلههويقصد به مطلق الثناء على الله بما  ،غير مقترن بطلب حاجة 
ولك الحمد أنت نور , د أنت قيوم السماوات واألرض وما فيهنولك الحم، الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن

ودعاء  ،)Al-Bukhari, 1422 AH, Vol. 2, p. 48) (48ص، 2ج، هـ1422 ،البخاري( )السماوات واألرض وما فيهن

 ¼ «M  :قال تعالى .وهو أن يسأل الله بأسمائه وصفاته حاجة من حوائج الدنيا أو اآلخرة ،سؤال وطلب 

½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã Ä Å ÆÇ È É Ê Ë Ì Í L ) سورة

 .Al-Harras, 1986, pp. 48-49)() 49-48ص  ،م1986 ،الهراس(. (Surat Al-Baqara: 186)) 186: البقرة
موقف : منها ،في حديث أصحاب األخدود في أكثر من موقف  - دعاء السؤال والطلب اوتحديد -وتظهر عبادة الدعاء 

ا إني ال أشفي أحد( :وقال له ،إنما يشفي الله ،شفيه فأخبره الغالم أنه ال يشفيالغالم حينما سأله جليس الملك أن ي
ودعاء الغالم حينما أراد الجنود قتله ، ) إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله
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الله حاجة بصدق استجاب الله له دعاءه  وال شك أن اإلنسان إذا سأل .فكفاه الله أمرهم) اللهم اكفنيهم بما شئت(

  Al-Baqara: 186.(Surat) (186: البقرةسورة ( MÂ Ã Ä Å ÆÇ L : قال تعالى .ايقيًن

 Ibn) (110ص، 6ج، م1979، ابن فارس( الرغبة والطلب :والوسيلة، قرب  :التوسل لغة من وسل بمعنىو :التوسل -2
Fares, 1979 AD, c 6, p. 110( ووسل . القربةو الدرجة: والوسيلة. المنزلة عند الملك: الوسيلة:و في لسان العرب

الراغب إلى الله وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه : والواسل. فالن إلى الله وسيلة إذا عمل عمال تقرب به إليه
   ).Ibn Manzur, 1414 AH, c 11, p. 724) (724ص,11ج,هـ1414, ابن منظور(بعمل

هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله  :ي فالتوسلأما في االصطالح الشرع 
يخرج  ا اليتضح مما تقدم أن التوسل لغة وشرعAl-Rifai, 1979 AD, p. 20 )()20ص ،م1979 ،الرفاعي( ويرضاه

مشروع وهو : والتوسل نوعان .عن معنى التقرب أو ما يؤول من القربى إلى الله تعالى بما يرضاه من األعمال الصالحة
وتوسل ممنوع وهو ، ا لما شرع الله من التقرب إليه بالطاعات واألعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاهاما كان موافًق

لم يقبلها كالتوسل بالجن و بأصحاب القبور وغيرها من بدع الشركيات ما اشتمل على أمور نهى عنها الشرع و
وهناك أنواع للتوسل اختلف فيها العلماء بين القبول  .Al- Albani, 1986 AD, p. 27)() 27ص ، م1986، األلباني(

أنواع التوسل  ومما يندرج ضمن. وليس هنا مقام البسط في ذلك ،كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم  ،والرفض
قال . بذاته العلية، وبأسمائه الحسنى، وبصفاته العلى: توسل المؤمن إلى الله تعالى: المشروع مما أجمع العلماء عليه

توسل المؤمن إلى الله تعالى و. (Surat al A'raf: 180) :)180: األعرافسورة ( چMC D E  F : تعالى
-Al)) (3ص ، 8ج  ،هـ1422، البخاري(ثة الذين أطبق عليهم الغار كما جاء في قصة النفر الثال بأعماله الصالحة

Bukhari, 1422 AH, c 8, p. 3  ،كما جاء في الحديث عن  ، توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن لهو
ه، إال موضع يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ من( :أويس القرني

، 4ج ،هـ1422 ،البخاري...) (له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ،درهم
وقد توسل الغالم في قصة أصحاب األخدود إلى الله بصفة ). Al-Bukhari, 1422 AH, c 4, p. 1969) (1969ص

فبينما هو كذلك إذ أتى على (: جاء في الحديث .الكاهن أيهما أحب اللهوذلك حتى يختبر أمر الساحر وأمر  ،العلم عنده

اللهم إن كان أمر : ا، فقالاليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجر: دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال

لناس، فأتى الراهب ، حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى االراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة

اللهم إن كان (فهو بقوله  ؛ ا بعلم الله أي بصفة من صفاتهوهنا يظهر أن توسل الغالم إلى الله كان توسًل )....فأخبره،

كأنه يرد األمر إلى علم الله في األمر الذي أشكل عليه ) أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة
ركن أصيل في قضية التوسل، وهو أن (أنه ب علق العلماء على حديث أصحاب األخدود وقد .وهو أمر الساحر والكاهن

  ).Farid, 1439 AH, p. 503) (503ص ، هـ1439 ،فريد( )مبناه على اإليمان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى

  ادات في باب خوارق الع المضامين العقدية الواردة في حديث أصحاب األخدود: المبحث الرابع

مجاوز لقدرة العبد أو لطبيعة  :وأمر خارق للعادة ،أو تفكير العادة هي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد
وقد عد العلماء من خوارق  .)Omar, 2008 CE, Vol. 2, p. 1572) (1572ص، 2ج، م2008، عمر( المخلوقات

وهي  الكرامةو  ،وهو كل خارق تقدم النبوةاإلرهاص و  ،أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة وهي  المعجزة :العادات
أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة وال هو مقدمة، يظهر على يد عبد ظاهر الصالح علم بها ذلك العبد الصالح أم 

 ،م1982 ،السفاريني(وغير ذلك ، وهي الخوارق التي تظهر على يد السحرة والمشعوذين االستدراج والمكرو لم يعلم، 
وقد . ومن الخوارق الفاسدة السحر والشعوذة ونحوهما). Al-Saffarini, 1982 AD, Part 1, p. 392) (392ص، 1ج

   :وفيما يلي تفصيل ذلك ،تضمن حديث أصحاب األخدود الحديث عن السحر وعن الكرامة في باب خوارق العادات 
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  نه وموقف اإلسالم م ,حقيقته ,مفهومه :السحر :المطلب األول

الخداع والتخييالت التي ال حقيقة لها، نحو ما  :في اللغة العربية على معان عدة؛ منها) ر ،ح ،س(يطلق الجذر اللغوي 

 M± ²  :حيث قال الله عنهم، فرعون  يفعله المشعوذ بصرف األبصار عما يفعله لخفة يد وغيره على نحو سحر سحرة

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » L )116 :سورة األعراف( )Surat Al-A'raf: 116(،  أو

سورة ( M , - . / 0 1 L :استجالب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، كقوله تعالى
 ,Al-Ragheb Al-Asfahani) (401-400ص ،م2001 ،الراغب األصفهاني( )Surat Al-Baqara ; 102( )102 :البقرة

2001 AD, pp. 400-401(. ذلك أن الساحر يفعل أشياء ومعاني يخيل للمسحور  ؛التمويه والتخايل ويشمل السحر معنى

ومعنى  .ألن الساحر يفعل ما يفعله في خفية وكل ما لطف ودق مأخذه فهو سحر الخفاء ومعنى. عليه أنها بخالف ما هي

-43ص، 2ج، م2003 ،القرطبي( نحو سحرت الصبي أي خدعته الخداعمعنى أي صرف الشيء عن حقيقته ، والصرف 
44) (Al-Qurtubi, 2003 AD, Vol. 2, pp. 43-44(. فقد تباينت تعريفات العلماء للسحر ،أما في االصطالح الشرعي .

كل أمر مموه قد قصد به الخديعة والتلبيس وإظهار ما ال حقيقة له  :قال عنه الذيتعريف الجصاص  :ومن هذه التعريفات
عزائم : وعرفه ابن قدامة بقوله. )Al-Jassas, 1405 AH, Part 1, p. 52) (52ص، 1ج ،هـ1405، الجصاص( وال ثبات

 :ثم قال. ورقى وعقد تؤثر في األبدان والقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه
 ,Ibn Qudamah Al-Maqdisi, 1997 AD, c 12) (299ص، 12ج، م1997، ابن قدامة المقدسي ( وهذا قول الشافعي

p. 299.(  

إلى أن فذهبت المعتزلة ومن وافقهم  ،واختالف العلماء في تعريف السحر راجع الختالفهم في إثبات حقيقة للسحر أم ال 
 السحر ال حقيقة له ، وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به ، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة،

فلم يقل تسعى على ) Surat Taha: 66) (66 :طهسورة ( M4 5 6 7 8 9 L  :قوله تعالى وحجتهم في ذلك

 )116 :سورة األعراف( چ « M± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º  :اوقوله أيض ،الحقيقة
)Surat Al-A'raf: 116(.  وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السحر ثابت على الحقيقة وله تأثير مع عدم إنكارهم أن

 وقد). Al-Qurtubi, 2003 AD, Vol. 2, p. 46( )46ص، 2ج، م2003 ،لقرطبيا(الخداع والتمويه نوع من أنواع السحر
مذهب أهل السنة وجمهور علماء األمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من : (نقل النووي عن المازري قوله

وقد ذكره الله تعالى  ،ال حقائق لها وأضاف ما يقع منه إلى خياالت باطلة ،ا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقتهخالًف ،األشياء الثابتة
وهذا كله ال يمكن فيما ال  ،في كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه

ومن أبرز األدلة التي ). Al-Nawawi, 1392 AH, c 14, p. 174) (174ص ، 14ج  ،هـ1392، النووي( )حقيقة له
   :ما يلي ابها أهل السنة والجماعة على إثبات أن للسحر حقيقة وتأثيريستدل 

 M! " # $ % & '( ) * + , - . / 0 1  :قوله تعالى - 1
2 3 4 5 6 7 89 : ; < = > ? @ A B C DE F G H 

I J K L L )102:سورة البقرة( )Surat Al-Baqarah: 102( قال القرطبي في تفسيره لآلية: ) ولو لم
، 2ج، م2003 ،القرطبي( )حقيقة لم يمكن تعليمه ، وال أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس ، فدل على أن له حقيقةيكن له 

  ).Al-Qurtubi, 2003 AD, Vol. 2, p. 46( )46ص

وهذا الشر ( :قال ابن القيم .)Surat Al-Falaq: 4()4:سورة الفلق( MD E F G H L  :قوله تعالى -2
هن السواحر الالتي يعقدن الخيوط، وينفثن على كل عقدة، حتى ينعقد ما : ثات في العقدفإن النفا. هو شر السحر

. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1410 AH, p. 627)( )627:ص ،هـ1410، ابن قيم الجوزية()يردن من السحر
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-Al) (210ص ،7ج، م1993، الشوكاني() أراد الساحرات فلوال تأثيره لما استعاذ منه( :وجاء في نيل األوطار
Shawkani, (1993 AD, C7, p. 210 .  

صلى  -سحر رسول الله (:عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء في الصحيح .حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم -3
رجل من بني زريق، يقال له لبيد بن األعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه  -الله عليه وسلم 

يا عائشة، : " أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال
أتاني رجالن، فقعد أحدهما عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال أحدهما  .أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه

في مشط : في أي شيء؟ قال: لبيد بن األعصم، قال: ؟ قالمن طبه: مطبوب، قال: ما وجع الرجل؟ فقال: لصاحبه
 - صلى الله عليه وسلم  - فأتاها رسول الله  "، في بئر ذروان : وأين هو؟ قال: قال. ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر

 يا: قلت .يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين: في ناس من أصحابه، فجاء فقال
، البخاري( )فأمر بها فدفنت .اقد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شر: أفال استخرجته؟ قال: رسول الله

والشاهد من الحديث أن السحر لو لم يكن له . )Al-Bukhari, 1422 AH, c 7, p. 136( )136ص ،7ج، هـ1422
قال المازري أنكر ( :قال ابن حجر .ه أن يشفيه مما ألم بهمن رب -صلى الله عليه وسلم -حقيقة وتأثير لما طلب النبي 

 ،قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها 
إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس  ؛ وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع

 -قال المازري وهذا كله مردود ألن الدليل قد قام على صدق النبي . هو ثم وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء
فتجويز ما ، عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه  فيما يبلغه -صلى الله عليه وسلم 

أمور الدنيا التي لم يبعث ألجلها وال كانت الرسالة من أجلها فهو في  وأما ما يتعلق ببعض .قام الدليل على خالفه باطل
فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما ال حقيقة له مع عصمته ؛ ذلك عرضة لما يعترض البشر كاألمراض 

 Ibn Hajar al-Asqalani, 1379)) (226ص، 10ج، هـ1379، ابن حجر العسقالني( )عن مثل ذلك في أمور الدين
AH, c 10, p 226.  

العلماء أجمعوا على أن السحر مهما بلغ تأثيره وقوته فإنه ال يبلغ أن  ، فإنوبالرغم من إثبات حقيقة السحر وتأثيره 
 ,Al Hamad)) 11ص ،هـ1428، الحمد( ا أو العكسكأن يحيل الساحر الجماد حيواًن ،يؤثر في ماهية األعيان ويقلبها 

1428 AH, p. 11).  وإذا كان األمر كذلك من كون السحر له حقيقة وله تأثير وقد أمرنا الله سبحانه باالستعاذة من شر
وقد نص  .فهذا يعني أن السحر مما يتعلمه اإلنسان ويكتسبه بالتعلم والخبرة والممارسة، السحرة ونفثهم في عقد سحرهم 

 )ا بين أهل العلمن تعلم السحر وتعليمه حرام ال نعلم فيه خالًففإ( :قال ابن قدامة, العلماء على أن السحر مما يحرم تعلمه
إذ ال يخلو ؛ )Ibn Qudamah Al-Maqdisi, 1997 AD, c 12, p. 301) (301ص، 12ج، م1997، ابن قدامة المقدسي(

ر، فيعد ا، ومتعلمه ألي غرض هو ساحكما ذهب الجمهور إلى تكفير الساحر مطلًق .تعلمه من كفر بالله وتقرب للشياطين
  .)Al Hamad, 1428 AH, p. 13( )13ص ،هـ1428، الحمد(ا في الحكم؛ فال يكون ساحر بالفعل إال من تعلم السحرداخًل

وكان السحر  ،يتعاملون به  - عليه السالم  -فقد كان قوم إبراهيم ؛ وموضوع السحر واالشتغال به قديم في الشعوب 

 _ ^ [M  :-عليه السالم - ولهذا حكى الله عن إبراهيم  ،أبواب الشرك  وهذا من أعظم ،عندهم بالتقرب إلى الكواكب 
` a b c d e L )89-88:سورة الصافات( )Surat As-Saffat: 88-89( )1ج، هـ1391، ابن أبي العز الحنفي ،

ا يث أصحاب األخدود أن السحر ممدوقد جاء في ح .)Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, 1391 AH, c 1, p. 519) (519ص
إذ إن ساحر الملك طلب من الملك أن  ؛وأن السحر مما يتعلم ،بل إن الملك كان له ساحر شخصي ،ا بين القوم كان مشتهر

ولذا انطلت عليه  ،كذلك فإن الساحر ال يعلم الغيب  .وكان الغالم يتردد عليه يتعلم منه ،يأتي له بغالم يعلمه أسرار السحر
والساحر ال يستطيع أن يدفع أذى أو  ،الراهب ويعتذر للساحر عن تأخره بحبس أهله له حيلة الغالم حينما كان يذهب إلى 

ومما تضمنه الحديث في موضوع  .فقد أخبر الغالم أنه ال يستطيع أن يشفي إنما الشافي هو الله ؛يجلب منفعة إال بأمر الله 
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ولذا ماتت ، ر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر فقد كان أم؛ السحر أن السحر من األعمال التي يبغضها الله وال يحبها 
   .الدابة حينما رمى الغالم عليها الحجر

  كرامات األولياء  :الثانيالمطلب 

المعتق والمعتق، والصاحب، والحليف، وابن العم، والناصر، والجار : ومن بابها. القرب :لغة إلى )ولي(يشير معنى كلمة 
 وفي. )Ibn Fares, 1979 AD, c 6, p. 141) (141ص، 6ج ،م1979، ابن فارس ( بكل هؤالء من الولي وهو القري ؛

، 1ج ، هـ1392، ابن أبي العز الحنفي( هو من والى الله بموافقته محبوباته، والتقرب إليه بمرضاته: فولي الله :االصطالح
  .)Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, 1392 AH, c 1, p. 233) (233ص

في الشيء  أحدهما شرف: الميم أصل صحيح له بابانوالكاف والراء (و ، )كرم(قد اشتقت من الفعل أما كلمة الكرامة ف
 هيو .(Ibn Faris, 1979 AD, c 5, p. 171 )171ص، 5ج ،م1979، ابن فارس( )في نفسه أو شرف في خلق من األخالق

يظهرها الله على يد ولي من أوليائه ، دي أمر خارق للعادة غير مقارن لدعوى النبوة وال يقصد بها التح :في االصطالح
وإذا كان المعنى  )Al-Taftazani, 1981 AD, c 2, p. 203 .) (203ص، 2ج، م1981، التفتازاني( الصالحين لحكمة معينة

فظهور الكرامة على يد ولي من أولياء الله تشريف له , اللغوي للكرامة يشير إلى شرف في الشيء أو في خلق من األخالق
أن تجري على  فأصبح أهًال ،ا لله عز وجل إال لشرف ورفعة في إيمانه وأخالقهوهو أيضا لم يكن ليكون ولي ،عة لمكانتهورف

  . وهي الكرامة، يديه خارقة من خوارق العادات 

فطائفة من عوام المسلمين وأصحاب التصوف المنحرف  :إلى ثالث طوائف انقسم المسلمون في إثبات الكرامةقد  و
وطائفة غالبيتهم من المعتزلة ومن ، وا في إثبات الكرامة وتوسعوا في ذلك حتى أثبتوها للفساق والسحرة والمشعوذينبالغ

رأى رأيهم نفوا الكرامات ولم يثبتوها ألحد وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لو صح من غير األنبياء اللتبس النبي بالولي، 
وا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، ءوالشبهة التي جا ،بياءعلى صدق األن ولم تكن المعجزة دليًال

ا بل كان متنبًئوهذا ال يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليوذهب جمهور المسلمين إلى جواز كرامة األولياء وإثباتها. اا كذاب 
وأثبتت نصوص القرآن . Al-Taftazani, 1981 AD, c 2, pp. 203-205() (205- 203ص، 2ج، م1981، التفتازاني(

من كرامة توفر الطعام  -عليها السالم -ما كان يجري لمريم  :ومن أمثلة ذلك .كرامات األولياءوالسنة النبوية المطهرة الكريم 

 M ÊË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ :وهو ما سجله القرآن الكريم في قوله تعالى ،لها دون أن أن يأتي به أحد 

Õ Ö × Ø ÙÚ Û Ü Ý Þ ßà á â ã ä å æ ç L )37 :سورة آل عمران ()Surat Al-Imran: 37(. 
: ثم قال ،يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف ابن كثير في معنى اآلية أن زكريا كان  وقد ذكر

 ,Ibn Kathir Al-Dimashqi, 1419 AH) (30ص، 2ج، هـ1419، ابن كثير الدمشقي( )وفيه داللة على كرامات األولياء(
Vol. 2, p. 30(.  وكذلك ما ورد بشأن أصحاب الكهف من حفظ الله لهم وألجسادهم وتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال

 M\ ] ^ _` a b c d ef g h i  :قال تعالى .حتى ال تأكل األرض أجسادهم
jk l m n o p q r s t u L )18 :سورة الكهف( )Al-Kahf: 18 Surat( . ومما ورد

من شأن الثالثة نفر الذين أطبق عليهم الغار  -صلى الله عليه وسلم -في السنة النبوية في كرامات األولياء ما أخبر النبي 
، 4ج، هـ1422، البخاري( فانفرج عنهم الغار فخرجوا ،وتوسلوا إلى الله عز وجل بعملهم الصالح أن ينجيهم مما حل بهم 

أن ( :-رضي الله عنه -عن أنس ما جاء في الصحيح  و ).Al-Bukhari, 1422 AH, Vol. 4, p. 2099) (2099ص
في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما، حتى تفرقا، فتفرق النور  ى-صلى الله عليه وسلم - رجلين، خرجا من عند النبي 

) 30ص، 5ج، هـ1422، لبخاريا( - رضي الله عنهما -أسيد بن حضير، وعباد بن بشر  :وصرح بأن الرجلين هما .)معهما
)(Al- Bukhari, 1422 AH, Vol. 5, p. 30.  وغير ذلك كثير مما أخبرت به النصوص الصحيحة من إثبات كرامات

ضحى بنفسه من أجل إعالء كلمة ، ا لله سبحانه وتعالى ويظهر من خالل حديث أصحاب األخدود أن الغالم كان ولي .األولياء
 :ومن هذه الكرامات. ا لهملغالم بعض الكرامات التي يظهرها الله سبحانه على أيدي أوليائه إكراموقد ظهرت على ا ،التوحيد
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 ،)وكان الغالم يبرئ األكمه واألبرص، ويداوي الناس من سائر األدواء( :جاء في الحديث .أن الغالم كان يشفي من األمراض
اليوم أعلم : ك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقالفبينما هو كذل(وأنه استطاع أن يقتل الدابة العظيمة بحجر 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، : ا، فقالآلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجر

بره الغالم عن كيفية وأن الله قد عصمه من أن يسلط الملك على قتله إال بعد أن أخ ،) حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها
: وما هو؟ قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: فقال للملك( :كما جاء في الحديث.قتله إن أراد الملك قتله

باسم : ا من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قلتجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهم
ا من ي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهمالله رب الغالم، ثم ارمن

باسم الله، رب الغالم، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه : كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال
ما ذكره الترمذي من أنهم وجدوا الغالم في عهد عمر  ،ومن الكرامات التي ظهرت للغالم بعد موته  .)في موضع السهم فمات

) 296-294ص ، 5ج ، م1998، الترمذي() وإذا إصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل –رضي الله عنه  - بن الخطاب 
)(Al-Tirmidhi, 1998AD, C5, pp. 294-296 .  

  الخاتمة 

، واستنباط المضامين العقدية الواردة فيه  ،يلية توصلت الباحثة بعد دراسة حديث أصحاب األخدود دراسة عقدية تحل
  :أهمها، إلى جملة من النتائج والتوصيات 

التي اشتملت على العديد من المواعظ ، احتوت نصوص الحديث النبوي الشريف العديد من قصص األقوام السابقين  -1
 . من بعده في كل عصر ومصروالمؤمنين  ، -صلى الله عليه وسلم -والعبر التي من شأنها تثبيت قلب النبي 

شأنه في ذلك شأن عدد من ، تضمن حديث أصحاب األخدود العديد من المفاهيم العقدية في عدد من أبواب العقيدة  -2
ا يجسد العديد من المضامين العقدية حافًظ وتعتبر هذه القصص وعاًء. األحاديث التي ذكرت قصص األقوام السابقين

اهيم العقدية إلى واقع ملموس في حياة المؤمنين ، ليسهل عليهم تطبيق هذه المفاهيم والتي من شأنها أن تترجم المف
 . وامتثالها في حياتهم

3- ا وهو الدين الحقيشير حديث أصحاب األخدود إلى أن الدين إما أن يكون إلهي ,ال يفتر أتباعه عن  ا باطًالأو وضعي
دين اإلسالم الذي ارتضاه الله للبشرية  ؛وحدة الدين السماوي  كما يشير الحديث إلى .الكيد ألهل الحق والنيل منهم

  .جمعاء
تقرير نسبة  :ومما جاء فيه في باب توحيد الربوبية. تناول حديث أصحاب األخدود الحديث عن بعض جوانب التوحيد -4

تضمن ، يد األلوهية وفي باب توح. وتقرير نسبة اإلحياء واإلماتة وجلب النفع ودفع الضر له سبحانه ،الشفاء لله وحده
 . الدعاء والتوسل :والعبادات القولية وهي ،الصبر والوالء والبراء: الحديث تقرير عدد من العبادات القلبية هي

5- كما تضمن إثبات كرامات ، إذ جاء فيه إثبات السحر وحقيقته؛ ا من خوارق العادات تناول حديث أصحاب األحدود جانب
  .األولياء

   :فهييات التوصأما عن أبرز 

في  واألحاديث التي تحدثت عن قصص السابقين دراسة تحليلية ،بشكل عام  األحاديث النبويةضرورة إعادة دراسة  -1
 .الستخالص المضامين العقدية الواردة فيها ؛ضوء العقيدة اإلسالمية 

يث النبوية وتوظيفها في توجيه اعتناء الجهات التربوية والدعوية باألبحاث القائمة على تحليل المضامين العقدية لألحاد -2
 . لتثبيت المؤمنين في محنهم؛  األجيال

؛ نباط ما جاء فيها من تلك المسائلواست، باألحاديث واآليات المتضمنة مسائل في العقيدةإثراء المناهج المدرسية  -3
ل وتمكينهم من تفعيلها أذهان األجيا منلتكون نماذج تجسد المفاهيم العقدية على أرض الواقع لتقريب مسائل العقيدة 

  .في واقع حياتهم
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Abstract 

 The aim of this research is to study the belief contents in the groove owners story through 
analytical presentation, as this is of great importance in achieving of the Islamic nation against the 
aggression of other nations. The research concluded that the belief contents included in this story 
consist of: the unity of the religion, the unification of Godhead and paranormal customs. In terms of 
the unit of the religion according to the unification of Godhead, the story included the attribution of 
healing, revival, mortality, benefit and harm to God aloneIn terms of divinity, the story stressed the 
worship of patience, loyalty and innocence as heart worships, as wellas the worships of praying and 
begging. Also the story talked about magic and honor of the saints term of paranormal customs. The 
researcher recommends studying the Prophet's hadiths, including the stories of the former nations, in 
order to extract their contents belief and use that to maintain stability and renaissance. 
Keywords: Groove owners, Belief contents,Surat al- burooj, Hadith. 
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  الملخص

وإظهار مكانة الدولة القومية مفهوم السياسة الدولية، وهدفت الدراسة إلى فك االرتباط بين مفهوم السياسة العالمية المعاصرة 
ولتحقيق ذلك، استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، . الوطنية الذي أنشأته الفواعل العالمية الجديدة -المعاصرة في عالم العالقات عبر

ية، بحيث تعتبر السياسة والمنهج الُكالني، إلى أن أظهرت النتائج أن مفهوم السياسة العالمية المعاصرة غير مرادف لمفهوم السياسة الدول
كما تبين أن الِسمة الرئيسية للسياسة العالمية المعاصرة أنها متعددة األقطاب لتعدد األطراف  .الدولية جزءًا من السياسة العالمية

ور ذو أدوار أظهرت النتائج أن هناك استمرارية في حضور الدولة القومية في السياسة العالمية المعاصرة، إال أن هذا الحضوالفاعلة، 
يختلفان من مسألة إلى أخرى لمستوى حضور الفواعل الجديدة و نسبيانمختلفة عما كانت عليه في الماضي، وأن ذلك الحضور والدور 

منها أنه يتوجب عند دراسة مكانة الدولة القومية في  ،صاغت الدراسة عددًا من التوصيات ،وعلى ضوء نتائجها. في تلك المسائل
سياسة دولية أم  المية المعاصرة وضع معايير للتفرقة في تلك المكانة ِتبعًا لطبيعة السياسة محل حضور الدول؛ فيما إذا كانتالسياسة الع
لطبيعة الفواعل الجديدة؛ فيما إذا كانت شرعية أم غير شرعية، أو من حيث إذا كانت قوية أم ضعيفة، ولطبيعة الدول؛ فيما عالمية، و

  .مجال نشاطها

 .السياسة العالمية، الفواعل العالمية الجديدة، الدولة القومية: ت المفتاحيةالكلما

  

  المقدمة

 َقبوكل الرجال العالم بأسره مسرح، : "القائلة" شيكسبير"في مطلع األلفية الثالثة على استعارة "كينيشي أوهمي"ع
فالعالم  .بالنسبة إلينا، ليست استعارة، إنها واقع كانت هذه استعارة الئقة لشيكسبير، ولكن: "بالقول "والنساء يؤدون دورهم

فنحن جميعًا ُنشِكل ِقسمًا من فرقة عمالقة تضم  ؛ميدان واحد، لم تعد الحواجز أو أثاث المسرح غير الضروري يجزئه
لوقت عينه لسنا ممثلين وممثالت مستقلين، ال نسرد السطور نفسها وال نؤدي األدوار المسرحية ذاتها كل مرة، إال أننا في ا

وهمي، ليعبر بإيجاز فريد عن نوعية العالم الذي جاء هذا التعليق ِلأ وقد .)Ohmae, 2006, pp.25-26" (مستقلين تمامًا
تطيع أن سجميع األطراف من أفراد وتنظيمات تف .ال ُتجزئه الحدود السياسية التقليدية ،ساحة واحدة هوف ؛نعيشه اليوم

  .تشارك فيه مع اآلخرين في رسم وتحديد معالم العالم المعاصرعينة، وتضطِلع فيه بأدوار مت

في نوعية وعدد العناصر الفاعلة على الساحة العالمية، نموًا غير مسبوق  د النصف الثاني من القرن العشرينفقد شه
المية وسرعتها وحجمها التي تعكس وطني، وكثافة التفاعالت الع-دولي، والترابط البين -وتغيرات هائلة في نطاق الترابط البين

تزايد االعتماد المتبادل، بما يستدعي ضرورة إعادة النظر في حقل العالقات الدولية، عبر النظر إليها من منظور عدسة 
  ).Weiss et al., 2013, p.4(الذي ُتشارك األطراف الجديدة في تحديد معالمه، ورسم سياسته العالمية  ؛الحكم العالمي

                                                        
 .2021، جامعة اليرموك، "لوم اإلنسانية واالجتماعيةسلسلة الع" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .األردن ،باحث مستقل ،ستير في االقتصاد السياسي الدوليماج *
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 .هم الطبيعة الدقيقة للشؤون العالمية الحالية يمِثل الشغل الشاغل لصناع القرار والعلماء على حد سواءفلقد بات 
ر بتحوالت شبه ثابتة خالل الفترة القصيرة التي أعقبت الحرب الباردة بدأ العالم يم، 91/1989فمنذ نهاية الحرب الباردة في 

للواليات المتحدة عليها يها الشؤون العالمية تتميز بهيمنة غير مسبوقة ت فبحيث بات -أي في عقد التسعينيات–مباشرة 
غير أنه في السنوات التي أعقبت عقد  .وما تقدمه من نماذج سياسية واقتصادية واجتماعية للدول األخرى األمريكية

دة الترابط والتفاعل زادت ح تنامت آليات العولمة التيفقد  ؛ن الدولية والعالمية تطورات كبرىاالتسعينيات، شهدت الساحت
في طريقة حكم  ؛بين بني البشر، مما أدى إلى إضعاف النموذج األمريكي بشكل خاص، وتحدي النموذج الغربي بشكل عام

توسيع وتعميق وتسريع وتيرة "العالم، حيث جعلت تلك التطورات السياسة العالمية تبدو متقلبة بشكل متزايد، يتم فهمها كـ 
" الدولة القومية"منطويًة على تحوالت جذرية في العالقات االجتماعية من أشكال تنظيمية مقيدة إقليميًا  ،"لميالترابط العا

بمعنى ظهور فضاءات سياسية جديدة غير مرتبطة  ؛متعددة" وطنية - عبر"إلى عالقات اجتماعية غير مقيدة إقليميًا 
 ي الشؤون العالمية تتحدى هيمنة الدولة، ومن بينها المنظمات عبرف" فواعل جديدة"باألرض، نتيجة ظهور وانتشار عناصر 

  ).European Commission, 2014, p.16(الوطنية غير الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات  -

وعلى ضوء ذلك، تأتي هذه الدراسة بمحاولة علمية منظمة للتعريف بالسياسة العالمية المعاصرة، وتمييزها عن 
لية، والتعريف باألطراف الفاعلة الجديدة من غير الدولة وتأثيرها في المسرح العالمي، وصوًال إلى بيان مكانة السياسة الدو

هذه السياسة التي باتت تلك األطراف الجديدة ُتشكل بقوة أحد فواعلها،  ؛الدولة القومية في السياسة العالمية المعاصرة
  :وذلك من خالل الجزئيات اآلتية

والتنظير في ، )المطلب األول(مفهوم السياسة العالمية المعاصرة : وفيهالسياسة العالمية المعاصرة، : المبحث األول
  ).المطلب الثاني(السياسة العالمية المعاصرة 

، والتنظير في )المطلب األول(مفهوم الفواعل الجديدة : وفيهالفواعل الجديدة ومكانة الدولة القومية، : المبحث الثاني
  ).المطلب الثاني(دولة القومية في ِظل الفواعل الجديدة مكانة ال

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن الداِخل في غور العديد من األدبيات والدراسات المعنية بشؤون السياسة العالمية المعاصرة، والسيما العربية منها، 
كمفهومين مترادفين، من منطلق  ؛عبر استخدامهمايجد فيها نوعًا من الخلط الجائر بين السياسة العالمية والسياسة الدولية، 

وطني، وهو األمر الذي انعكس سلبًا على التحليل والتنظير لمكانة الدول والفواعل الجديدة في حقل  -عبر ًاأن ِلِكليهما بعد
الية، لم يعد مناسبًا البتة ن ذلك الخلط، الذي تنبثق منه إشكالية الدراسة الحإذ إالوطنية،  - العالقات الدولية والعالقات عبر

االستخدام  فإن" ،)Noortmann, 2009" (نورتمان"فعلى حد قول  .في فهم وتفسير السياسية العالمية لعالمنا المعاصر
هو استخدام عرضي خاطئ، ال يزال أحد المشاكل المنهجية والنظرية الرئيسية في الذي ، "الوطنية -عبر"العشوائي ِلُلغة 
وعليه، تأتي هذه الدراسة لمعالجة ". العالمي المعاصر، وتحديد مكانة الدولة القومية والفواعل األخرى فيهتحليل النظام 

  : األسئلة اآلتية عنهذه اإلشكالية بطريقة علمية منظمة عبر اإلجابة 

 لية؟يميزها عن السياسة الدو الذي ما المقصود بالسياسة العالمية المعاصرة، وما .1

 ة في السياسة العالمية المعاصرة؟راف الفاعلة الجديدما المقصود باألط .2

 السياسة العالمية المعاصرة؟ كيف ُتفسر نظريات العالقات الدولية ووجهات النظر العلمية .3

 العالمية المعاصرة؟ كيف ُتفسر نظريات العالقات الدولية ووجهات النظر العلمية مكانة الدولة القومية في السياسة .4

  أهمية الدراسة

ولعل أبرز أسباب  .ابك والغموض في الطريقة المنِشئة والمفسرة لهالدى الكثيرين، بالتش ،قضايا عالمنا المعاصر تتسم
فالكثير من القضايا يتم النظر إليها من منظور  ؛ما هو عالميلى عدم الفصل بين ما هو دولي، ويعود في أحد جوانبه إ ذلك
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، بما يخرج تلك القضايا محل الدراسة والتفسير عن الصواب، لكونها تدور في دولي، أي تفسيرها من خالل سلوكيات الدول
لذا،  .الوطنية لفواعل جديدة من غير الدول، وليس في فلك الدول - فلك التبادالت والسلوكيات العالمية في العالقات عبر

مفهومي السياسة العالمية والسياسة الدولية، فإن أهمية الدراسة الحالية في أحد تجلياتها تتأتى من كونها ُتفك الترابط بين 
  .بما يسهم في إزالة الغموض بينهما، ومن ثم حسن تفسير قضاياهما

سود في الكثير من األوساط األكاديمية آراء مختلفة حول مكانة الدولة القومية في السياسة العالمية تمن جانب آخر،  
وإن  وهية المعاصرة المفسرة لذلك، وظهور اتجاهات نظرية جديدة أخرى، المعاصرة، نظرًا لتعدد نظريات العالقات الدولي

تختلف فيما  فهيالدولة في السياسة العالمية،  غيراتفقت فيما بينها على طبيعة الدور الكبير والمتنامي للفواعل الجديدة من 
مسرح األحداث العالمية، وهو األمر  قدار ذلك الدور، ومدى تأثيره على حضور وأدوار الدول القومية فيبينها من حيث م

الذي يؤول إلى مشاكل في الفهم نظرًا لتعدد التفسيرات، بما ينعكس سلبًا على تعامل السياسيين وصناع القرار مع ما 
وعليه، فإن . ثل هذه الدراسات الموضحة لمكانة الدولة القومية في عالم اليوممفي ظل غياب يواجهونه من تحديات عالمية 

ما، وتحديد ، والفواعل الجديدة، وبيان سماتهالسياسة العالمية المعاصرة: اسة الحالية بمساعيها لضبط مفهوم كل منالدر
 ،د ومعالجة النقص المعرفي الواضح في هذا المجاليوم بشكل دقيق، فإنها ُتسهم في سمكانة الدولة القومية في عالم ال

  .بًا على حسن التعامل العملي مع القضايا السياسية المعاصرةالسيما في الدراسات العربية، بما ينعكس إيجا

  أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .عن مفهوم السياسة الدولية سياسة العالمية المعاصرة وتمييزهضبط مفهوم ال .1

 .ا وِسماتهاضبط مفهوم األطراف الجديدة في السياسة العالمية المعاصرة وبيان أنواعه .2

ية ة العالمحول السياس إبراز الجدل الفكري بين أهم نظريات العالقات الدولية المعاصرة وبعض أبرز االتجاهات العلمية .3
 .مات هذه السياسة العالميةالمعاصرة، وصوًال إلى تحديد س

مكانة الدولة  لعلمية حولإبراز الجدل الفكري بين أهم نظريات العالقات الدولية المعاصرة وبعض أبرز االتجاهات ا .4
  .ة العالمية المعاصرة، وصوًال إلى التحديد الدقيق لتلك المكانةالقومية في السياس

  منهجية الدراسة

  :استعانت الدراسة الحالية بالمناهج اآلتية

إذ ساهم هذا المنهج في عرض وتحليل مضمون أبرز ما تناولته ): The Descriptive Method(المنهج الوصفي  - 
دبيات والدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة، وكذا موقف أبرز نظريات العالقات الدولية المعاصرة حول األ

السياسة العالمية ومستوى حضور الدولة القومية فيها، في ِظل الحضور القوي والمتنامي للفواعل الجديدة على 
 . المسرح العالمي

لشرح مدلول السياسة  ؛إذ ساهم هذا المنهج في النظر إلى العالم ككل ):The Holistic Method(المنهج الُكالني  - 
النظرة المجتزأة ال ُتسهم في التوضيح الكافي ف ؛هلق أن الُكل أكبر من مجموع أجزائالعالمية واألخرى الدولية، من منط
كل الدقيق على النحو الذي تسعى تحديد مكانة الدولة القومية فيهما بالشلية، وال في لمدلول السياستين العالمية والدو

  . إليه الدراسة الحالية

  السابقة اتالدراس

 :لعل أبرزها ما يليبآخر من غايات الدراسة الحالية، هناك عدد من الدراسات التي اقتربت بشكل أو 



 ...تحديد طبيعة السياسة العالمية المعاصرة ومكانة الدولة القومية فيها               124
  

لعالمية، هدفت للتعرف على تأثير األطراف الفاعلة غير الحكومية على السياسة ا، )Ataman, 2003" (آتامان" دراسة - 
ما جاءت لاعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، حيث جرى عرض  ،ولتحقيق هذه الغاية .وما ُتسببه من تحديات للدولة القومية

طراف ، إلى أن تم التوصل إلى عدد من النتائج، لعل أبرزها أن النمو الكبير لألالمجالالدراسات السابقة في هذا بعض به 
السياسة الدولية  من شأنأضعف مكانة الدولة القومية في السياسة العالمية، بل ل ًاكبير يًادتح ّثلالفاعلة غير الحكومية م

الوطنية لألطراف  - وطني تكون فيه العالقات عبر -  سياسي عالمي عبر يدخُلها ضمن إطارفهو  ؛"المتمركزة على الدولة"
الفاعلة الوحيدة في السياسة العالمية  ةومية ليست الجه، فإن الدولة القومن ثم .تعقيدًااتساعًا والعابرة للحدود أكثر 

  .المعاصرة

مفهوم السياسة العالمية بمعناها وهدفت إلى التفرقة بين مفهوم السياسة الدولية ، )Kan, 2009" (كان" دراسة - 
بالمنهج الوصفي،  تعانت الدراسة في سبيل تحقيق ذلكوقد اس .هاالمعاصر، وبيان مكانة األطراف الفاعلة غير الحكومية في

 ،مراجعة بعض ما تناولته األدبيات والدراسات السابقة في هذا الموضوع، إلى أن تم التوصل لعدد من النتائج تحيث جر
س العالقات بين الدول، في حين أن مفهوم السياسة العالمية مفهوم أوسع من العالقات ها أن مفهوم السياسة الدولية يعكمن

الوطنية لألطراف الفاعلة الجديدة باإلضافة إلى العالقات بين الدول، حيث أصبحت  -  العالقات عبرفهو يتضمن  ؛بين الدول
األطراف الفاعلة الجديدة ذات مشاركة واسعة في العملية السياسية، وتتفاعل مع بعضها البعض ومع الدول في تسيير شؤون 

  .لحكم والتعامل مع القضايا العالمية المعاصرةعالم اليوم، مما أدى إلى تقويض قدرة الدولة بمفردها على ا

هدفت إلى التعريف بالحوكمة العالمية ودور األطراف الفاعلة غير ، )Weiss et al., 2013" (نويس وآخري" دراسة - 
ايا التعامل مع قض فينظام الحكم العالمي آلية عمل الحكومية في تشكيلها، ومدى إمكانية تحقيق تلك الحوكمة التي ُتشير إلى 

ما تناولته األدبيات والدراسات السابقة  لبعضاستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، حيث جرى عرض  ،ولتحقيق ذلك .رالعص
ليس بمقدور الدولة القومية بمفردها التعامل مع القضايا المعاصرة، وهو األمر  هفي هذا المجال، إلى أن أظهرت النتائج أن

ن إتلك القضايا، بل  معالتعامل  علىفهذه األطراف هي أكثر قدرًة  .ف الفاعلة األخرىالذي يزيد من مكانة وحضور األطرا
لذا، فإن صناعة الحوكمة العالمية يجب أن تتضمن مشاركة فاعلة من  .ن لتسيير عالم اليوماوجود هذه األطراف ودورها الزم

ألن الكثير من القضايا العالمية  نظرًا بذلك بمفردها،تلك األطراف الفاعلة الجديدة، ألن الدولة القومية عاجزة عن االضطالع 
  .المعاصرة هي فوق قدرة الدولة على التعامل معها بأحادية

األطراف الفاعلة غير الحكومية في الحكم  دورهدفت إلى التعرف على ، )Nasiritousi, 2016" (ناسيريتوسي" دراسة - 
وفي سبيل ذلك، استخدمت  .سم السلطة بين الدول وتلك األطراف الفاعلةالعالمي، بالتركيز على المسألة البيئية، وكيفية تقا

ما تناولته األدبيات والدراسات السابقة حول هذه الموضوعات، كما  لبعضإذ جرى عرض  ؛الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
ألطراف اى مساهمة أنشطة مدوجرى تحليل لبعض القيم الكمية الدالة على حجم المشكلة البيئية على المستوى العالمي، 

األطراف الفاعلة غير الحكومية بشكل عام على الساحة العالمية  دوروقد أظهرت النتائج أن  .هاالفاعلة الجديدة في التعامل مع
عتمد على الطبيعة المتغيرة للعالقات بين الدول التي مسها الضعف، وسعيها لتوسيع مشاركتها يباستمرار، و يتنامى

على تأثير كبير  اذ على الصعيد العالمي ًابارز ًادور لذا، فإن لهذه الفواعل الجديدة .الشؤون العالميةوسياساتها في 
 .سلوكيات وأدوار الدول

، هدفت إلى توضيح العالقة بين العولمة والدولة القومية، ودور الفواعل )Malets, 2017" (مالتس"دراسة  - 
ولتحقيق  .العابر للحدود القومية، وما لذلك من تأثير على سلطات الدولة االقتصادية الجديدة في تشكيل الفضاء العالمي

، إلى أن ذات الصلةما تناولته األدبيات والدراسات السابقة  لبعضالوصفي، حيث جرى عرض استعانت الدراسة بالمنهج  ،ذلك
ن القول بتراجع دور الدولة في ضبط وجود جدل واسع حول تحديد عالقة العولمة بالدولة القومية، يتراوح بي أظهرت النتائج

اقتصادها المحلي، إلى القول بحدوث تحوالت في طبيعة األدوار المناطة بالدولة على المستويات المحلية والدولية، نظرًا 
 .لتعاظم دور الفواعل االقتصادية الجديدة في العالم
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  التعقيب على الدراسات السابقة

تتمثل في أن جميع الدراسات عنيت بشكل أو بآخر بموضوع السياسة العالمية، ودور : أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية - 
 في أناألطراف الفاعلة من غير الدول فيها، وجميع تلك الدراسات تتفق مع بعضها البعض، ومع الدراسة الحالية، 

ركائز السياسة العالمية  ىإحدفي عالم اليوم، وُتعد  واقعة باتت حقيقة دة من غير الدولةاألطراف الفاعلة الجدي
 .المعاصرة، وذات تأثير كبير على سلوكيات وعالقات الدول

تتمثل في أن الدراسات السابقة لم ُتركز على بيان الجدل النظري بين نظريات : أوجه التمايز عن الدراسة الحالية - 
ولم قصود باألطراف الفاعلة الجديدة العالقات الدولية حول طبيعة السياسة العالمية المعاصرة، كما أنها لم توضح الم

لم ُتظهر الجدل النظري بين نظريات العالقات  الدراسات السابقةباإلضافة إلى أن  هذا. عن األطراف التقليدية تميزها
الدولية ووجهات النظر العلمية حول ماهية السياسة العالمية المعاصرة وتأثير األطراف الفاعلة الجديدة على الدولة 

جميع الدراسات السابقة  كذلك فإن .بغية التعرف على مكانة هذه األخيرة في السياسة العالمية المعاصرة بدقة ؛القومية
تتعامل مع الفواعل الجديدة في تأثيرها على الدولة القومية على أساس أنها متماثلة فيما بينها من حيث الحجم 

الفواعل الجديدة في تأثيرها على الدولة القومية، وأن ذلك  واألهداف، في حين أن الدراسة الحالية ترى التمايز بين
   .التمايز بين الفواعل يؤثر في تحديد مكانة الدولة القومية في السياسة العالمية المعاصرة

  السياسة العالمية المعاصرة: المبحث األول

الوطنية في تحديد معنى السياسة  - ُتهمل دور األطراف الفاعلة غير الحكومية عبر ات الحديثةظلت الكثير من الدراس
 بمعنى أن السياستين ؛العالمية، بحيث يتم ربُطها بممارسات الدول، وبذلك تكون السياسة العالمية مرادفة للسياسة الدولية

فدور  ؛إال أن ذلك الترادف غير صحيح على اإلطالق .عل الدولالمتمثل في أنهما نتاج فُتشيران للمضمون نفسه،  كلتيهما
ليس بالدور الهامشي الذي يمكن إهماله، وإنما هو دور جوهري رئيسي يصنع  الوطنية - ألطراف الفاعلة غير الحكومية عبرا

لذا، ينفرد هذا المبحث بالتعريف بمفهوم ). Wapner, 2011, p.312(ر الدول لعالمية المعاصرة ويعتقها من َأسالسياسة ا
  ). المطلب الثاني(، وبيان موقف أبرز النظريات واالتجاهات العلمية حولها )ولالمطلب األ(السياسة العالمية المعاصرة 

  مفهوم السياسة العالمية المعاصرة: المطلب األول

لم السياسة بالظواهر التي انبثقت في العقود األخيرة من القرن المنصرم، السيما انتهاء يرتبط مصطلح العالمية في ع
للجميع، فتغير بذلك النظر إلى مدلول العالمية  وتالشي االتحاد السوفييتي شكل مفاجأًة حربفنهاية تلك ال .الحرب الباردة

أي تغيرت الموضوعات ذات األهمية في الشأن –توسع العالم استراتيجيًا  فقد .ومن ثم السياسة العالمية ،والمجتمع العالمي
عملهم ليشمل العالم ككل، وبذلك ظهرت فكرة عالم عابر  كما أن حشدًا من الفاعلين الجدد وسعوا مجال ،-السياسي العالمي

فهو عالم نسيجه الشبكات التي باتت ُتشكل أساس المجتمع العالمي، الذي  ؛للحدود التي فرضت نفسها في المجال السياسي
ي إنما هم أن من يعمل على تطبيق قواعد المجتمع العالم" كلود سموتس"وهنا ترى  .يسعى إلى االنعتاق من وصاية الدول

فاعلون متنوعون، عامون وخاصون، ينتمون إلى جنسيات متعددة، وأن الضبط ليس مؤطرًا بجملة من القواعد واألحكام 
الموضوعة مسبقًا، وإنما يتم بشكل مواٍز عبر مجموعة دائمة من التبادالت والصراعات والمفاوضات والتسويات المتبادلة 

)Dussouy, 2015, pp. 117-119.(  

الذي يرفض األطروحات النظرية القائمة على مسلمة ) Pluralism(بمصطلح التعددية  يقترن مصطلح العالمية كوبذل
في تحليل وفهم السياسة في عالم اليوم، وإنما يتوجب االنطالق إلى فكرة وحقيقة وجود فاعلين آخرين ال " مركزية الدولة"

فمن  ؛رية للسياسة ضمن الدول وبين الدول تتدخل فيها أطراف أخرىفالتعددية هي نظ .يقلون شأنًا وأهميًة عن الدولة
ومن  .لم تعد الدولة الفاعل الوحيد، بل تراجعت مكانتها في السياسة الدولية لصالح فواعل أخرى من غير الدول جانب،

درجة لم تعرفها من قبل،  جانب آخر، فإن درجة االتصال والتفاعل واالعتماد المتبادل بين الدول والفواعل األخرى زادت إلى
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الذي أصبح ال يعطي وال يعكس حقيقة العالقات الدولية، " السياسة الدولية"لتحول من مفهوم فإن هناك ضرورة ل وبالتالي
  ).Adlih, 2015, p. 180(الذي يعكس مفهوم ومضمون التعددية على مستوى العالم " السياسة العالمية"إلى مفهوم 

المعاصرة يعنى ببحث السياسة والنماذج السياسية في العالم ككل، ال في مجرد ما يربط بين  فمجال السياسة العالمية
التنظيمات واألطراف دوًال فالسياسة العالمية تهتم في بحث العالقات بين  ؛-كما هو مضمون معنى السياسة الدولية–الدول 

مصطلحًا يوسع نطاق االهتمام من مجرد دراسة " العالقات العالمية"رار ذلك يكون مصطلح كانت أو غير دول، وعلى غ
يشمل العالقات بين األطراف األخرى من غير الدول،  ياسية بين الدول، إلى ِنطاق أكبرأي العالقات الس ،"العالقات الدولية"

الدائرة في ِنطاق ومن ثم تكون العالقات العالمية هي تلك العالقات  .التي ال تقل أهمية عن العالقات بين الدول ذات السيادة
 & Baylis(الدولية وغير الدولية  :السياسة العالمية، هذه السياسة العالمية التي تعالج الشأن السياسي لجميع األطراف

Smith, 2004, pp.3-4.(  

الذي يفسر السياسة العالمية، يشير إلى التفاعالت  ؛الوطنية -، فإن مفهوم العالقات عبر"توماس ريس"ووفقًا لـِ  
غير تابع للدولة أو ال يعمل نيابًة عن حكومة  المنتظمة عبر الحدود الوطنية التي يكون فيها فاعل واحد على األقل وكيًال

الذي " سزوريني"وهو التعريف الذي يتوافق مع التعريف الذي قدمه ). Noortmann, 2009, p.7(وطنية أو منظمة دولية 
طرفًا غير تابع  يكون أحد األطراف فيها على األقلقات التي تعبر حدود الدول بحيث الوطنية بأنها العال -عرف العالقات عبر

  ).Szorenyi, 2013, p.6(للدولة 

لوصف وتوضيح التفاعالت المتبادلة " السياسة الدولية"بديًال عن مصطلح " السياسة العالمية"حلَّ مصطلح  وبذلك
صور المصطلح الثاني المرتكز على الدولة وما ينجم عنها من تفاعالت بين عبر الوطنية التي تحدث في عالم اليوم، نظرًا لق

 ,Guttormsen & Wetering, 2013(كفاعل وحيد في تفسير القضايا المعاصرة " International Relations"مثيالتها 
p.2(مل العالقات عبرفهو ال يركز على الدولة وحسب، بل يش ؛لح السياسة العالمية أكثر شموًال، في حين أن مصط- 

الفرق " لتونهامكاسو و"ص وهنا يلخ. )Transnational Relations) "Katzenstein et al., 1998, p.656"الوطنية 
تعكس السياسة الدولية ممارسات الدول، في حين تعكس السياسة العالمية الممارسات العابرة : بين المصطلحين بالقول

ومن ثم تكون  .)New Non-state Actors) "Caso & Hamilton, 2015, p.12" للحدود للفواعل العالمية الجديدة
 ,.Weiss et al(السياسة العالمية بهذا المعنى جملة الجهود التي تبذلها األطراف الجديدة في إدارة وتنظيم العالم المعاصر 

2013, pp.4-5(.  

االعتماد المتبادل بين الدولة القومية والجهات السياسية  فقد اكتسبت الفواعل الجديدة نفوذًا عالميًا متزايدًا، كما زاد
 الطرف الذي يقرر النتائج بالفعلن إو .)Ataman, 2003, p.42(الوطنية األخرى، لتدبير مسائل العالم  - الفاعلة عبر

وعملية صنع القرار فإنه ال يمكن فهم األحداث الجارية في أي منطقة من مناطق العالم  يختلف من مسألة إلى أخرى، ومن ثم
العالمي، إال من خالل أنظمة وعالقات معقدة تتشكل من الدول وباقي األطراف العالمية الفاعلة، التي تتفاعل فيما بينها 

)Baylis & Smith, 2004, pp. 594-596.(  

ملة النشاطات فهي ُتشير إلى ج ؛من كل ذلك، يتبين للباحث أن السياسة العالمية إطار أوسع من السياسة الدولية
لتحقيق  - إضافًة إلى الدول-والتحركات والتبادالت التي ُتجريها مجموعة من األطراف المتعددة العابرة للحدود من غير الدول 

موقع السياسة ) 1(الشكل  ويوضح .بمعنى أن السياسة الدولية جزء من السياسة العالمية ؛أهدافها ومصالحها المتعددة
  .المية في عالمنا المعاصرالدولية من السياسة الع
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  .السياسة العالمية والسياسة الدولية): 1(الشكل 

تي ُتحددها جملة القواعد والظروف الهي : يمكن للباحث صياغة التعريف اآلتي للسياسة العالمية المعاصرة ،وعليه
في عالم اليوم، وتؤثر كافة ومنها الدول، على مستوى العالم ككل، والتي تعالج مسائل البشرية  ،األطراف الفاعلة عبر الحدود

فهي مزيج من القيم والقواعد  .في خياراتهم وتطلعاتهم وطبيعة تفاعالتهم على جميع المستويات المحلية والدولية والعالمية
نظم وتحدد شكل العالم الذي نعيشه اليوم، والطريقة التي ُنفكر بها، وُنلبي بها احتياجاتنا، ونعالج بها والعالقات التي ُت

يعرف  ،باختصارو .مشاكلنا وقضايانا المتعددة، الناشئة عن شبكة التفاعالت بين الفواعل الجديدة على المسرح العالمي
مارسة للحكم والسلطة والنفوذ، تصدر عن الفواعل الجديدة والتقليدية كر وملمية المعاصرة بأنها كل فالباحث السياسة العا

  .الوطني -في العالم عبر

  ير في السياسة العالمية المعاصرةالتنظ: المطلب الثاني

عود إلى قرابة الخمسين عامًا األخيرة، عندما شكلت مسألة ، ت"الدولي"بدًال عن " العالمي"ي لعل بدايات التنظير ف
فبعد أن كانت هذه المدرسة  .نجليزيةالتفكير الذي تناولته المدرسة اإلأحد محاور ) World Society(عالمي المجتمع ال

وتتحاور  ي المجتمع الذي تتعاون فيه الدولأ ،)International Society(تستند أساسًا إلى مفهوم المجتمع الدولي 
أي المدرسة –جهد في الحفاظ عليها وإحيائها، إال أنها وتتشارك فيه في عدد من القيم والمعايير والمؤسسات التي ت

يتكون، بمعزل عن  ثمة مجتمع عالمي -ازاة المجتمع الدوليأي بمو–نه بموازاة ذلك إ ذلك التصور بالقول تأعاد - نجليزيةاإل
ومن  .ن العالم كلهمالدول، يجتمع فيه األفراد، والمنظمات الخاصة، والمجموعات البشرية المتنوعة، إلى أن يتوفر على سكا

  ).Dussouy, 2015, pp.19-20(ن عن بعضهما البعض اثم، فإن هذين المجتمعين متمايز

، نظرًا )Post- international Relations(ببدء عصر العالقات ما بعد الدولية ) Globalization(َنت العولمة فقد أذ
 - للخطر إلى حد كبير جدًا من خالل تكاثر التدفقات عبرألن سيادة الدولة القومية وقدرتها على صنع السياسات تعرضت 

للقضايا التي من حيث  ًاالحدودية لما هو أبعد من صالحيات الدولة وسيطرتها ونطاق رؤيتها، حيث يشهد العالم تكاثر
رت طائفة من كما ظه .كن لدى الدول القومية قط قدرة على التعاطي معهالم ت -ر المناخي واألوبئةكالتغي–نطاقها وحجمها 
 ؛القومية التي غيرت طابع السياسة العالمية بشكل جوهري، آخذة إياها إلى حقبة ما بعد الدولة القومية - المؤسسات عبر

  ).Dunne et al., 2016, pp.653-662(فلم تعد هذه الدولة القومية الجهة الفاعلة الوحيدة في السياسة العالمية 

هذه الليبرالية التي باألساس ال تتمركز حول  –والنظرية الليبرالية الجديدة  ،ديدةن النظرية الواقعية الجُتقر كل م
بأن النظام الدولي بعد الحرب  -وذلك بعكس الواقعية الجديدة المتمركزة حول الدولة ،الدولة في تنظيرها للعالقات الدولية

التي تحكمها قواعد ن الوحدات المتفاعلة والمتداخلة الباردة قد تغير عما كان عليه قبل نهايتها، حيث بات يشمل مجموعة م
تفاق ، بناًء على االكما تتفق النظريتان .محددة، كالدول والمنظمات الدولية والعالمية والشركات متعددة الجنسيات وغيرها

لزيادة عدد الفاعلين  النظام الدولي اليوم هو نظام متعدد األقطاب نظرًا لعدم وجود دولة مهيمنة عليه، ونظرًا في أناألول، 
زالت الدولة ذات دور مهم فيه،  مابوجود نظام عالمي متغير بشكل مستمر،  تقران النظريتينأن  بمعنى ؛فيه من غير الدول

وعلى أساس ذلك، تتفق  .القومية أصبحت تتشارك فيه بشكل كبير مع بعضها البعض ومع الدول -إال أن الفواعل فوق
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األمر ينسجم  ألنالدولة أصبحت تجد نفسها عاجزة عن االستجابة للتحديات الداخلية والخارجية،  على أن ان أيضًاالنظريت
المتشابك " العنكبوتي"من أعلى ألسفل، إلى اإلطار " الهيراركي"تمامًا مع طبيعة العالقات الجديدة التي انتقلت من اإلطار 

  ).Agil, 2015, pp.111-116( وتفاعالتها والمتداخل بفعل عالقات األطراف الجديدة

أما من منظور نظرية النظام العالمي، فإن السمة األهم من سمات السياسة العالمية هي أنها تدور في إطار اقتصاد 
رأسمالي عالمي، وأن أهم العوامل الفاعلة في هذا االقتصاد العالمي هي الطبقات االجتماعية، وليس الدول، وأن سلوك جميع 

فالدول والشركات متعددة الجنسيات  .ماثلة األخرى يَفسر من خالل القوى الطبقية في نهاية المطافالعناصر الفاعلة الم
والمنظمات الدولية تمثل المصلحة الطبقية السائدة في النظام االقتصادي العالمي، بما يقِلص إلى حد كبير من حرية الدول 

سياسة العالمية حلبة للصراع بين المصالح الوطنية للدول أو حلبة وال يعتبر أصحاب هذه النظرية ال .في الحركة والمناورة
المهم  إذ ؛الصراعات الطبقية ويتالشى زخمها هتتضارب فيها العديد من القضايا بقدر ما يعتبرونها الميدان الذي تتهاوى في

هي التي ترسم في نهاية األمر  هذه القوىسياسية، و ال قوة الدول من حيث هي كيانات ،هو هيمنة قوى الرأسمالية العالمية
  ).Baylis & Smith, 2004, pp.9-12(مالمح النماذج السياسية الرئيسية في نطاق السياسة العالمية 

ووفق نظرية النظام الكوكبي، فالبشرية تعيش منذ نهاية القرن العشرين في ِظل نظام كوكبي، إال أن هذا النظام الكوكبي 
ن القوى الدافعة إلقامة النظام إذ إ ؛-كما ادعت ذلك نظرية النظام العالمي–سمالي الكوكبي ليس مترادفًا مع النظام الرأ

أخرى أولها التركيز المؤسساتي للممارسات االقتصادية  -عوامل–فهناك قوى  .الكوكبي ال تقتصر على الرأسمالية العالمية
كما أن  .مات الدولية التي تدعم مصالح تلك الشركاتالعابرة للحدود القومية للشركات العابرة للحدود القومية، والمنظ

كما ادعت ذلك نظرية –الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود القومية ال تتألف من رأسماليين بالمعنى الماركسي التقليدي فقط 
خدمة مصالح رأس فالملكية المباشرة أو التحكم المباشر بوسائل اإلنتاج لم يعد هو المعيار الحصري ل ؛- النظام العالمي

ومن ثم، فإن الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود القومية، أي الطبقة  .المال، خصوصًا تلك المصالح الكوكبية لرأس المال
شركات نخبويين  مديريالرأسمالية الكوكبية، باتت تتحدد بالبرجوازية اإلدارية الجديدة التي هي فئة متجانسة اجتماعيًا تضم 

موظفي أجهزة الدولة، وطالئع السياسيين، وأعضاء المهن المتعلمة، وأشخاصًا ذوي وقائع مشابهة في سائر مبادرين، وكبار 
فهذه الطبقة، كما  .)Lechner & Boli, 2004, pp.127-131(طبقة هجينة من فواعل جديدة  بمعنى أنها ؛ميادين المجتمع

، ُتعد طبقة شبكية عابرة "الطبقة االجتماعية العليا"أو  ، طبقة عليا عالمية"دافيد روثكوف"يسميها البعض من أمثال 
للحدود تتكون من النخب ذات األصول المختلفة، وتقبل في عضويتها أي شخص صاحب نفوذ في أي ميدان اجتماعي أو 

توجه  نها، أبأنها نخبة سلطة" رايت ميلز"من أمثال  مة هذه الطبقة، كما يسميها البعضغير ذلك، وِس وأسياسي أو إعالمي 
  ).Dussouy, 2015, pp.76-77(العالم والسياسة العالمية في االتجاه المطلوب 

ترى أن األداة الرئيسية في المجال السياسي هي تلك الطبقة العابرة للحدود  رية النظام الكوكبي المطروحة هنافنظ
 .ومنها السياسية ،وكبي وتحدد جميع مساراتهالقومية والدائبة على التطور، التي تضم جملة القوى الفاعلة في النظام الك

ي التي تحددها فواعل هذا النظام وبذلك تكون الممارسات السياسية العالمية ما هي إال المبادئ التنظيمية لهذا النظام الكوكب
  ).Lechner & Boli, 2004, pp.130-135(الطبقة العليا بما يتماشى مع ظروفها ومصالحها " عناصر"قوى المتمثلة في 

ر والتحول عن مفهوم يضرورة التغي عن" جوزيف ناي"و" روبرت كيوهن"وقد دافع الكثير من المختصين من أمثال 
أساس  محتجين بأن -القائم على تعددية الفاعلين–إلى مفهوم السياسة العالمية  -القائم على مركزية الدولة–السياسة الدولية 

جدد بجانب الدول أو في تحديها لهذه الدول، وإنما في تغير طبيعة العالقات بين هذا التغيير ال يكمن فقط في ظهور فواعل 
هذه الدول والفواعل الجديدة، بحيث ال تركز فقط على الجانب السياسي، وإنما تشمل جوانب أخرى، كالجوانب االقتصادية 

سة العالمية محل التطور دخول السياوبهذا  .واالجتماعية، وأن العالقات في ظل السياسة العالمية هي عالقات تكاملية
بعض المواضيع األساسية التي " بوركيل ولينكاليتر"ويلخص  .تطور حقل التنظير في العالقات الدولية السياسة الدولية

  :استأثرت بحقل هذه العالقات بمفهومها الجديد على النحو اآلتي



 129    لمقبلا
 

عت لتشمل فواعل أخرى، السيادة، ولكن القائمة توسالدولة ذات فقد كانت تتمثل تقليديًا في : الفواعل المهيمنة -
 .وطنية، والمنظمات العالميةال - عبركالشركات 

العالقات : ستراتيجية بين القوى الكبرى، لكنها أمست اليوم تشمل كذلكالعالقات االتمثلت تقليديًا في : العالقات المهيمنة -
بين المركز والمحيط في العالم االقتصادي الرأسمالي، وأشكال  التجارية، والِسلم الليبرالي، وعالقات الهيمنة والتبعية

 .التضامن داخل المجتمع المدني العالمي

رة األزمات، لكنها توسعت اليوم تمثلت تقليديًا في توزيع القوة العسكرية، ومراقبة التسلح، وإدا: مبريقيةالمسائل اإل -
والتشرذم الوطني، وثقافة حقوق اإلنسان  ،لهوية السياسيةالعولمة، والالمساواة على المستوى العالمي، وا: شمللت

 .وما إلى ذلك ،...،العالمية، ومعضلة الالجئين، وقضايا الجندر، واالحتباس البيئي، والجريمة العابرة للقوميات

إعادة الحرب العادلة، ومزايا وأخطار التدخل اإلنساني، والوقوف مع أو ضد  :فقد توسعت لتشمل: المسائل األخالقية -
التوزيع العالمي للقوة والثروة، واحترام البيئة من أجل األجيال القادمة والكائنات األخرى من غير البشر، واحترام 

  ). Adlih, 2015, pp.69-73(وغير ذلك  ،االختالفات الثقافية، وحقوق المرأة والطفل

 - الذي يحيل إلى منظومة الدول" دولي"هو  ومن ثم، يسعى التيار العابر للحدود الوطنية إلى إقامة القطيعة مع ما
عابر للحدود الوطنية في تنظيم وتفسير األحداث، من خالل الشبكات " متعدد"األمم وحدها، نحو التوجه إلى ما هو عالمي 

ء وبين أي يعبر ويمر عبر األشيا - في تعبير مجازي–التي تجعل تجاوز الحدود الوطنية جذوريًا  -الفواعل الجديدة–العالمية 
فهو يحيط بالمؤسسات أو يقلبها، ويرتبط بأي نقطة وبأي جذر آخر يشبهه أو بأي مصدر من  ؛النقاط على المستوى العالمي

الذين هم أفراد أو شركات أو قوى عامة أو غيرها،  ،تمنح صانعيها كات المتعددة في أشكالها ونسيجهافهذه الشب .مصادره
  ). Dussouy, 2015, pp.120- 124(موقعها في المنظومة العالمية 

أن هناك تغيرات طرأت على طبيعة السياسة الدولية وبنية النظام الدولي، " ليتل ريتشارد"وفي هذا الِسياق، يرى 
، )Interdependance(واالعتماد المتبادل ) Transnationalism(وطنية  - العبر: جاءت كنتيجة طبيعية لتطور ظاهرتي

بنية فوضوية  يفي نظام للدول ذ-) كفواعل(ن الدول المستقلة والمنظمات الحكومية الدولية بحيث جرى فيهما التحول م
الدول والمنظمات عبر الوطنية الحكومية وغير الحكومية والقوى المجتمعية واألفراد : إلى تعددية الفواعل، لتشمل -)كوسط(
التي تتعدى ) كوسط(العنكبوتية  -ت الطبيعة الشبكيةفي مجتمع عالمي مكون من عشرات اآلالف من العالقات ذا ؛)كفواعل(

  ).Adlih, 2015, pp.74, 179(الحدود الوطنية وتنتقص من سيادة الدول 

كانت ، فإن الدول كانت إلى وقت قريب ُتعتبر اللبنة األساسية والوحيدة للسياسة العالمية، بحيث "آندريو"ووفق تعبير 
لمصطلح  ًامرادف" دولي"عالقات بين الدول، بالمعنى الذي يكون فيه مصطلح رهينة لل جميع الشؤون على كوكب األرض

فقد تجاوزت  .فكت الترابط بين المصطلحين حدثت في العقود القليلة الماضية ، إال أن التغيرات الجوهرية التي"عالمي"
من العالقات والسياسة العالمية، بحيث  فباتت تلك العالقات الدولية جزءًا السياسة على الصعيد العالمي العالقات بين الدول،

على جميع المستويات، العالمية منها، والدولية، في تدبير شؤون العالم " العالمية"مع " الدولية"باتت تتعايش السياسة 
جدد على الساحة العالمية مع " فواعل"نتيجة ظهور أطراف  هذا التحول وقد حدث .والمحلية، وما دون المحلية أيضًا

  ).Heywood, 2011, pp.2-3(الترابط واالعتماد المتبادل بين تلك الفواعل في عالم معولم  زيادة

مات وتجليات السياسة العالمية، على النحو الذي يمكن استخالصه، كقواسم ذلك، يمكن للباحث صياغة أبرز س ومن كل
  :مشتركة بين النظريات المفسرة للسياسة العالمية المعاصرة، باآلتي

والنفوذ على المسرح للسلطة  ًاوليدة المجتمع العالمي، وليست وليدة المجتمع الدولي الذي كان محتِكر ياسة العالميةالس -
  .على الدولة القومية، بل هي متعددة األطراف ةالسياسة العالمية غير متمركزالعالمي، و
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للكيانات السياسية الدولية وغير  -القوة العسكرية–ال تركز السياسة العالمية على عمليات توزيع القوة بمفهومها التقليدي  -
الدولية، وإنما يتوسع ميدان السياسة العالمية ليشمل العالقات والقيم االجتماعية واالقتصادية وغيرها، وُطرق رسمها 

 .وتوزيعها والسيطرة عليها

ألعمال، الساعين لوضع قواعد تنظيمية كرًا على رجال ومؤسسات السياسة التقليديين، أو رجال الم يعد الشأن السياسي ح -
ُتساير مصالحهم الوطنية أو الشخصية، وإنما توسع هذا الشأن ليشمل كل األفراد والفئات والمؤسسات في مساعيهم 

إلى كل أفراد المعمورة  امتد الشأن السياسي أنبمعنى  ؛لتحقيق مصالحهم الفردية والجماعية وعلى المستوى العالمي
 .لمشاركة فيهالمجال ألي جهة أو فرد لالشأن، كما ُفتح  المهتمين بهذا

 .العالقات العالمية، بدًال من العالقات الدوليةالوطنية المتعددة، فيما يسمى  -تشرح السياسة العالمية العالقات عبر -

 .في السياسة العالمية المعاصرة ودورها حدوث تغيرات في مكانة الدولة القومية -

، )New Actors" (الفواعل الجديدة"ى التعريف باألطراف الفاعلة الجديدة في السياسة العالمية وفيما يلي، ننتقل إل
  .مكانة الدولة القومية في السياسة العالمية بين تلك الفواعل الجديدة/وتحديد أنواعها، وبيان موقع

  ل الجديدة ومكانة الدولة القوميةالفواع: المبحث الثاني

مسلمات عالم اليوم، وُتعد مرتكز السياسة العالمية  إحدىأن الفواعل الجديدة باتت  اتضح من المبحث السابق
القومية في عالم تقتحمه بقوة تلك  ة، وصوًال إلى بيان مكانة الدول)المطلب األول(المعاصرة، بما يستوجب التعريف بمفهومها 

  ).المطلب الثاني(الفواعل 

  مفهوم الفواعل الجديدة: لب األولالمط

الطرف الفاعل"قصد بمصطلح ي) "Actor (فهي كل  ؛الوطنية - في السياسة العالمية، تلك الجهة المتخطية للحدود عبر
 .وطنية أخرى - عبر رى من بلد آخر أو أي منظمة دوليةجهة فاعلة غير حكومية من أي بلد، لها عالقة مع أي جهة فاعلة أخ

، محل )Transnational Actors" (الوطنية - األطراف الفاعلة عبر"أو " وداألطراف الفاعلة المتخطية للحد"حل تعبير  فقد
ألن هذا التعبير األخير يوحي بأن الدولة هي المسيطرة،  ؛)Non- state Actors(" األطراف الفاعلة من غير الدول"تعبير 

لصالح التعبير األول، في  د تم التخلي عنهلذا، فق .وأن األطراف األخرى تعتبر أطرافًا ثانوية في عالقاتها وتأثيراتها السياسية
  ).Baylis & Smith, 2004, pp.597-599(تحديد ماهية الطرف الفاعل في السياسة العالمية المعاصرة 

بأنه كل أولئك الذين تؤثر قراراتهم على الموارد والقيم، والذين يؤثر أحدهم على اآلخر  وجرى تعريف الطرف الفاعل
وعرفت أيضًا بأنها مجموعات من ترتيبات الحكم التي تتضمن مبادئ واضحة ). Adlih, 2015, p.180(في ما وراء الحدود 

وأهم هذه  .أو ضمنية، وقواعد، وإجراءات صنع القرار التي تتالقى حولها مصالح وتوقعات جهات فاعلة أخرى عبر العالم
 & Milner(غير الحكومية، والمنظمات الدولية الوطنية  -األطراف هي الشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات عبر

Moravcsik, 2009, p.5.(  

فت األطراف الفاعلة الجديدة بأنها عبارة عن كيانات غير ذات سيادة تمارس نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كما عر
أي غير  –هم غير حكوميين  فهي جميع األفراد والمنظمات الذين ؛المحلي والدولي وما فوق الدولي :ياتعلى المستو

ووفقًا ). National Intelligence Council, 2007, p.2(يؤدون وظائف ال ترتبط بالحكومات الوطنية  -تابعين للحكومات
 اآلتية انات التي تتمتع بالخصائص الثالثفإنه يمكن تحديد الجهات الفاعلة في السياسة العالمية بأنها الكي ،"كان"لما أورده:  

 .ة الذاتية على تحديد أغراضها واهتماماتها الخاصةالقدر - 

 .القدرة على تعبئة الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهدافها ومصالحها - 
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تكون أفعالها كبيرة بما يكفي للتأثير على العالقات بين الدول أو سلوك الجهات الفاعلة األخرى في النظام العالمي  - 
)Kan, 2009, p.245.(  

أن هذه الفواعل هي تشكيالت عالمية تميل من حيث التنظيم  في تعريفها للفواعل العالمية الجديدة "ساسين"وُتضيف 
الهرمية المركزية في التنظيم، كتلك الموجودة في الفواعل الدولية  -الشبكي، بدًال عن األشكال الرأسية - نحو االتجاه األفقي

لك ممارسات وتقنيات تكنولوجية ي، وأن هذه الفواعل الجديدة تمأي المنظمات الدولية، كصندوق النقد الدول ؛التقليدية
كت السلطة الحصرية السيادية للدولة القومية في تناول مختلف الشؤون لألفراد والجماعات على الصعيد العالمي، بما مكن فك

  ).Sassen, 2004, p.650(هذه األطراف من أن ُتصبح جزءًا من السياسة العالمية 

: باآلتي شأنًافمنها ما هو حكومي أو اجتماعي أو اقتصادي، ويتمثل أبرزها  ؛الفواعل العالمية الجديدة هذا، وتتنوع
، والمنظمات غير الحكومية )International Intergovernmental Organizations: IIGOs(المنظمات الحكومية الدولية 

، والشركات متعددة الجنسيات )Transnational Nongovernmental Organizations: TNGOs(الوطنية  - عبر
)Transnational Corporations: TNCs ( أو)Multinational Corporations) (Weiss et al., 2013, pp.4-6( ،

، حيث تعتبر المنظمات الحكومية الدولية )International System(ونظامها الدولي ) States(باإلضافة إلى الدول 
)IIGOs (نع الالوطنية  -إذ ُتصنف المنظمات عبر ؛دولة والنظام الدوليمن ص)Transnational Organizations ( إلى

تتألف و، )TNGOs(الوطنية  - ، والمنظمات غير الحكومية عبر)IGOs(الوطنية أو الدولية  - المنظمات الحكومية عبر: فئتين
فهي مؤسسات أو جمعيات طوعية للدول  ؛لدول القوميةالوطنية التي تؤسسها ا -المجموعة األولى من الجهات الفاعلية عبر

ذات السيادة تم إنشاؤها لتحقيق عدة أهداف تخدم التعاون بين الدول، من منطلق أن الدولة بمفردها ال تستطيع تحقيق 
 ,Ataman, 2003(من النظام الدولي القائم على أساس سيادة الدولة القومية  ًاتلك األهداف، لذلك ُتعتبر هذه المنظمات جزء

pp.43-44.(  

قل جانب واحد الوطنية، فهي منظمات أنشأتها جهات فاعلة غير حكومية، أو على األ -أما المنظمات غير الحكومية عبر
بمعنى أن الدول قد تتعاون مع جهات أخرى غير حكومية بغية إنشاء مثل تلك المنظمات، حيث  ؛الدول من هذه الجهات ليس

وفي العقود  .شبكات عالمية منظمة لتحقيق أهدافها، وذلك نظرًا لطبيعة التغيرات في عالم اليوم تقوم هذه الجهات بتأسيس
 ,Brown, 1995(مشاركة فاعلة في السياسة العالمية  ًاأطراف الوطنية - أصبحت المنظمات غير الحكومية عبر ،القليلة الماضية

p.268 .(بشقيها الحكومية وغير الحكومية، يتبين أنها نمت بشكل  ؛نيةالوط - وعند النظر باألرقام إلى حجم المنظمات عبر
، ظهرت )2009-1900(فعلى مدار القرن العشرين والسنوات األولى من القرن الحادي والعشرين، أي الفترة  .مذهل

لحرب قبيل انتهاء اوفي العقود الثالثة األخيرة، أي  .م1950عام ست بعد منظمة تأس) 33000(منظمة، منها ) 38000(
كن تسارع في نمو أعداد تلك المنظمات لم تمنظمة، إال أن وتيرة هذا ال) 23055(، تأسست 2009عام الباردة إلى 

منظمة، كان نصيب المنظمات الحكومية ) 23055(فمن  ؛الوطنية الحكومية وغير الحكومية - بالتساوي بين المنظمات عبر
منظمة غير ) 8.4(أي أن كل  ؛)1(إلى ) 8.4(ومية، وهو ما ِنسبُته منظمة غير حك) 20332(منظمة فقط، مقابل ) 2723(

وفيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات  .)Almuqbel, 2018, p.107(حكومية تنشأ مقابلها منظمة حكومية واحدة 
)TNCs(قدر متوسط الزيادة السنوية لهذه الشركات ، فهي أيضًا شهدت نموًا كبيرًا في أعدادها بعد الحرب الباردة، حيث ي

م، بلغ عدد 1992عام الجنسيات كانت قد تأسست بحلول  شركة متعددة) 50000(فمن أقل من  ؛شركة) 2677(بواقع 
ومن ثم، فإن هذا التطور الكبير في أعداد هذه الفواعل العالمية  .شركة) 100000(حوالي  2009عام هذه الشركات في 

)TNCs, TNGOs, IIGOs(رئيسية في السياسة العالمية المعاصرة  ًابط العالمي، وجعلها أطراف، عزز شبكة الترا)Weiss et 
al., 2013, p.10.(  

الوطنية  -نمو كبير أيضًا في المنظمات عبر رافقهاالوطنية،  -إال أن تلك الزيادة الكبيرة للمنظمات غير الحكومية عبر
حتوي على نوعين من التنظيمات، األول منظمات شرعية حكومية تالعالمي للتنظيمات غير الن بنية النظام إإذ  ؛غير الشرعية

)Legitimate Transnational Organizations: LTOs(  كالمنظمات غير الحكومية)TNGOs( وثانيًا منظمات غير ،
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الوطنية  - كمنظمات الجريمة عبر) Non-legitimate Transnational Organizations: N-LTOs(شرعية 
)Transnational Organized Crime: TOCs) (Baylis & Smith, 2004, pp.617-622(.  فعلى الرغم من أن

عالمي، حيث ينظر إليها أو دولي، أو محلي، : المنظمات غير الحكومية التي ُتعد جماعات ضغط ال تعارض الشرعية لنظام ما
تعمل عبر الحدود،  ألنهااشر لسيادة الدولة، قد ُتشكل تهديدًا غير مب فإنهاعناصر عالمية،  يكخطوة نحو مجتمع متعدد ذ

ورغم ذلك تبقى أطرافًا شرعية تدعم األنشطة الشرعية للدول والنظام الدولي، وباقي األطراف الشرعية في النظام العالمي 
)Utnes, 2010, pp.8-9 .( الوطنية التي ُتعد أحد -في حين أن التهديد الرئيسي يتأتى من منظمات الجريمة عبرهذا 

الوطني من حيث الحجم والمدى  -فهي فاعل رئيسي في تحديد معالمه، ازداد نشاطها اإلجرامي عبر ؛عناصر عالم اليوم
  ).Voronin, 2000, pp.1-2(والتأثير، ليصبح تهديدًا عالميًا معقدًا 

إذ  ؛على مستوى العالم وُتمثل العالقات التكافلية بين المجرمين واإلرهابيين تهديدات أخرى لألمن اإلقليمي والدولي
دولة ا يحول تلك الدول إلى ما يسمى هناك ترابط بين المنظمات اإلجرامية واإلرهابية في الدول الضعيفة أو الفاشلة فيم

 ،الدولة الفاشلة - الفواعل السلبية–، حيث تستغل الجهات الفاعلة اإلرهابية واإلجرامية "Black Hole State"الثقب األسود 
السلطات الحكومية فيها ضعيفة، لتطوير ذاتها وتشكيل مالذات آمنة لها، ومن ثم دعم خططها غير الشرعية  التي تكون

)Phillips & Kamen, 2014, p.41 .( القوى السلبية ُتعد من  أيديفيظهر بذلك أن الدول الفاشلة التي تسقط ضحية في
  .قبيل الثقوب السوداء في السياسة العالمية المعاصرة

أن الدول القوية " باتريك"ن الدول القوية قد تتعاون مع تلك المنظمات غير الشرعية، حيث يرى البعض من أمثال كما أ
قوية تشارك المنظمات اإلجرامية واإلرهابية  هي األكثر جاذبية لتلك الشبكات من الدول الفاشلة، وأن هناك بالفعل دوًال

وتسعى بعض الدول المجرمة بتحالفها مع المنظمات غير الشرعية إلى ). Patrick, 2011, p.50(نشاطاتها في عالم اليوم 
بهدف تغيير هيكل النُظم والسياسة  ؛لُتنافس الهيئات العالمية الشرعية -برداء شرعي–إنشاء هيئات عالمية غير شرعية 

  ).Miklaucic & Brewer, 2013, p.183(العالمية 

أفكار  التي لهاالمتخطية للحدود،  اتبأنها الجه العالمية) الفواعل(لفاعلة من كل ذلك، يمكن للباحث تعريف األطراف ا
. قادرة على تعبئة الموارد البشرية والمادية لتحقيق غاياتهاووقيم وقواعد وإجراءات تنظيمية وأهداف ومصالح خاصة، 

  :على النحو اآلتي ويمكن للباحث تسجيل عدد من المالحظات حول الفواعل الحالية في السياسة العالمية،

لية، وفواعل جديدة يتمثل الدول والمنظمات الدوفواعل تقليدية، وتتمثل في : ى نوعينتنقسم الفواعل العالمية اليوم إل -
 ؛الشرعية، وغير الشرعية: الوطنية بشقيها -، والمنظمات غير الحكومية عبراتالشركات متعددة الجنسيأبرزها في 

 .ةالوطني - كمنظمات الجريمة عبر

 : مات اآلتيةتمتاز الفواعل الجديدة بالس -
  .قدرتها على التعامل مع القضايا التي ال تستطيع الدولة القومية التعامل معها بمفردها -1

 .مكنها من إقامة عالقات شبكية متخطية للحدود بين أعضائها، وبين بعضها البعضي تتمتع باستخدام كثيف للتكنولوجيا -2

 .مركزي، بعكس اإلطار التنظيمي المركزي للفواعل التقليدية تتمتع بإطار تنظيمي مرن غير -3

قدرتها على التأثير والتغيير في سلوك الدول والمنظمات الدولية، ومن ثم المشاركة بفاعلية في السياسة العالمية  -4
  .المعاصرة

  القومية في ِظل الفواعل الجديدة التنظير في مكانة الدولة: المطلب الثاني

مركزية المطروحة للنقاش اليوم حول دور الدولة، وأفولها أو بقائها، وموقعها الدقيق في العالم تدور المسألة ال
الدولة القومية تشكيٌل سياسي وإنساني خاص بمرحلة محددة،  إنفهناك من علماء السياسة من يتفق على القول  .المعاصر

 التيية القرن السابع عشر من وصاية الكنيسة، لتصبح على حالها تجذَّر في نهاية العصر الوسيط المتقدم بغية االنعتاق في نها
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اعترفت إمبراطورية م، 1648عام " وستفاليا"فعند توقيع معاهدات  .كبنية عالمية ال يمكن تجاوزها ؛اليوم عليها نعرفها
الوحيد الذي يحكم السيادة على أن المبدأ  اتُِّفقالمقدسة بالحقوق اإلقليمية لعدة ممالك، ومنذ هذا الحدث " هازبورغ"

الوطنية هو الذي يحُكم العالم، وأن علم السياسة بذلك سمح لنفسه بتسمية تلك المرحلة الممتدة منذ ذلك التاريخ بـِ 
إال أن نمو العولمة ضيق أبعاد الكوكب، مما دفع بالبعض للتأكيد على أن زمن الدولة القومية قد  ."المرحلة الوستفالية"

يغة تبدلت وفريدة في شكلها، بل هي ص فة مجردة ومطلقةفالدولة ذات السيادة ليست ص ؛تعيش حاليًا في أزمة ولى، وأنها
يرون أن من شأن عدد ونوع الفاعلين " بادي"فهناك الكثير من المختصين من أمثال  .بر تغيرات التاريخ وتشهد تبدًالع

أن الدولة فقدت هيبتها، ومن ُثم، ُأدِخل رفض احتكار الدولة لتنظيم بعض الجدد على الساحة العالمية أن يؤدي إلى التفكير ب
ليست أبدية، كما أن هناك  فهيفإن كانت الدولة القومية إبداعًا تاريخيًا فريدًا،  ."أزمة السيادة"أشكال العالقات في إطار 

  ).Dussouy, 2015, pp.9-39(ي ظواهر متعددة الكثير من الوقائع العملية التي أثبتت أن تلك السيادة محدودة، أو مقلصة ف

ففي الوقت الذي بقي فيه جهاز الدولة  ؛الوستفالي نظامًا قديمًا باِئدًاساهمت العولمة إلى حد بعيد في جعل النظام  لقد
السيادة كما كان قدرته على إصدار األحكام وتطبيقها، من الناحيتين القانونية والعملية، لم يعد في مستوى معايير  فإنقائمًا، 

فالعالقات والتفاعالت في ظروف العولمة، حين تكتسب عددًا كبيرًا من المزايا التي ال عالقة لها  .في ِظل النظام الوستفالي
لكترونية وغيرها من التدفقات، م من تدفق المعلومات اإلباألراضي المؤطرة بالحدود، وحين تذوب تلك الحدود في سيل عار

مكن رصد أبرز مظاهر غياب وي .مهمة لمزاولة سيادة فاعلة فوق أراضي دولة ما تزول من الوجود فإن شروطًا مسبقة
  :باآلتي السيادة

أدت مجموعة التطورات المادية إلى تقليص مدى سيادة الدولة، وباتت الدولة عاجزة وحدها عن السيطرة على ظواهر  -
تشعار عن بعد بواسطة األقمار الصناعية، ومشكالت البيئة جديدة من قبيل تحركات وأنشطة الشركات العالمية، واالس

أرضي محدود العالمية، والتجارة العالمية باألسهم والسندات، حيث ال يمكن احتجاز مثل هذه الظواهر في نطاق مجال 
 .يقاف عملياتهاللدولة، كما ال يمكن إ

لكترونيًا عبر العالم ملكيتها إالتحويالت المالية الضخمة المصارف العالمية ولة في مواجهة اإليداعات المالية في فقدت الدو -
 .العملة الوطنية، التي باتت رهينة أنشطة أطراف متعددةهو المتمِثل في ِلمعلم سابق آخر من معالم السيادة، و يةالحصر

فإنه مع  ،بيل المثالفعلى س .عدد من القيم والقواعد الثقافية والسيكولوجية الراسخة للسيادة ةأدت العولمة إلى خلخل -
تنامي الشبكات المتعددة عبر الحدود، أصبح لماليين الناس والءات أكملت، ال بل ربما فاقت، مشاعر التآزر القومي التي 
أسبغت في السابق الشرعية على سيادة الدولة، كما أن الحركات الخاصة بالقضايا العالمية، واالتصاالت العالمية بعيدة 

ك، أدت إلى إرساء قواعد وروابط مهمة ضمن الحركات االجتماعية العالمية، كالحركات النسائية، المدى وما شابه ذل
 .قومية لسكان المعمورة - وروابط وقواعد فوق ًامما أوجد قيم

ذلك شأنًا ال يمكن على أراضيها، ساهمت العولمة في جعل  ةفيما يتعلق بنظام الحكم من حيث سلطة الدولة العليا والحصري -
 علىبجعل الدولة قادرة  والتشريع الصادر عن الدولة وحدهاإذ ال يسمح أي قدر من بناء المؤسسات  ؛يقه عمليًاتطب

  ).Baylis & Smith, 2004, pp. 43-46(بسط سيطرتها المطلقة على المناطق الخاضعة لها 

ة القومية وغيرها من تبادل بين الدول، زاد االعتماد المفيه مع نمو العالم وزيادة عدد وحجم األطراف الفاعلة الجديدةو
، مما أثر على مكانة الدولة القومية في السياسة العالمية، األمر الذي دفع بالعديد من المراقبين في الشأن تلك األطراف

  ).Ataman, 2003, p.42(الدولي إلى إعادة النظر في مكانة الدولة القومية 

عالمية جديدة، وزيادة أنشطتها وترابطها وانتشارها، ومن ثم تفسير أثرها " فواعل"ن ظهور قوى إيمكن القول بدايًة، 
 ؛على الدولة القومية في السياسة العالمية المعاصرة، يعتمد باألساس على الكيفية التي ينظر من خاللها إلى الشؤون العالمية

تؤكد على دور  فالنظرة األولى .لة األخرىفيما إذا كانت موجهة بالدرجة األولى من الدولة، أم تستند إلى الجهات الفاع
وترتبط هذه النظرة ارتباطًا شديدًا بالفكر  .كفاعل مركزي رئيسي لتوجيه سلوكيات وأنشطة باقي الفواعل الدولة القومية
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ل ذات فوفقًا لهذه النظرية، فإن النظام الدولي فوضوي بطبيعته ويهيمن عليه التنافس بين الدو ؛النظري للواقعية الجديدة
يعتمد أساسًا على قوتها النسبية، التي تعتمد بدورها  - أي الدولة–ن سلوكها إالسيادة المتساوية بشكل رسمي فيما بينها، و

ن ألو ،)الوصول إلى الموارد الخام، وما إلى ذلكوالقدرات العسكرية، وحجم االقتصاد، (على الموارد المادية  -أي القوة–
تبقى الدول الفاعل الرئيسي في الشؤون الدولية  وهيمنتها، لذا سي تحت سلطة الدولة القوميةهذه الموارد تبقى بشكل أسا

  ).European Commission, 2014, p.19(والعالمية 

األطراف الفاعلة غير الحكومية من هيكل السياسة الدولية في " كينيث والتز"فقد استبعد مؤسس الواقعية الجديدة  
لية، بنفس الطريقة التي استثنى بها الوضعيون الفواعل غير التابعة للدولة من هيكل المجتمع نظريته في السياسة الدو

دخلت إلى ساحة السياسة العالمية، وليس في العالقات الدولية، أي " الكيانات"فحسب هؤالء، فإن هذه الفواعل  ؛الدولي
الفواعل الجديدة ال تؤثر بشكل جوهري في سلوك بمعنى أن تلك  ؛العالقات بين الدول التي هي أساس التنظيم العالمي

يمكن للكيانات غير الحكومية أن تكون حاضرة  ،"كراسنر"ن الجدد من أمثال يففي رأي الواقعي .الدول والعالقات فيما بينها
ون الممثل يجب أن يك بمعنى أنه ؛في النظام السياسي الدولي من خالل حضورها فقط في الهياكل المؤسسية الداخلية للدولة

تلك الكيانات غير الحكومية، لكي تكون أطرافًا حاضرة  فإنبمعنى أدق،  أو الوطني مكونًا طبيعيًا لنظام دولة ذي سيادة، - عبر
بها في مؤسسات الدولة، ألن هذه الدولة هي  ًافي النظام الدولي، فعليها أن تكون داخلة، أي متمركزة وحاضرة ومعترف

  ).Noortmann, 2009, pp.6-7(ي العالقات والسياسة الدوليتين الطرف الفاعل الرئيس ف

أما المنظور الليبرالي الجديد، السيما االتجاه المؤسسي منه، فيعطي دورًا فاعًال أكبر للفواعل الجديدة في الساحة  
ة بشكل منفصل عن إرادة الدولية، حيث يمكن لهذه الفواعل الجديدة أن تؤثر في سلوك الدولة، ومن ثم في العالقات الدولي

بالتغيير في يؤكدون على إمكانية قيام المنظمات الدولية الحكومية " ميرشايمر"ن من أمثال وفهؤالء الليبرالي .الدولة
بذلك أن الدول ليست الجهات الفاعلة الوحيدة في السياسة  يفترضون ، وبالتالي تغيير سلوك الدول، وهمتفضيالت الدولة
ك إلى جانبها المنظمات الدولية المستقلة في سلوكها عن الدول، وأن األمن القومي ليس هو القضية الرئيسية العالمية، بل هنا
تلك المنظمات في العالم المعاصر ليست بالجهات الفاعلة أن ال تزال الليبرالية المؤسسية تعتبر  ،ورغم ذلك .لتلك المنظمات

  ).Andreev, 2007, pp.1-2(المستقلة القوية بالقدر الكافي 

هجمات انتقاديه كبيرة من  أو المنظمات الدولية، واجهت/إال أن تلك االتجاهات النظرية الداعمة لمركزية الدولة و
دة على أن النمو الكبير والمتزايد في حجم ونوعية الفواعل الجدي "وآخرون ويس"فمثًال يرى  .نيمن العولمي العديد

جديدة للطريقة التي يحَكم بها العالم، " أبنية"ها وشبكاتها، سمح بإنشاء معماريات دة تفاعالتالمسرح العالمي، وزيادة ح
كالدول، كما أن  ؛حيث ُتقدم الشركات متعددة الجنسيات طريقة جديدة لتنظيم العالم وتحديد اهتمامات باقي األطراف

ا تقدمه الشركات متعددة الجنسيات من الوطنية، تفوق قدرة م -كالمنظمات غير الحكومية عبر ؛الفواعل الجديدة األخرى
 فإنعلى الرغم مما تقدمه تلك الشركات من قيمة مضافة في مجموعة األدوات الدولية، ف .أدوار وُطرق جديدة لتنظيم العالم

تتمتع بقدر أكبر  -من غير الدول والشركات–عليها قيودًا واضحة تحاول الدول فرضها عليها، في حين أن الفواعل األخرى 
هياكلها التنظيمية المرنة بمزيد من ممارسات العمل الفعالة أكثر  لها ن الرشاقة في التحرك على المستوى العالمي، وتسمحم

وعليه، فإن التنوع الهائل بين الجهات الفاعلة الجديدة وما تملكه من  .مما تستطيع بيروقراطية الدول والشركات عمله
عالمنا  بها، أوجدت ُفرصًا حقيقية لنظم وتشكيالت ونماذج جديدة للطريقة التي يحَكم إمكانيات وقدرة على المراوغة والتأثير

  ).Weiss et al., 2013, p.5(الصدارة ر، بما يضع هذه الفواعل الجديدة في المعاص

لم ُتنذر  فإنهاووفق االتجاه المؤكد على استمرارية نظام الدولة، فإنه على الرغم من أن العولمة وضعت حدًا للسيادة، 
لكنها في الوقت نفسه  ،فهذه العولمة ال تعمل على حل كيان الدولة على النحو الذي يتبناه العولميون .بعد بنهاية نظام الدولة
الوجود في عالم اليوم، إال أنه تغير عما فكيان الدولة يستمر في  ؛-على النحو الذي يتبناه الواقعيون–لم تتركه سليمًا تمامًا 

يرى أن السياسة العالمية لم ، "حكم ما بعد السيادة"هور نظام ي حقبة السيادة، كما أنه وفقًا لالتجاه القائل بظكان عليه ف
تعد مستندة إلى المبدأ الجوهري المرتبط بنظام الدولة ذات السيادة، وذلك على الرغم من أن الدولة ال تزال حاضرة في 
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فقد اكتسبت أطراف أخرى إلى جانب  .أنشطتها قد تغيرت بتراجع أهمية السيادةالسياسة العالمية المعاصرة، ولكن طاقتها و
الدولة أدوارًا مهمة في عملية بناء نظام الحكم العالمي، كما أن هذه األطراف الجديدة ُتكمل جهود الدول في بلورة القواعد 

وعلى  .ادرات الدولة، وأحيانًا أخرى تتخطاهاوالمعايير واإلجراءات التي تقوم بها الدولة، لكنها في مواقف أخرى تنافس مب
 ,Baylis & Smith, 2004(أي حال، فإن نظام الحكم العالمي اليوم هو أبعد ما يكون عن التدني إلى مستوى نظام الدول 

pp. 46-48.(  

ة الدول في بين المراقبين والباحثين يرى أنه لم تتوقف هيمن ًاكبير ًا، فإن هناك اتجاه"سزوريني"وبحسب ما ذكره 
النظام الدولي بأكمله، بل انخفضت في مجاالت مختلفة منه، وأن مدى ذلك االنخفاض يختلف من مجال إلى آخر، وأن هيمنة 

غير أن هذه الهيمنة الجديدة للفواعل  .وتأثير الفواعل الجديدة يرتفع في المجاالت التي ينخفض فيها دور وهيمنة الدول
ومن جانب آخر، فإن نشاط الفواعل الجديدة . صرًا على هذه الفواعل الجديدةُتصبح بعد حفي تلك المجاالت لم  الجديدة

وليس في عالم السياسة الدولية،  ،الوطنية، أي في عالم السياسة العالمية - يكون مهيمنًا في المجاالت الخاصة بالعالقات عبر
تمر، وتتعمق شبكاتها العابرة للحدود، ليكون الدور الوطنية تلك الفواعل الجديدة بشكل مس -حيث تنمو في المجاالت عبر

" الوطنية -عبر"المهيمن األكبر لها، وذلك على الرغم من بقاء العالقات بين الدول جزءًا ال يتجزأ من العالقات العالمية 
)Szorenyi, 2013, pp.8-10.(  

وبحسب أحد رواد هذا المنظور  .اليوم المعولمووفقًا للمنظور التعددي، فإنه يتم التركيز على أهمية الترابط في عالم  
، فإن عالمنا المعاصر ليس متعدد األقطاب في حد ذاته، وإنما هو مزيج بين أقطاب متعددة لفواعل "جيوفاني غريفي"

المتبادلة فبدًال من التركيز على العالقات  ."عالم تعدد األقطاب في عصر االعتماد المتبادل"متعددة، مسميًا عالم اليوم بـِ 
وبهذا  .بين الدول لتحديد مالمحه، فإنه يتم إعطاء االهتمام والتركيز للعناصر الفاعلة األخرى في تشكيل النظام العالمي

 ,European Commission(المعنى ال تكون الدولة هي الطرف الرئيسي الفاعل في السياسة والشؤون العالمية المعاصرة 
2014, p.20.(  

إذ يشكك رواد  ؛الوطني، تكتسب الفواعل الجديدة العابرة للحدود الوطنية المزيد من االهتمام -بروبحسب المنظور ع
في النظرة المتمركزة حول الدولة في العالقات الدولية، فهؤالء " سلوتر"و" ريس كابين"و" ماثيوز"من أمثال  ؛هذا المنظور

الوطنية، مشيرين  -يسعون إلبراز دور التفاعالت والعالقات عبرال يشككون في وجود دور للدول في النظام العالمي، بل هم 
للتعبير عن " المجتمع العالمي المتعدد"أو ظهور " كوكبة ما بعد القومية"أو " ما بعد ويستفاليا"بذلك إلى ظهور حقبة 

بسبب إنهاء المواجهة عالم اليوم، وإظهار مكانة الفواعل الجديدة فيه، حيث تواجه الدول أنواعًا جديدة من التحديات 
 .الوطنية، والثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -العسكرية للثنائية القطبية القديمة، وظهور المشكالت عبر

هذا االتجاه يعني وفهذه التطورات ُتحول أهمية عناصر القوى الصلبة والناعمة للدول نحو تحديات جديدة ومنافسين جدد، 
شر أن القوة النسبية للدول تتغير، كما أن العالقات االقتصادية للدول تتغير باستمرار، مما يعزز قدرة الجهات بشكل غير مبا

فبدًال من توزيع هذه القوى  .الفاعلة من غير الدول على حيازة القوة االقتصادية وغيرها من أنواع القوى وأدوات النفوذ
ُتوجه نحو الدول والمنظمات الدولية والفواعل الجديدة، كما أن تلك  واألدوات باتجاه واحد نحو الدول فقط، أصبحت

التغيرات تجعل الفواعل الجديدة تمتلك قوة أكبر في حشد التأييد بما يسمح لها بالحصول على القوة المباشرة في فرض 
عل تطور تأثير الفواعل الجديدة ول .الوطنية، واتساع مجال مناورتها وتأثيرها في الساحة العالمية - نفسها في العالقات عبر

  :من غير الدول ينشأ من ثالثة عوامل رئيسية هي

الدول : دة تفاعالتهم مع بعضهم البعض ومع غيرهم من الممثلينين على المسرح العالمي، وزيادة حازدياد عدد الممثل -
 .والمنظمات الدولية

 .زيادة ونمو قوتهم وقدراتهم في مجال التعبئة والتأييد -

عالم السياسة الدولية، بسبب التحوالت الكبيرة التي طرأت في قوتهم النسبية في الحضور في النظام الدولي، أي  ازدياد -
 ).Szorenyi, 2013, pp.7-8(على هذا النظام 
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وبعيدًا عن الجدل بين االتجاهات المتباينة حول مكانة الدول والفواعل الجديدة في السياسة العالمية، فيما إذا كانت 
ِمن " السويل"و" ماكدوغال"، يعد ُكل ِمن ًاتوفيقي ًاكانة األكبر والمهيمنة للدول أم للفواعل الجديدة، فإن هناك اتجاهالم

فهذا  .ن الدول والفواعل الجديدةل ملإلشارة إلى ُك) Participants" (المشاركين"أبرز رواده، حيث يقدمان مصطلح 
واعل الجديدة في عملية صناعة أحداث وقوانين العالم المعاصر، ِفكال الطرفين المصطلح يتجنب التمييز بين الدول والف

 -االتحاد السوفييتي–فبعد انهيار المنظومة االشتراكية  .يشارك في ذلك، دون إعطاء تمييز بينهما في تلك المشاركة
الفواعل –وضع الكيانات غير الحكومية والتطورات المتالحقة في النطاقات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تسبب ذلك في 

بشكل بارز في مواقع األبراج العاجية للعالقات الدولية، لتحديد ووضع مالمح عالم اليوم، بحيث تتشارك فيه هذه  -الجديدة
ويدعم هذا ). Noortmann, 2009, pp.2-3(الدول والمنظمات الدولية : الكيانات غير الحكومية مع الكيانات القديمة

الذي يستخلص فيه نتيجة متوازنة لفهم مكانة الدولة " كابينثوماس "لمنهج البنائي الذي قدمه التشاركي، ا -اه التوفيقياالتج
يحتاجان " العالم المتعدد"و" عالم الدول"الوطنية الذي أوجدته الفواعل الجديدة، مفادها أن  - في عالم العالقات عبر

  ).Szorenyi, 2013, p.6(لبعضهما البعض 

ومن كل ذلك، يرى الباحث أن مكانة كل من الدول والفواعل الجديدة في السياسة العالمية المعاصرة، تدور في ثالثة 
األول يعطي المكانة األهم للدول، والثاني يعطي المكانة األبرز للفواعل الجديدة، أما االتجاه الثالث، فهو  :اتجاهات رئيسية

أن جميع تلك  كما يتبين. ن في رسم وتحديد شكل العالم وسياسته المعاصرةارفين شريكاالتجاه التوفيقي الذي يرى أن الط
فيما  ؛االتجاهات تتفق على وجود مكانة للفواعل الجديدة في السياسة العالمية المعاصرة، بغض النظر عن درجة تلك المكانة

  .إذا كانت أقل أو أكثر أو موازية لمكانة الدولة

  الخاتمة

ة بالبحث مسألة التغير الذي طرأ على ماهية السياسة العالمية المعاصرة، نظرًا لظهور فواعل جديدة على تناولت الدراس
تناولت الدراسة موضوع مكانة الدولة القومية في تلك السياسة العالمية، إلى  ،وِتبعًا لذلك .المسرح العالمي وتعدد موضوعاته

  :أن تم التوصل للنتائج والتوصيات اآلتية

  النتائج: أوًال

من السياسة  ًاة، حيث ُتعد هذه األخيرة جزءيلمفهوم السياسة الدول ليس مرادفًامفهوم السياسة العالمية المعاصرة  )1
فالسياسة العالمية المعاصرة ُتشير إلى جملة الممارسات واألدوار التي تؤديها كل  .هاوليس جلَّ ،العالمية المعاصرة

ل، لتحديد معالم عالم اليوم، في حين تقتصر السياسة الدولية على جملة األدوار األطراف العالمية بما فيها الدو
 .والممارسات التي ُتجريها الدول فيما بينها

تتفق نظريات العالقات الدولية المعاصرة على وجود أطراف فاعلة جديدة في السياسة العالمية المعاصرة، على الرغم  )2
عة مكانة تلك األطراف، بحيث باتت هذه األطراف ُتشكل أحد الفواعل على من االختالف فيما بينها على حجم وطبي

دعمه وجهات نظر علمية لبعض أبرز المختصين والمراقبين في الشأن العالمي مسرح العالمي، وهو االتفاق الذي تال
 .المعاصر

مع العالمي، وليست وليدة أنها وليدة المجت) 1: مات لعل أبرزهابعدد من الس تتميز السياسة العالمية المعاصرة )3
ال يقتصر مجال السياسة العالمية على عمليات توزيع القوة بمفهومها التقليدي، وإنما يتوسع ذلك ) 2. المجتمع الدولي

لم يعد الميدان السياسي ) 3. ةالميدان ليشمل العالقات والقيم االجتماعية واالقتصادية وكل ما يمس حياتنا اليومي
وإنما امتد الشأن السياسي إلى كل أفراد  ؤسسات السياسة التقليديين، أو رجال األعمال،كرًا على رجال ومح

 .ومؤسسات المعمورة المهتمين بالشأن العالمي وموضوعاته
إلى كل جهة متعدية للحدود القومية ُتنشؤها جهات غير حكومية، أو  الميةيشير مصطلح الطرف الفاعل في السياسة الع )4

 مأ ًااقتصادي مأ ًاا غير حكومية، وُتمارس أي نشاط، سواء أكان شرعيًا أم غير شرعي، اجتماعيعلى األقل جهة منه
ذات قدرة في التعامل مع القضايا التي ال تستطيع الدولة ) 1: غير ذلك، وتمتاز بالسمات اآلتية مأ ًابيئي ًا أمسياسي
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مكنها من إقامة عالقات شبكية متخطية للحدود وجيا يتتمتع باستخدام كثيف للتكنول) 2. القومية التعامل معها بمفردها
ذات قدرة على التأثير والتغيير في ) 4. تتمتع بإطار تنظيمي مرن غير مركزي) 3. القومية بين أعضائها ومناصريها
 .سلوك الدول والمنظمات الدولية

المية المعاصرة، إال أن تلك المكانة يتم تتفق نظريات العالقات الدولية على وجود مكانة للدولة القومية في السياسة الع )5
تفسيرها في ثالثة اتجاهات رئيسية، يرى األول أن للدولة مكانة رئيسية بارزة على مكانة الفواعل األخرى، أما االتجاه 
الثاني، فيرى أن المكانة الرئيسية والبارزة هي للفواعل األخرى من غير الدول، في حين يرى االتجاه الثالث أن تلك 
المكانة للدول والفواعل األخرى هي مكانة متكاملة، فِكال الطرفين يشتركان في تسيير عالم اليوم وتحديد ماهية سياسته 

إلى  افي طريقه ،يرى أن مكانة الدولة في العالم، كشكل من أشكال التنظيم السياسي ًارابع ًاإال أن هناك اتجاه .العالمية
 .الزوال

ل في السياسة العالمية المعاصرة، إال أن هذه االستمرارية تكون في أشكال جديدة لُتعبر عن هناك استمرارية لدور الدو )6
يرجع إلى الحالة وبمعنى أن دور الدولة قد أصابه التغيير الكبير، وأن هذا التغيير هو نسبي  ؛مكانة الدولة في عالم اليوم

إذ ال يمكن الحديث عن استمرارية في الدور التقليدي  ؛محل التنافس بين الدولة والفواعل الجديدة عليه - الموضوع–
للدولة، ولكن هناك استمرارية في الحضور للدولة في مسرح السياسة العالمية المعاصر، على أن هذا الحضور ذو أدوار 

فعالم  .بعًا لحضور وأدوار الفواعل األخرى في تلك المسائلت جديدة، ذات طابع نسبي يختلف من مسألة إلى أخرى
شارك في ساحته فواعل متعددة تؤدي فيه أدوارًا لتعدد الفواعل، تنظرًا السياسة العالمية اليوم عالم متعدد األقطاب 

 .قوية ومتزايدة
معايير  ية في السياسة العالمية المعاصرةلم تضع النظريات ووجهات النظر العلمية عند تناولها لمكانة الدولة القوم )7

طبيعة العالم الذي ) 2. ضعيفة، متقدمة أم نامية مفيما إذا كانت الدول قوية أ ؛الدول طبيعة) 1: للتفرقة، من حيث
فيما إذا كانت  ؛طبيعة الفواعل الجديدة) 3. الوطني -فيما إذا كان عالم الدول، أم العالم عبر ؛تدور فيه السياسة

جميع تلك الفواعل الجديدة متجانسة فيما  إذ ليست ؛غير ذلك مبيئية أ ماجتماعية أ مشرعية أم غير شرعية، اقتصادية أ
الدولة بطريقة  ة، أو متفقة فيما بينها على تحديبينها، أو متساوية في اإلمكانيات، أو تسعى لتحقيق أهداف مشترك

  .منظمة

  التوصيات: ثانيًا

  :على ضوء النتائج السابقة، فإن الدراسة توصي بما يلي

 .مية بموضوعات السياسة العالمية المعاصرة، وتمييزها عن السياسة الدوليةضرورة تكثيف اهتمام األوساط األكادي )1

تفسير جملة الظواهر التي تدُخل في صميم السياسة العالمية  علىإعادة النظر في قدرة نظريات العالقات الدولية  )2
 .اسة العالمية المعاصرةوليس السي ،فتلك النظريات وِضعت في األساس لتفسير موضوعات السياسة الدولية ؛المعاصرة

لمزيد من البحث، واستخدام منهجيات قائمة على التحليل الكمي في دراسة حجم  إخضاع موضوعات الفواعل الجديدة )3
 . قياس طبيعة أثرها على مكانة الدولة القومية في عالم اليوم ورها في الساحة العالمية، ومن ثمانتشارها وحض

  :في السياسة العالمية المعاصرة، يجب وضع معايير للتفرقة بين - والفواعل الجديدةالدول –عند دراسة مكانة الطرفين  )4

ففي عالم  ."الوطني - العالم المتعدد عبر"أم " عالم الدول"كونه طبيعة العالم الذي تدور فيه السياسة من حيث  - 
دولي بالعالقات  -عالم البينساب الفواعل الجديدة، حيث يختص هذا الللدول على حتكون الصدارة في المكانة  ،الدول

فهو ال يتناول بشكل رئيسي العالقات بين الفواعل الجديدة، وذلك على الرغم من أن عالم الدول يعتبر  ؛بين الدول
تحت تأثير العالم المتعدد، إال أن السياسة الدولية في عالم  -أي عالم الدول–من العالم المتعدد، وهو بذلك  ًاجزء

تدخل في المسائل العالمية  ع مؤسسات الدولة الرسمية، أما القضايا التي تتناولها الدول عندماالدول تكون من صني
لجديدة، فإن ذلك في التعامل معها، أو التي ُتزاِحمها عليها الفواعل ا كون الدول بمفردها عاجزة أو غير كافيةالتي ت
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الوطني، الذي تسوده الفواعل األخرى من  - متعدد عبرد من مكانة الدولة القومية، ألنها تدُخل بذلك في العالم اليح
 .غير الدول، وهنا تظهر الصدارة فيه لهذه الفواعل على ِحساب الدول

فليست جميع الدول متساوية في تلك الموضوعات، ومن ثم فإن  ؛طبيعة الدول من حيث أحجامها وقوتها وإمكانياتها - 
 .حضور نسبي يختلف من دولة إلى أخرى في المسرح العالمي، -مكانتها–حضورها وأدوارها 

فليست  ؛شرعية أم غير شرعية، اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية أم غير ذلك كونهاطبيعة الفواعل الجديدة من حيث  - 
جميع هذه الفواعل الجديدة متساوية في القدرات والنفوذ، أو متماثلة في المجال واالهتمام، أو تعمل لتحقيق مصالح 

فهناك تعدد كبير وهائل جدًا في  .الدول والمنظمات الدولية: يًا في مواجهة الفواعل التقليديةعمل سومشتركة، أو ت
فمنها ذات بعد اقتصادي، وأخرى ذات بعد  ؛وهناك تنوع كبير في اختصاصاتها واهتماماتها ،عدد الفواعل الجديدة

الجديدة ما هو شرعي، في حين أن منها ما هو  كما أن هناك من الفواعل .وهكذا ،اجتماعي، وأخرى ذات بعد بيئي
هو عالم تحت سيطرة الفواعل الجديدة بمختلف " العابر للحدود"فعلى الرغم من أن العالم المتعدد  ؛غير شرعي

اهتماماته ومصالحه الخاصة، وهو األمر الذي قد  فِلُكل ؛أطيافها، فإن هذه الفواعل غير متجانسة مع بعضها البعض
اعل التقليدية من تحقيق مكانة أعلى على بعض تلك الفواعل الجديدة، في حين أن الفواعل التقليدية قد ال يمكن الفو

تستطيع تحقيق مكانة أعلى على بعض آخر من الفواعل الجديدة، في الوقت الذي قد تفقد فيه الفواعل التقليدية 
تضطر الفواعل التقليدية للتعاون أو التحالف مع السيطرة بشكل مطلق على بعض آخر من الفواعل الجديدة، بينما قد 

على  -التقليدية والجديدة–وبذلك ال تكون هناك أفضلية في المكانة لهذه الفواعل بشقيها  .بعض آخر من تلك الفواعل
 .ا البعضبعضه

  

Determining the Nature of Contemporary World Politics and the 
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Abstract 
The aim of this study was to decouple the world politics concept from international politics 

concept and to demonstrate the position of the contemporary nation state in the world of relations 
through the transnational set- up by the new global actors. To achieve that, the study used the 
descriptive and the holistic methods and the results showed that the contemporary world politics 
concept is not a synonym to the international politics concept, by virtue of which the international 
politics are to be deemed part of the world politics. The main feature of the contemporary world 
politics is its multi-polarity as a result of the number of actors. The result also showed that there is 
continuity in the presence of the nation state in the contemporary world politics; this presence, 
however, has roles different from what they were before. The presence and role of the nation state are 
relative, differing from issue to issue, depending on the level of the presence of the new actors and 
their roles in those issues. The study made some recommendations in light of its findings; including 
that when examining the nation state position in the contemporary world politics, it's necessary to 
establish criteria to differentiate in that position, depending on the nature of the politics where the 
presence of states is; whether it is international politics or world politics. As well as depending on the 
state's nature; whether it is strong or weak and depending on the nature of the new actors; whether 
they are legal or illegal or in terms of their areas of activity. 

Keywords: World politics, New global actors, Nation-state. 
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  الملخص

أثناء قضاء محكوميته من خالل استخدام بعض الحقوق التي قد في اإلنجاب في التعرف على حق السجين  إلىتهدف هذه الدراسة 
  . ساعة خارج السجن أو استخدام حقه في الخلوة الشرعية 24الحصول على إجازة لمدة  حق وتشمل هذه الحقوق .ة لهتكون متاح

عطاء السجين بعض الحقوق التي قد تؤدي إلى تحقيق ما يصبو إليه من إيتم  ،على توفر شروط معينة تناولتها الدراسة وبناًء
قد تصبح األمور أكثر  ،على أي حالو .وث الحمل لزوجة السجين أو للزوجة السجينةإجازة أو خلوة شرعية وما قد ينتج عنها من حد

فترة اإلجازة في وهذا يؤدي لعدم حصول حمل أثناء . في حالة عدم حصول حمل بسبب ظروف مرضية قد تعتري السجين تعقيدًا
  .والخلوة الشرعية التي تم ذكرهما سابقًا

اإلنجاب بالطرق العالجية ووفق شروط معينة تم توضيحها في هذه في حق السجين ن الدراسة اعتبرت أن إف ،ولهذا السبب
وفي حالة عدم حدوث الحمل باستخدام هذه . نجابالسجين لمساعدته على اإل هالدراسة هو من قبيل العالج الذي يجب أن يحصل علي

ن يكون هذا االجراء أويجب ). نابيب والحقن المجهريزراعة األ(لى التلقيح الصناعي الذي يشتمل على عدة طرق مثل إيصار  ة،الطريق
  .مع قواعد الشريعة اإلسالمية متوافقًا

ومن . وخلصت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات .ن هذه الدراسة تطرقت أيضًا لرأي الفقه اإلسالمي في مشروعية هذه الطرقإ
ولكن ضمن شروط  ،في االنجاب في كل من القانونين المدني والشرعينه ال يوجد ما يمنع من إعطاء السجين الحق أهم هذه النتائج أ

  .ولم يحدد النظام ماهية هذه األمراض ،تصيبه قد لعالج من األمراض التيفي اإن للسجين الحق فعالوة على ذلك . معينة

 النفس البشرية،وع من احترام فيه ن افي األنظمة والقوانين وكذلك طريقة التعامل معه" نزيل"ن تغيير مسمى السجين إلى مسمى إ
من نظام وحدة اإلخصاب واألجنة ) 2(نص المادة  ليتعدن إو .ألنه ليس كل من هم بداخل السجون مجرمين كما قد يتبادر للذهن

  .رعًامقبول ش" أي مانع آخر" السعودي وإضافة عبارة

رضية أو أي مانع آخر من لخصوبة أو عند وجود مشكلة ميجوز التدخل الطبي لعالج العقم الناتج عن ضعف ا":وتصبح المادة كما يلي 
خصاب لعالج العقم الذي يثبت عدم مقدرة المصاب به وال يجوز إطالقًا إجراء عملية اإلنجاب بشرط موافقتها للشرع والنظام، موانع اإل

  ."على اإلنجاب

  

  المقدمة

إلى  ًازينة الحياة الدنيا جنب البنون حيث اعتبر ـ لسالمعليه اـ يعتبر اإلنجاب فطرة بشرية بدأت منذ خلق الله تعالى ألدم 
 ،يعتبر اإلنجاب أهم مقصد من مقاصد الزواجو ،)46 :الكهف( "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" جنب مع المال، قال تعالى 

والَِّذين يُقوُلون ربَنا " :عالىقال ت .األطفال وذلك ألهمية الذرية في حياة اإلنسان ،لذلك يسعى اإلنسان جاهدًا من أجل إنجاب
ـ عن حب  رحمه الله -يقول اإلمام الغزالي .)74 :الفرقان("هب َلَنا ِمن َأزواجَنا وُذرياِتَنا ُقرَة َأعين واجعْلَنا ِلْلمتَِّقين إماما

فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء نسله، فإنه نوع  ؛ةأودع الله تحت تلك الشهوة حياتين، حياة ظاهرة وحياة باطن": الزواج
 ,Manjari"(فإن هذه اللذة الناقصة تحرك اللذة الكاملة باآلخرة ؛من دوام الوجود، والحياة الباطنة هي الحياة األخروية

                                                        
 .2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .المملكة العربية السعودية ،جامعة شقراء، وم والدراسات اإلنسانية بحريمالءكلية العل ،قسم القانون *
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2008, p.27(رة عن مجموعة من حقوق الحرية الشخصية التي هي عبا ًا، وسنتناول في هذا البحث حق اإلنجاب باعتباره حق
ومن أبرز هذه  .من الحريات التي يتم إقرارها لكي تضمن للشخص ممارسة األنشطة الطبيعية بإرادته المنفردة بشكل اعتيادي

الحريات حرية المسكن وحرية االعتقاد وحرية العمل والتقاضي وكذلك حرية الزواج واإلنجاب، حيث يكون من حق كل 
 ,Al-Zahrani( ما يتعارض مع أحكام النظام العام واآلداب العامة السائدة في المجتمعشخص أن يتمتع بهذه الحريات إال 

Abdel Tawab & Al-Omar, 2013, p.171(،  وهي الحقوق التي تثبت للشخص  ،حقوق األسرةفيما بعد وينظم المنظم
وتختلف هذه  .قرابة أو مصاهرةتعرف بأنها مجموعة من األفراد تربط بينهم صلة نسب أو  وسرة األباعتباره عضوًا في 

 .Al-Ruwais & Al-Rayes, 1433 H, p(زوجًا كان أو زوجة أو أبنًا أو بنتًا  ؛الحقوق باختالف موقع الشخص في األسرة
حق المسجون في اإلنجاب باعتباره من الحقوق العامة غير المالية التي تستمد شرعيتها من طبيعة  لوسنتناو )211)

وسنتناول  ،)Al-Zahrani, Abdel Tawab & Al-Omar, 2013, p.164( له منذ والدته إلى وفاته الشخص كإنسان وتثبت
فسجن  ؛لإلنسان بعيدًا عن القانون الجزائي، وعن مدى اعتبار السجن وسيلة ردع منتجة أم ال ًاهذا الحق باعتباره حق

تصلت حياتهم بحياته ا آخرونعاقب معه أشخاص ه، وعقاب الشخص ال يعني أن ياتواحتياج تهالشخص ال يجعله يفقد إنساني
فالشرع اإلسالمي  .سنتناول هذا الموضوع بالدراسة،ومن هذا المنطلق .بضرورة وجوده مرهون وبقاء ذكرهم في هذه الدنيا

 صالح المجتمع وحمايته وتأهيل مستحق العقوبة وإعادتهإحدى وسائل إوإنما يعتبرها  ،لم يجعل العقوبة غاية بحد ذاتها
للمجتمع كي يقوم بدوره البناء في خدمة المجتمع وخدمة أمته بعد أن يكون قد قضى فترة من التأمل، ومراجعة النفس، 

   )(Rabshi, 2007, p.670يدرك من خاللها ما قام به من أخطاء تجاه المجتمع 

  البحث أهمية

باإلنسان ال  ًاخاص ًاأنها تتناول حق في" في أثناء قضاء محكوميتهحق السجين في اإلنجاب "تكمن أهمية الدراسة 
برابطة الزوجية التي  معهوذلك لتعلق هذا الحق بحق إنسان آخر يرتبط  ،يمكن حرمانه منه إال وفق شروط وضوابط معينة

  .ليس من السهل الحكم بانتهائها لمجرد سجن أحد الزوجين

 البحث إشكالية

يكون حبيسًا للقضبان، تتأثر كل سبل حياته، وبالتالي ال  أن المسجون إذا حكم عليه أنبتتلخص مشكلة الدراسة 
عندما يتم سجنه دون  ـ سواء كان ذكرًا أم أنثىـ وتزيد فظاعة السجن بالنسبة للمسجون .يستطيع إدارة شؤونه بشكل عادي

دون أي ش وحيدًا أن يكون قد رزق بأوالد بعد، وبالتالي قد يخرج من السجن غير قادر على اإلنجاب مما يؤدي إلى أن يعي
ِقبفإن ذلك سيؤدي إلى إعطاء هؤالء المساجين أمًال في الحياة لوجود  ،لو أتيح لهؤالء المساجين الفرصة لإلنجابو. ع

في هذه الحياة، حيث هناك الكثير  أمًال ئهأوالد لهم خارج السجن ينتظرونهم، مما يؤدي إلى تحسين نفسية السجين وإعطا
، وقد تكون فترة سجنه طويلة ويبقى الشريك الزوج متمسكًا بشريكه وال ينفصل عنه رغم ًاأوالد منهم يسجن قبل أن ينجب

فحرمان السجين من اإلنجاب فيه حرمان  .وهو الغالب في مجتمعاتنا ،الحكم عليه بالسجن، ويبقى ينتظره ليخرج من السجن
منع من وجهة نظرنا من تحقيق مثل هذا االمر لذلك ال يوجد ما ي .حساس بمشاعر األمومة أو األبوةلشخصين من اإل

من هذا  السجين أن السجون تمنعف ذلك، ورغم عدم وجود ما يمنع .نظمةذلك ال يخالف الشريعة اإلسالمية واال ألنللسجين 
   .الحق دون وجه حق

  البحث هدف

يحقق المصلحة للمسجون  في اإلنجاب بمايمكن من خالله منح الحق للمسجون يهدف البحث إلى تحديد اإلطار الذي 
 .روح إجرامية قد يورثها ألبنائه هن المسجون قد يكون لديإوالمجتمع بشكل عام، مع تناسي االتجاه الذي يذهب للقول 

جدًا ال يسمح لهم بلقاء زوجاتهم في الخلوة الشرعية أو الزيارة العائلية وليس لهم  خطرونكذلك يوجد هناك مساجين 
هنالك الكثير فإن كذلك  .لهم اإلنجاب بالطرق الصناعية إذا هم طلبوا ذلك ووافق الشريك في الزواجأوالد، فيمكن أن يتاح 

أن يحصلوا على الخلوة الشرعية نظرًا للعادات والتقاليد ومفهوم العيب السائد في بالدنا  نال يستطيعو ممن من المساجين
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فيتم حرمانهم نتيجة ذلك من اإلجازة و الخلوة الشرعية،  ،اء سجنهمأثنفي وكذلك لعدم التزامهم باألنظمة والقوانين  ،العربية
أال وهي إنجاب السجين  ؛نجاب بالطرق الصناعية وسيلة لتحقيق الهدف والغايةوبالتالي حرمانهم من اإلنجاب، فيكون خيار اإل

 .أثناء قضاء المحكوميةفي لألطفال 

  البحث منهج

أثناء قضاء محكوميته، والحقوق التي يمكن له في السجين  للبحث في وضع ياستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الوثائق
يق لتحق إليهاإذا حصل عليها أن يتحقق له اإلنجاب، وفي حالة منعه من التمتع بهذه الحقوق في السبل التي يمكن اللجوء 

  .من خالل تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث وذلك اإلنجابمفهوم حقه في 

  نسان في اإلنجاب في المواثيق الدولية والقوانين الداخليةحق اإل: ولاأل المبحث

 .إن القانون الدولي والمواثيق الدولية تفرض على الدول احترام الحقوق اللصيقة باإلنسان التي ال يجوز المساس بها
اإلنسان له مطلق الحرية ف .فاإلنسان يملك حق اإلنجاب وال يتوجب عليه ذلك ؛ومن هذه الحقوق حق اإلنسان في اإلنجاب

وسنتطرق .)1(هنالك قيود على عدد المواليد في بعض الدول مثل الصين توإن كان ،فحق اإلنجاب مكفول للجميع ؛على جسده
وفي المطلب  ،لدراسة هذا المبحث في مطلبين، سنتناول في المطلب األول حق اإلنسان في اإلنجاب في المواثيق الدولية

  .إلنسان في اإلنجاب في بعض القوانين الداخليةالثاني سنتناول حق ا

  حق اإلنسان في اإلنجاب في المواثيق الدولية: األول المطلب

إن الصحة اإلنجابية تعني أن يتمكن الفرد من التمتع بحياة جنسية مرضية وآمنة مع إمكانية اإلنجاب، كما يملك الفرد 
في أن يقرروا بحرية  لألزواج كافةق إلى االعتراف بالحق األساسي وتستند هذه الحقو .سرية اتخاذ القرار وتحديد زمانه

وحقهم في أن يبلغوا أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية  ،الوقت الذي يرونه مناسبًاأطفالهم في ومسؤولية إنجاب 
ما أن ك.(Cottingham, 2010, pp. 551 -555) و عنفأإلنجاب دون إكراه أو تمييز ويشمل ذلك حقهم في ا .واإلنجابية

على أنه بداية من سن منه ) 16/1(نص في المادة  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة عام 
نصت االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في  ،م1966وفي عام  .للمرأة والرجل الحق في تكوين أسرة ،البلوغ
كما نصت المادة  .ق في الزواج واألسرة حق معترف به للرجل والمرأة بداية من سن البلوغعلى أن الح منها )23/2(المادة 

أسيس أسرة امتدادًا من سن البلوغ، على حق كل إنسان في الزواج وت 1950من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عام  12
   .وعلى القوانين الوطنية ضمان ممارسة هذا الحق

م جابية بالظهور كمجموعة فرعية من حقوق اإلنسان في المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان عالقد بدأت الحقوق اإلن
ترف بأحد وكان إعالن طهران غير الملزم الناتج عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تع .الذي عقدته األمم المتحدة 1968

كما اكدت الجمعية  .طفالهم بكامل الحريةأ أن األهل لديهم حق إنساني أساسي في تحديدهم لعددهذه الحقوق عندما ذكرت 
" الذي ينص على بشأن التقدم االجتماعي والتنمية  1969عام  الصادر العامة لألمم المتحدة على حق اإلنجاب في اإلعالن

. ..، وال سيما االطفال والشبابأن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع وللبيئة وللطبيعة لنمو ورفاهية جميع أعضائها
تم عقد المؤتمر  ،وبعد ذلك. )2("ولألهل الحق الحصري في تقرير عدد أطفالهم والمباعدة بين الوالدات بحرية ومسؤولية

ن مفهوم الصحة إ إذ الصحة اإلنجابية في حياة اإلنسان؛م الذي أوضح أهمية 1994الدولي لإلسكان والتنمية في القاهرة عام 
متعددة منها تقديم الرعاية  ًاجل على حد سواء، وتشمل منظومة الصحة اإلنجابية أمورمن المرأة والر اإلنجابية يشمل كًال

 Proceedings of 2013 Regional( ة للحوامل خالل فترة الحمل مع تأمين اإلشراف الطبي لهن أثناء الوالدة وبعدهايالصح
Symposium on Reproductive Health( . في مدينة  1995للمرأة المعقود في عام ولقد انتهى المؤتمر العالمي الرابع
من الفصل ) ج(البند  يتضمنحيث  ،ولكن مع وضع أطر أوسع للحقوق اإلنجابية ،بكين ليؤكد ما جاء في برنامج عمل القاهرة

 إلى االعتراف بالحق األساسيي يتضمن أيضًا الحقوق اإلنجابية اإلشارة الذيتعلق بالمرأة والصحة اإلنجابية الرابع فيما 
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كما أشار  .يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أوالدهم وفترات التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم في أنلجميع الشركاء واألفراد 
  ).Mohamed, 2008, p.55(إلى الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة في اإلنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف 

وال يجوز أن يحرم  أو امرأة، مكفول لإلنسان سواء كان رجًالأن الحق في اإلنجاب حق ومن خالل ما سبق نستنتج 
فيجب أن يكون لهذا التقييد مبررات مثل منع اإلنسان المصاب وإذا كان هناك تقييد، . اإلنسان من هذا الحق ألي سبب

 .عوبالتالي انتشار األمراض في المجتم ،باإليدز من إنجاب األطفال خوفًا من والدة أطفال مصابين بالمرض

  حق اإلنسان في اإلنجاب في الشريعة اإلسالمية والقوانين الداخلية: الثانيالمطلب 

، وفقًا لظروفه وقدراته وتركت ذلك لمحض إرادة اإلنسان ،إال أنها لم تلزم به ،إن الشريعة اإلسالمية حثت على الزواج
أصًال ويباح له ترك المخالطة الجنسية بعد الزواج اإلنسان يباح له ترك الزواج "  :ذلك بقول اإلمام أبو حامد الغزاليوفي 

ولكن بشرط عدم ، Taha, 2010, p.1235)( "الجنسية، كل ذلك مباح وليس فيه مخالفة المخالطةويباح له ترك التلقيح بعد 
  .وسنأتي على بيان ذلك في المبحث الثاني من هذا البحث .اإلضرار بالزوجة

ولكن  ،ذلكم الحق في تلزم األفراد بالزواج أو تعطيه بالزو م تتضمن نصوصًا خاصةإن أغلب القوانين الداخلية للدول ل
فالدساتير في بعض الدول تطرقت لألسرة باعتبارها  .أتت بمفهوم عريض من خالل الحديث عن األسرة ودورها في المجتمع

 اسي للحكم في المملكة العربية السعوديةفالمادة التاسعة من النظام األس .نواة المجتمع وضرورة المحافظة عليها ورعايتها
)The Articles of The Association of the Judgment, issued on 27/08/1412 AH(، األسرة هي " تنص على أن

ويربى أفرادها على أساس العقيدة اإلسالمية وما تقتضيه من الوالء والطاعة لله ورسوله وألولي  ،نواة المجتمع السعودي
من النظام  والعشرونونصت المادة السابعة  ."رام النظام وتنفيذه وحب الوطن واالعتزاز به وبتاريخه المجيداألمر واحت

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام "على أن االساسي للحكم 
  ."في األعمال الخيريةالضمان االجتماعي وتشجيع المؤسسات واألفراد على اإلسهام 

أي نص يلزم الفرد بالزواج أو يمنحه هذا  1958والدستور الفرنسي لعام  2014ولم يتضمن الدستور المصري لعام 
 Article (10) in the(الحق وإن كانت هنالك نصوص في الدستور المصري تتحدث عن المجتمع واألمومة والطفولة 

Egyptian Constitution, issued in 2014()3( . في المادة  1973كما نص الدستور السوري عام)على أنهمنه ) 44/1: 
  ."زالة العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقهإتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على "

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا " أنقانون األحوال الشخصية األردني على  من) 5(كما نصت المادة 
من قانون ) 3(كما نصت المادة . )Jordanian Personal Status Law No. 36 of 2010" (تكوين أسرة وإيجاد نسلل

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة . 1" األحوال الشخصية العراقي على أنه
  ). 9Iraqi Personal Status Law No. 188 of 195("والنسل

كوين ة أعطت الحق لإلنسان في تمن خالل دراسة ما سبق فإن الشريعة اإلسالمية والقوانين الداخلية والمواثيق الدولي
يعتبر إنسانًا، فإنه  ـ كان ذكرًا أم انثىأسواء ـ وبما أن المسجون  .ال يجوز ألحد حرمانه منه ًاأسرة وإنجاب أبناء باعتباره حق

 يجوز حرمانه من هذا الحق إال في أضيق نطاق، وهذا ما سنتناوله بالدراسة في المبحثين يملك الحق في اإلنجاب وال
اإلجازة باعتبارها حقوقًا يشجع السجين المسجون في الخلوة الشرعية وحقه في القادمين، حيث سنتطرق لدراسة حق 

العالج إذا أصابه مرض أدى إلى منعه للحصول عليها من أجل اإلنجاب، كما سنتطرق في المبحث األخير لحق المسجون في 
والتلقيح الصناعي الخارجي باعتبارها أهم الطرق  يعن طريق التلقيح الصناعي الداخل ،من اإلنجاب وبالتالي اللجوء لإلنجاب

  .المتبعة لإلنجاب عند األشخاص العاجزين عن اإلنجاب بالطرق الطبيعية
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  ي الخلوة الشرعيةجازة وحقه فالسجين في اإل حق: الثاني المبحث

لما في ذلك من تهدئة  ،إن وضع اإلنسان في السجن ال يعني حرمانه من حقوقه اإلنسانية وتلبية احتياجاته الغرائزية
فإن ذلك يمنعه عن المجتمع ويبعده عن االحتكاك به، ويبتعد عن  ،فإذا قبع أحدهم في السجن ألي سبب كان .لنفس السجين
كان ال بد من منحه بعض الحقوق التي تخفف اطفي قد يؤثر على نفسية السجين، وود كبت عمما يعني وج ،أسرته ومحبيه

لخارجي، حيث عن السجين كبت هذه الرغبات والغرائز، فكان ال بد من العمل على استمرار تواصل السجين مع المجتمع ا
الزيارات المستمرة التي يقوم بها  ويكون هذا التواصل من خالل. في سلوك السجين وصالح أمره، يكون لذلك أثر حتمي

المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية  ى المسجون سلوكًا مهذبًا وسليمًا، فإنفإذا أبد .األقارب للمسجون
في هذا المبحث حيث سنتناول حق السجين في  ،وهذا سيكون مدار بحثنا .تمنحه عدة ميزات منها ما يؤدي إلى اإلنجاب

  . ن في الخلوة الشرعية في مطلب ثانة في مطلب أول وحق السجياإلجاز

  أثناء قضاء محكوميتهفي الحصول على إجازة في  السجينحق : األول المطلب

إصالحه أو حل مشاكله، فالمحبوس  فيإن عزل السجين عن المجتمع الذي يعيش فيه بشكل كامل ال يمكن أن يساعد 
ه ولو ئاإلجازة للسجين لحضور جنازة أحد أقربا إلى انولقد ذهب فقهاء الشريعة  .أصدقاءه ويقابليجب أن يتصل بذويه 
وذكر الحنفية أن النزيل ال يخرج  .وهذا قول المالكية والحنفية ،السجين ويزدجريرتدع وذلك حتى  ،بكفيل أمر غير مقبول

واستحسن المالكية ذلك، وكذلك  ،أو فروعه أن يخرج بكفيل لجنازة أصوله وهو لعيادة مريض، كما أن هناك رأي آخر للحنفية
   ).Mamoun, 2004 AD, p.22( ه والشافعية تركوا األمر للحاكم حسب المصلحةئه أو أقربالمرض أحد والديه أو أخوت

مثل اإلفراج الصحي  ،ن ال يعني عدم خروجه منه ولو لفترة محددة ثم عودته إلى السجنإن وجود السجين في السج
 اعادته إلى السجن تتمفإذا تحسنت حالته . تهدد حياتهم أو تعجزهم كليًا التي قد صابين باألمراضعن األشخاص الم

)Article (22) of the Saudi Prison and Detention Law, published on 7/11/1398(.   

. فرت شروط معينةوهي حاالت يمنح فيها السجين إجازة إذا توا ،هي مدار بحثنا في هذا المطلبوهنالك حاالت أخرى 
والمتضمن التصريح للسجين السعودي حسن السيرة  17/6/1411الصادر بتاريخ  1745فاستنادًا إلى القرار الوزاري رقم 

ة ساعة خارج السجن في الشهر الواحد، قامت المديرية العامة للسجون بوضع سبع نقاط سلوكي 24والسلوك بإجازة لمدة 
ساعة في كل شهر لزيارة أسرته، مع مراعاة موافقة  24لخروج المؤقت من السجن لمدة تؤهل من استوفاها من المساجين ل

الباحث االجتماعي، وضابط القضية، ومدير الشؤون الدينية ( تم تشكيلها لدراسة هذه اإلجازة مشكلة منيلجنة متخصصة 
  : وهذه النقاط السلوكية هي .)ومدير شؤون السجناء ،ومدير اإلصالح والتأهيل

 .ك النزيل وتصرفاته خالل فترة سجنهسلو -1
 .التزامه بأداء الصالة مع الجماعة -2

 .المشاركة في حلقات تحفيظ القران -3

 .المشاركة في برنامج التوعية الدينية -4

 .المشاركة في برنامج الثقافة وشغل أوقات الفراغ -5

 .سبق أن التحق بهأن يكون التحاق النزيل في برنامج التدريب المهني أو  -6

 Model No. 25 on family leave in prison in the Kingdom(سبق أن التحق بها / لنزيل بالمدرسة أو التحاق ا -7
of Saudi Arabia.(  

تقدير،  أن المنظم في المملكة العربية السعودية اتخذ مسلكًا يكاد يكون متفردًا فيه في البالد العربية على أقلونالحظ 
وهذا يحسب له كونه اشترط حسن السلوك  .ساعة خالل الشهر الواحد) 24(لمدة  اإلجازةعندما منح المسجون الحق في 

وأن يرتقوا بسلوكهم حتى  ،مما يدفع المساجين إلى تهذيب أنفسهم دينيًا وخلقيًا ،الُخلقي والديني للحصول على هذه اإلجازة
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لذي نرجو الوصول إليه من خالل كتابة اولكن حتى يتحقق المطلوب . ساعة بين أهلهم 24يستطيعوا أن يقضوا إجازة لمدة 
ومن  .حقق أكبر قدر ممكن من منافع اإلجازةتأن يتم تحديد موعد اإلجازة بالتنسيق مع النزيل حتى ي فيجبهذا البحث 

فاألفضل أن يتم التنسيق مع السجين حتى يحدد  ؛منافع اإلجازة االتصال الجنسي بين السجين وزوجته أو السجينة وزوجها
وبالتالي عند خروجه في إجازة يقضيها في بيته تكون المرأة مهيأة لالتصال الجنسي  ،ت الذي يتم فيه منح اإلجازةهو الوق

   .وفي وقت تكون فيه فرصة الحمل عالية جدًا

  في الخلوة الشرعية السجينحق : الثاني المطلب

له على إصالح نفسه لكي ال يخرج ناقمًا  بل نكون عونًا ،ولن نعين الشيطان على أخينا ،إن الخطأ ليس نهاية المطاف
ضفاء طابع إولقد شرعت الشريعة اإلسالمية الغراء من األحكام ما يحقق مقصدها من السجن من خالل . على المجتمع

 وألنألنه أفضل خلق الله،  ؛وذلك بتجنب معاملة المحكوم عليه بأسلوب يسلب كرامته وإنسانيته ،إنساني على تنفيذ العقوبة
على أساس احترام كرامة  ًاكل تطور حديث يهدف إلى إصالح المجرم يجب أن يكون مبنير ال يزال بأضرار أكثر منه فضرال

   ).Ibrahim, 2008, p.74(اإلنسان 

 يعتبرفالسجن  .التي حكم بهااإلنسان الذي ارتكب مخالفة وحكم عليه بالسجن ليقضي فيه العقوبة  ذلك السجين هوإن 
نهاية المطاف لكن هذا السجين في والمجتمع ،  تم حمايةهم حتى توالمساهمة في إصالح دع المخالفينلرالعالج الوحيد 

 أقرت الشريعة اإلسالمية واألنظمة واللوائح في المملكة ولقد .معاملته كإنسان فتجب حتى وإن ارتكب جريمة أو عدة جرائم
يستطيع السجين استعمالها دون واجتماعية ونفسية واقتصادية حية أن لإلنسان السجين حقوقًا ثقافية وص العربية السعودية

سنتناول إذ وسنتناولها في ثالثة فروع،  ،وهي مدار هذا المطلب ،ومن هذه الحقوق حقه في الخلوة الشرعية .معارضة أحد
قانونًا وفي الفرع  في الفرع األول مدى مشروعية الخلوة الشرعية في الفرع الثاني سنتناول حق السجين في الخلوة الشرعية

  .الثالث شروط حصول السجين على الخلوة الشرعية

  مشروعية الخلوة الشرعية مدى: األول الفرع

ليس هناك ما يمنع السجين من الخلوة بزوجته  إلى أنهفذهب جمهور منهم  ،اختلف الفقهاء في حق الخلوة الشرعية للسجين 
 .)Mamoun, 2004 AD, p22(ن ال يمكن أن تجبر الزوجة على ذلك ولكه غير ممنوع من قضاء الحاجة، أو جاريته ألن

ولكن مع إمكانية تقييده من خالل إعطاء ولي األمر حق الحرمان منه  ،وهناك من يقر هذا الحق مثل بعض فقهاء الشافعية
 Abu( ام وشرابذلك أن تلبية شهوة الفرج مثل تلبية شهوة البطن من طع علىوأدلتهم  .متى كان في ذلك مصلحة مشروعة

Hamida, 2012, p.91(. ألن ذلك يؤدي لحصول المسجون على لذاته ،وذهب المالكية إلى عدم تمكين الزوج من ذلك، 
ألنها لو  ،ال يمنع من زوجته إال إذا حبس بحقهاأنه بعض المالكية  ويرى .وبذلك يخالف مقاصد السجن القائمة على التضييق

أي أنه ال يسمح للسجين بالخلوة الشرعية مع زوجته إذا قدمت زوجته  ؛)Mamoun, 2004 AD, p.22(شاءت لم تحبسه 
  .شكوى ضده وسجن بسبب هذه الشكوى

وال سيما  ،تمكين الرجل والمرأة من االنفراد ببعضهما بحيث يأمنان أي اطالع عليهما" نهاأوتعرف الخلوة الشرعية ب
  ). Qefah, 2004, p.43("عند مزاولة العالقة الحميمية بينهما

 .وليس الرجل فقط ،شباع لرغبات كل من الرجل والمرأةإلنا أن الخلوة الشرعية فيها  ،ومن التعريف السابق يتضح
وبالتالي فالخلوة الشرعية حق لكل من الرجل المسجون أو المرأة المسجونة وليست مقصورة على السجناء الذكور فقط كما 

  .كان السجين ذكرًا أم انثىأحق الخلوة الشرعية للسجين سواء سنبحث  ،ومن هذا المنطلق .يعتقد البعض

ال يجب على الرجل أن يجامع  إلى أنهفذهب الشافعية ؛ ختلف الفقهاء حول أحقية المرأة في الجماع مثل حق الرجلا
جماع على الرجل فال ؛وذهب كل من الحنفية والمالكية والحنابلة وابن حزم إلى أنه يجب على الرجل أن يجامع زوجته .زوجته

فالزوج يلزم الوطء إذا قدر  .)Abu Hamida, 2012, p.91-95(واجب وإن اختلف الفقهاء في كيفية تحقيق هذا الواجب 
واختار شيخ اإلسالم  .)4(ألن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي ؛عليه كل أربعة شهور إذا طلبت المرأة ذلك
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 .Al-Fawzan, 2010, p(ه من غير تقدير بمدة تية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة وجوبه بقدر كفايبن تيما
434.(   

  في الخلوة الشرعية قانونًا السجينحق : الثانيالفرع 

إذا كان  لقد سمح للسجين في المملكة العربية السعودية بالخلوة الشرعية بزوجته مرة في الشهر لكل زوجة من زوجاته
 Ministerial( ةوفق ضوابط محددة وانطالقًا من توجيهات الشريعة اإلسالمية السمحأكثر من واحدة، متزوجًا ب

Resolution No. 3517, dated: 21/2/1406 AH(.  كما نظمت الخلوة الشرعية بقرار صاحب السمو الملكي ووزير
والموقوفين اللذين مضى عليهم في  بأن يتاح للمحكوم عليهم ـه17/6/1411بتاريخ ) 1745(الداخلية السعودي رقم 

 ةساعات مع تخصيص أماكن مناسب ة كل شهر لمدة ثالثالسجن ثالثة أشهر فأكثر فرصة االختالء الشرعي بزوجاتهم مر
  .باألثاث المناسب اللخلوة الشرعية منفصلة عن انظار الزوار والمراجعين داخل السجن وتأثيثه

كز اإلصالح امن قانون مر) 20(وهو ما نصت عليه المادة  ،خلوة الشرعيةكما أقر القانون األردني للسجين حق ال
لكل نزيل محكوم عليه بمدة سنة أو اكثر االختالء بزوجه "أن  م الساري حيث نصت على2004لسنة ) 9(والتأهيل رقم 

" رها المديرالشرعي في مكان في المركز يخصص لتلك الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصد
)Article 96 of the Jordanian Penal Code No. (16) of 1960.(   

ن السابقين أن المنظم في المملكة العربية السعودية من خالل القرار الوزاري السابق قد اعطى نالحظ من خالل النصي
األردني عندما أعطى هذا  حق الخلوة الشرعية فقط للسجين الذكر دون أن يعطي نفس الحق للسجينة كما فعل المشرع

وهذا يجعلنا نتساءل  "...االختالء بزوجه الشرعي"على  كان السجين رجًال أم امرأة عندما نصأالحق لكال الجنسين سواء 
، فالحاجة الجنسية لكال الطرفين أمر يجب إشباعه لما فيه من تهدئة للنفوس وإخراج الطاقات كما أشرنا سابقًا ؛عن سبب ذلك
أن االبتعاد عن الزوجة وعدم بكان ذكرًا أم أنثى، علمًا أريزية كاألكل والشرب والملبس، فاإلنسان يحتاجه سواء وهي حاجة غ

 ىبأن يكون الهجران في المضاجع أحدـ صلى الله عليه وسلم ـ لذلك أمر الرسول الكريم  .معاشرتها جنسيًا يسبب لها األذى
وذلك لكي  ،كما أمر الله تعالى المولى بالجماع أو الطالق .قوبة لزوجته الناشزالعقوبات التي يستطيع الرجل أن يقوم بها كع

نه ورد عن عمر بن أكما  .فما زاد عن أربعة شهور فيه إضرار بالمرأة مثل اإلضرار بالرجل ؛ال تتضرر المرأة بذلك الهجر
 الشهور األربعةوالسماح لمن يرغب بعد  ،بعدم غياب الجنود في المعارك أكثر من أربعة شهور ـ رضي الله عنهـ الخطاب 

ولكن المنظم ، )Abu Hamida, 2012, p.101( هننأزواجهن عمن ابتعاد  ًاوذلك ألن النساء تتضرر كثير ،بالعودة لنسائهم
في المملكة العربية السعودية أعطى الموقوف حق االختالء بزوجته ولم يقتصره على المساجين كما فعل المشرع األردني 

وبذلك يكون المنظم في المملكة العربية ، )5( "أعطى هذا الحق فقط للذين صدر بحقهم حكم السجن أو الحبسالذي 

  .نظرنا من المشرع األردنيفي ذلك في السعودية أكثر توفيقًا 

ر كما منح المنظم في المملكة العربية السعودية الحق للسجين بإجازة الخلوة الشرعية خارج السجن، حيث تضمن القرا
 Resolution of His Royal Highness and the Saudi Minister of Interior No. (1745), dated(الوزاري 

ساعة خارج السجن لغاية قضاء ) 24(، أنه يجوز للسجين حسن السيرة والسلوك الخروج في إجازة لمدة )6/17/1411
ولم نجد مثل ذلك  .)6(ضاء الخلوة الشرعية مع زوجهامن الذهاب للسجن لق ًاالخلوة الشرعية إذا كانت المرأة تجد حرج

كز اإلصالح والتأهيل األردني، فلقد كان المنظم في المملكة العربية السعودية أكثر توفيقًا من ااالمتياز للسجين في قانون مر
 أنه حيث نالحظ الحصول على إجازة خارج السجن يكون الغرض منها هو الخلوة الشرعية، للسجين المشرع األردني بسماحه

بل ذهب أكثر من ذلك حيث سمح أن تكون اإلجازة لغايات  ،لم تقتصر اإلجازة على حضور جنازة أو فرح أو زيارة مريض
ولكن يؤخذ عليه أن السماح بالخلوة الشرعية واإلجازة لغايات الخلوة الشرعية مقتصرة على الذكور فقط . الخلوة الشرعية

في جمعية حقوق اإلنسان السعودية قد صرح بأن المديرية العامة للسجون وافقت  مسؤوًال ًاررغم أن هناك مصد ،دون اإلناث
على تطبيق الخلوة الشرعية في سجون النساء في المملكة، حيث كان ذلك بناًء على مالحظات وجهتها جمعية حقوق اإلنسان 
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 هذه الموضوعات موضوع الخلوة الشرعيةللمديرية العامة للسجون حول أوضاع سجون النساء في المملكة، ومن أهم 
   ).م2005خلوة شرعية في سجون النساء، (

العزيز وزير  بدأت المديرية العامة للسجون بالمملكة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد
على أن تلتزم المديرية  ،الداخلية بتخصيص مكان للخلوة الشرعية للسجينات الراغبات بها في سجون النساء مع أزواجهن

 ،العامة للسجون ومؤسسات رعاية الفتيات بتوفير األماكن الالزمة ودعمها بالكوادر البشرية واالحتياجات المالية الالزمة
وكشفت المصادر أن  .طوالسماح للسجينة بالخلوة الشرعية خارج السجن إذا انطبقت عليها الشروط تحت كفالة زوجها فق

تطبيق الخلوة الشرعية في سجون النساء في على موافقة المديرية العامة للسجون  سان السعودية تلقتجمعية حقوق اإلن
) الخلوة الشرعية(المملكة بعد عدة مالحظات وجهتها الجمعية حول أوضاع سجون النساء في المملكة، ومن أهمها 

وشملت الموافقة  .ينات الالتي انتهت مدة عقوبتهنوسرعة إنهاء إجراءات خروج السج ،وزيادة الزيارات العائلية ،للسجينات
باإلضافة إلى زيادة فترة الزيارات واالتصاالت  ،إتاحة الخلوة الشرعية للسجينات المتزوجات واليوم العائلي ألزواج السجينات

ء وأسرهم لرؤساء المحسن العكاس رئيس اللجنة الوطنية للسجنا وكان تعميم أصدره وزير الشؤون االجتماعية عبد .الهاتفية
اللجان الفرعية قد دعا إلى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون وهيئة التحقيق واالدعاء العام واألمن 

على أن يتم تقييم التجربة بعد عام من تنفيذها القتراح اإلجراءات المناسبة حيال  ،األمر لبحث هذاالعام ووزارة العدل 
  ).Rabshi, 2007 AD, p. 69( جابياتالسلبيات واإلي

  الحصول على الخلوة الشرعية  شروط: الثالث الفرع

ولكن هذا الحق ودية والمملكة األردنية الهاشمية، إن الخلوة الشرعية حق للمساجين في كل من المملكة العربية السع
هذه وللحصول على هذا الحق، بد من توافر شروط  فالأي مسجون أن يحصل عليه  يستطيعبحيث  ًاليس حقًا مطلق

  :الشروط هي

أن يكون مضى على توقيف المسجون حتى يطالب بحق الخلوة الشرعية ثالثة أشهر حسب وجهة نظر المنظم  .1
سجن لمدة سنة أو أكثر حتى يستطيع أن يطالب العليه ب ًاشترط المشرع األردني أن يكون محكوماالسعودي، بينما 

 Article (10) of the Law of(شرع األردني تنظيم هذا األمر لمدير السجن بالخلوة الشرعية، حيث ترك الم
Jordanian Center for Reform and Rehabilitation No. (9) of 2004.( 

سابق الذكر  1745فقلد نص القرار الوزاري  .ضرورة توافر العالقة الشرعية بين السجين وزوجته أو السجينة وزوجها .2
وبالتالي  ."االختالء بزوجه الشرعي.. ."وتضمن النص األردني أيضًا ،"الء الشرعي بزوجاتهمفرصة االخت ..." على

فال يستطيع أن  ،بينونة صغرى ًابائن ًا طالقًاولم يراجعها زوجها أو كانت طالق ًارجعي ًاطالق طلقتإذا كانت المرأة قد 
 .كما ال يجوز للسجين االختالء بصديقته ،يختلي بها خلوة شرعية

منفصل عن أنظار الزوار والمراجعين داخل السجن ، وأن يكون هذا خصص للخلوة الشرعية ن يكون هناك مكان مأ .3
وكنب ومغاسل، وبالتالي فإنه في حالة عدم توفر أماكن  ةمثل أسر ،بأثاث مناسب لتحقيق هذه الغاية ًاالمكان مؤثث

 .بمثل هذا الحق التمتع للخلوة الشرعية فلن يستطيع السجين
ولم  .ساعات حسب ما تطرق له القرار الوزاري سابق الذكر كل شهر ولمدة ثالث ن تكون هذه الخلوة مرة واحدةأ .4

في إيضاح هذا الحق من حيث المدة  توفيقًاوبالتالي كان المنظم السعودي أكثر  ،يشر المشرع األردني لمثل ذلك
 .والوقت

يستطيع الحصول على هذا الحق ، وال يمنح هذا الحق لمن أن يتمتع السجين بحسن السيرة والسلوك في السجن حتى  .5
فقد يكون هذا األمر حافزًا للمساجين لضبط سلوكهم وتصرفاتهم داخل  في السجن؛ ال يتسم بحسن السيرة والسلوك

 .السجن
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من فإن السجين يستطيع االختالء بزوجته خلوة شرعية قد تؤدي إلى أن تحمل الزوجة  ،متى تحققت الشروط السابقة
ولكن حتى  .ها ووالدة طفل للسجينئأال وهو حمل المرأة بطفل في أحشا ،أهم هدف من هذه الخلوة تتحققوبالتالي ا، زوجه

  :أن تراعي في حسبانها بعض األموريجب على المديرية العامة للسجون  ،يتحقق مثل هذا الهدف

أن يعرف من  السجين يستطيع ،هذه الحالة لففي مثأن يتم تحديد موعد الخلوة الشرعية باالتفاق مع المساجين،  .1
تحديد موعد مناسب بحيث يكون هذا الموعد هو الوقت األمثل لحمل  يتم وبالتالي ،لديها) اإلباضة(زوجته موعد 

 .الزوجة
األدوية الخاصة باإلخصاب إذا كان بحاجة لمثل هذه األدوية التي قد تساعد على رفع نسبة  للسجينأن تتوفر  .2

 .فيها ي من نقصإذا كان يعان لديه لمنويةالحيوانات ا
3. كثر من مرة أن المضاجعة إإذ ؛ كثر من مرةأمنح السجين فترة ثالث ساعات كاملة حتى يستطيع مضاجعة زوجته أن ي

 .)7( واحدة تزيد من فرص الحمل
 ؛متوفرة في السجنالخاص إذا لم تكن  هالسماح للسجناء بتناول أطعمة معينة قد يختارها السجين بنفسه وعلى حساب .4

عن تحديد جنس المولود وليس  المسؤولونالرجال هم ، ومعينة من األطعمة تؤثر في جنس المولود ًاانواع إنإذ 
 .المرأة

فيعني ذلك  ،أثناء الخلوة الشرعية للسجين بعد حوالي سنة من بدء الخلوة الشرعية الحمل فيوفي حالة عدم تحقق 
يجري فحوصات طبية للكشف  وبالتالي يكون من حقه أن ،أو الشريك في الحياة الزوجيةأنه قد يعاني من حالة مرضية هو 

أثناء سجنه تمنعه من اإلنجاب أو  في كان يعاني من حالة مرضية فإذاوهذا سيكون مدار بحثنا في المبحث الثالث . عن نفسه
ال بد من اللجوء للطبيب لدراسة الحلول ف الحملتنجح الخلوة الشرعية في تحقق  ولميعاني من حالة مرضية  هان شريكك

  .في المبحث األخير من هذا البحث هوهو ما سنتناول ،المقترحة

  أثناء قضاء محكوميتهفي نجاب بالطرق الطبية العالجية في اإل المسجونحق : الثالثالمبحث 

ل على هذا الحق من أثناء قضاء محكوميته حيث يحص في تكلمنا في المبحث الثاني عن حق المسجون في األنجاب
ولكن ما هو الحل إذا  .مثل حقه في اإلجازة وحقه في الخلوة الشرعية، )النظام(خرى أتاحها له القانون خالل تمتعه بحقوق أ

كان أسواء ـ  ،يفقد المسجون ،االنجاب بالطرق الطبيعية؟ ففي مثل هذه الحالة معهكان المسجون قد أصيب بعارض يتعذر 
في هذه  .ون تدخل طبيصيب به السجين يمنعه من اإلنجاب دأ ًاصة إنجاب األطفال نظرًا ألن هنالك مرضفرـ ذكرًا أم أنثى 

قد ال يكون  .وبالتالي يفقد حقه في إنشاء أسرة جمالها في أطفالها ،حصوله على أطفال بعدمالحالة ينتهي الحال بالمسجون 
عقد األمور أكثر وأكثر في حالة عدم حصول حمل للسجينة أو أهمية بالغة للمسجون الذي لديه أطفال، لكن تت ااألمر ذ

سجنوا بعد زواجهم بفترة قصيرة قبل ـ سواء كانوا رجاًال أم نساء ـ فهناك الكثير من األشخاص  .لزوجة السجين قبل السجن
أطفال قد يعود انجابهم دون أن تقدم يد العون والمساعدة له إلنجاب فهل نترك المسجون في هذه الحالة ، أن ينجبوا أطفاًال

صلح حاله إكرامًا لهذه العائلة؟ تعليه إيجابًا من حيث صالحه وخروجه من السجن ليجد عائلة تنتظره فيندمج في المجتمع و
ويؤدي إلى  ،طبيعة المرأة وإشباعها لغرائزها ويشعرها بالنقص والخوف من فقدان كيانها كما أن عدم اإلنجاب يقف في وجه

 طرابات النفسية كالقلق واالكتئاب والحساسية الزائدة بسبب شعورها المتزايد بالحرمان واإلحباط والحسرةظهور بعض االض
)Ibrahim, 2004, p.597(. ألربعة مطالب إذ حيث سنتطرق في تناولنا لهذا المبحث  ،وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث

وفي المطلب الثاني سنتناول  ،أثناء قضاء محكوميتهفي لطبية حق المسجون في العالج بالطرق اسنتناول في المطلب االول 
وسنعرج بعد ذلك في المطلب الثالث على التلقيح خارج الجسم كزراعة  .التلقيح الصناعي داخل الجسم كوسيلة لإلنجاب

التلقيح الداخلي وفي المطلب الرابع واألخير على مشروعية  ،االنابيب والحقن المجهري في حال عدم نجاح التلقيح الداخلي
  .والخارجي في الفقه اإلسالمي
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  في العالج السجينحق : األول المطلب

تحدد الالئحة التنفيذية الخاصة بالرعاية " أنه منه ينص على) 22(دي في المادة إن نظام السجن والتوقيف السعو
كما أن المادة ". لخإ.. .ارجهااالجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعالجهم داخل السجون ودور التوقيف وخ

تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة : "تنص على ما يلي كز اإلصالح والتأهيل األردنيامن قانون مر) 22(
ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية  .للنزيل، وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية

كز اإلصالح امن قانون مر) 24( كما أن المادة ،"يم الرعاية الصحية والنفسية والعالجية للنزالء في المركز مجانًالتقد
على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في  على طبيب المركز إجراء كشف طبي" تنص على أنه نفسه والتأهيل األردني

كز اإلصالح والتأهيل األردني على أنه امن قانون مر) 25(كما نصت المادة  .)لعند طلب النزي :ـه( ـ:أي من الحاالت التالية
على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى  بناًء، تتولى إدارة المركز إذا استدعت حالة النزيل عالجًا في المستشفى"

  ."ى المركز بعد االنتهاء من عالجهوتتم اعادته إل ،المستشفى

عطى الحق أكز اإلصالح والتأهيل األردني ونظام السجون والتوقيف السعودي امن قانون مر وبالتالي نالحظ أن كًال
سواء كان هذا العالج بداخل السجن أو في المستشفيات في خارج  ،بعالج المريض والكشف عليه وتقديم العالج المناسب له

ونالحظ أن  .سجون المريض للمستشفى لعالجهولم يحدد القانون األردني الحاالت التي يمكن أن ينقل فيها الم .السجن
 أفرد لعالج المسجون المريض أربع حيث ،المشرع األردني كان أكثر تنظيمًا في مواده لعالج السجين من المنظم السعودي

كز اإلصالح والتأهيل األردني، بينما تطرق المنظم السعودي لعالج المرضى في امن قانون مر )25 – 22من المادة (مواد 
  .لسجن في مادة واحدة فقط وترك تنظيم ذلك لالئحة التنفيذية الخاصة بالرعاية الصحية للمسجونين والموقوفينا

أثناء  في كما أعطى نظام اإلجراءات الجزائية السعودي للسجينة الحق في الوالدة في السجن وتلقي الرعاية الصحية
 ،أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع الطبي كشفإذا أظهر ال"على أنه منه ) 157(حيث نصت المادة  .حملها

فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو في دونها حتى تضع حملها أو تنهي فترة 
  ."نفاسها وتفطم وليدها

حملها في أثناء في لها ولجنينها وتقديم الرعاية الصحية  ،وبالتالي فإن السماح للسجينة الحامل أن تحتفظ بجنينها
ها حق تها لجنينها في مستشفيات حكومية تحت إشراف أطباء مختصين ، وإعطاءضمان والد السجن أو دور التوقيف و

واْلواِلداُت يرِضعن َأوَلادهن حوَلين ( سن السنتين وهي سن االرضاع هاالحتفاظ بوليدها معها في السجن لحين بلوغ

سبقت فيه الكثير أمر يحسب للجهات المختصة  ،حسب الشريعة اإلسالمية) 233:البقرة)(الرضاعَة يِتم َأن َأراد ِلمن ِمَلينَكا
في فال ضير  ،أثناء هذه الفترةفي لفترات طويلة وقد تكفل المنظم بالرعاية  انرضاع يحتاجوبما أن الحمل واإل .من الدول

ذا أرادت إروط معينة للمرأة التي تنطبق عليها شروط معينة أن تحمل بولدها األول داخل السجن أن يسمح المنظم ضمن ش
 ،قد تحمل من زوجها بسبب الخلوة الشرعيةففإذا منحت حق الخلوة الشرعية  .ذلك وتوافرت فيها الشروط الالزمة لذلك

منحها حق الحمل بطفلها األول عن طريق التلقيح  وعندها لن تستطيع السلطات منع هذا الحمل، وبالتالي فمن حقها أن يتم
  .ًاالصناعي العالجي أذا كانت عاقر

وهذا الحق ال يقتصر فقط على عالجه من األمراض الخطيرة، وإنما  ،فإن السجين يملك حق العالج داخل السجن ،إذًا
مرضية يجب عالجها إذا أراد المسجون  حالة )8()العقر(عتبر عدم القدرة على اإلنجاب وي. من كل األمراض دون أي استثناء

 ،ويحق له ذلك رغم أن عدم القدرة على اإلنجاب ليس بالمرض الخطير الذي يؤدي عدم عالجه لفقدان حياة اإلنسان ،ذلك
مما يؤدي لفقدان المسجون لحقه في استمرار ذريته  ،نجاب بشكل نهائيولكن عدم عالجه قد يؤدي لفقدان القدرة على اإل

فامتناع الجهات المختصة عن عالجه قد يؤدي بالتالي لتفاقم مرضه  .لمحافظة على بقاء ذكره في هذه الحياةونسله وا
  . وانقطاع خلفه بعد موته، وبالتالي فإن عالجه من هذا المرض قد يساهم في استمرار وجود ذريته في هذه الحياة
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للمساجين المصابين بضعف الخصوبة بالنسبة للرجال  نجاب بالنسبةفإن اللجوء للتدخل الطبي من أجل اإل ،وبالتالي 
ألن عدم القدرة على اإلنجاب من خالل الخلوة الشرعية واإلجازات التي تمنح  ؛أمر أصبح ضروريًا )9(والعقر بالنسبة للنساء

رًا وإنما حيث ال يتم منحها فو ،للمساجين قد يكون ناجمًا عن مرض يجب عالجه من خالل األدوية التي يقررها الطبيب
من المحاوالت الطبيعية لإلنجاب قبل أن يصار للبدء بالعالج من خالل  )10(ما بين سنة وسنة ونصف ينتظر الطبيب لفترة

هو "عرفت العقم بأنه  التيمن نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي ) 1(وهو ما أكدته المادة  .األدوية
يصار للعالج  ،فإذا لم يحدث حمل ."ثني عشر شهرًا في ظل عالقة زوجية قائمةاألكثر من  الزوجةتأخر حدوث حمل 

، مكانية الخلوة الشرعية واإلجازات للمسجونإفإذا فشل العالج باألدوية أو كان هذا العالج ال يجدي نفعًا لعدم  .باألدوية
  . طرق أخرى سنأتي لذكرها الحقًافيصار إلى 

أسباب  كفقد تكون هنا .زال طي الكتمانيتم الوقوف على بعضها والبعض اآلخر ال وإن لعدم اإلنجاب أسبابًا كثيرة 
وزيادة الحموضة  ،وزيادة الحموضة للرجل ،عضوية ونفسية تتمثل في قلة الحيوانات المنوية الحية في القذفة الواحدة للرجل

أو  ،وضيق عنق الرحم للمرأة ،نات المنويةووجود تضاد بين خاليا الجهاز التناسلي والحيوا ،في الجهاز التناسلي للمرأة
كما أن ابتعاد  .)Abdul Salam, No date, p.18( ه لرحم زوجتهئاإلصابة بالعنة النفسية للرجل حيث ال يستطيع إدخال ما

البعض إما بسبب السفر أو المنع من دخول البالد أو بسبب السجن للسجين الممنوع من الزيارة  االزوجين عن بعضهم
حاجة لإلنجاب إذا لم يسبق يجعل السجين بأمس ال ،و لعدم تقيده بتعليمات السجنأالمعدي  هة هذا المجرم أو لمرضلخطور
وذلك ألن المرأة على  ،اإلنجاب للمرأة المسجونة قد يكون أكثر إلحاحًا من حاجة الرجل لإلنجابكما أن الحق في . له ذلك

ن الحمل في هذه المرحة قد يعرض إوبالتالي ف ،دخل في مرحلة الطمثتأن عكس الرجل لها عمر معين تنجب خالله قبل 
في اإلنجاب من خالل  ـ كانوا ذكورًا أو إناثًاأسواء السماح للمساجين بمكان صحتها للخطر، وبالتالي يصبح من الضرورة 

ن الرجل أو المرأة المسجونة كاو فإذا كان هناك مانع من الخلوة الشرعية واإلجازات أ .الطرق الطبيعية التي سبق الكالم عنها
ها السماح بالتدخل الطبي إلدخال ماء الرجل المسجون لرحم زوجته دفيجب عن ،من حالة مرضية تمنع اإلنجاب تعاني/ يعاني

 ،أال وهما التلقيح داخل الجسم ويسمى التلقيح الصناعي؛ حيث يتم ذلك بطريقين ،دون أن يتم ذلك بالطرق الطبيعية
وهذا ما ستناوله في المطلب الثاني والثالث  .ج الجسم ويكون بطريقين هما زراعة األنابيب والحقن المجهريوالتلقيح خار

  .من هذا المبحث

   )الحقن الصناعي(الداخلي  الصناعيالتلقيح : الثاني المطلب

وم على محاولة قذف هتدى لها علماء التناسل البشري، وتقاإن التلقيح الصناعي الداخلي يعد أول وأقدم الطرق التي 
الحيوانات المنوية داخل رحم المرأة بواسطة أوعية مخبرية عندما ال تكون عملية القذف ممكنة بالطرق المباشرة الطبيعية 

-Al( تمام عملية اإلخصابإ، مما ينتج عنه عدم هالمألوفة لوجود أسباب تحول دون وصول السائل المنوي إلى مستقر
Khreisat, 2011, p.35(لقد عرفت المادة و .المنوي بالبويضة واختراق جدارها التقاء الحيوان :خصاب هوإل، وا)من ) 1

تحضير الحيوانات المنوية للزوج وتركيزها في " نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي الحقن الصناعي بـ
خصاب إإدخال نطفة الرجل في رحم الزوجة بهدف إن التلقيح الصناعي هو عبارة عن  ،إذًا". المعمل وحقنها في رحم الزوجة

وهذه الطريقة ال تتم عن  .)من نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي) 1(المادة ( الزوجة وإنجاب األطفال
طريق الممارسة الجنسية المباشرة بين الزوجين، وإنما تتم عن طريق حقن السائل المنوي المستخرج من الرجل بداخل 

لمسالك التناسلية للزوجة بطريقة اصطناعية، ويلجأ لها الطبيب عادًة في حالة الفشل في معالجة العقم وكتدبير لمعالجة ا
هما تكون قبل ك في مرحلتين، أواللويكون ذ ،فالتلقيح الصناعي عملية تستوجب تدخًال طبيًا ؛الزوجين للحصول على طفل

  ).Al-Zoghaib, 2001, p.13( دهااثنائها أو بع في ا تكونمهتإجرائها وثاني

ه إلى الموقع ئوبالتالي عدم وصول ما ،قد يكون هنالك عجز لدى الزوج عن إقامة عالقة جنسية طبيعية مع زوجته، إذًا
ن عضو الرجل مصاب باالرتخاء، أو ألن السائل ألأو  ،المناسب لمهبل زوجته لحدوث الحمل الطبيعي أو لكونه سريع اإلنزال

يتم اللجوء ألخذ ماء الزوج  وعندئٍذ. وج ليس بالكم أو النوعية الكافية إلتمام عملية اإلخصاب وتلقيح البويضةالمنوي للز
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ومن خالل هذه العملية يتم جمع الحيوانات المنوية من ماء الرجل  ،عالج معالجة مخبرية خاصة، ثم يعن طريق االستمناء
وحينئذ تحقن في مهبل . رات زمنية إلى أن يتم جمع العدد الكافي للتلقيحبعد أن يتم الحصول عليها على فترات وتجميدها فت

 ،فإن األمور تسير بعد ذلك كما لو كان التلقيح طبيعيًا ،ومتى تم إدخال الحيوانات المنوية بنجاح في رحم الزوجة. الزوجة
هذه الطريقة تعطي فرصة كبيرة  وبينهما،  حيث تلتقي نطفة الزوج التي تم حقنها التقاء طبيعيًا ببويضة الزوجة ويتم التلقيح

خالل الرحلة الطبيعية للحيوانات المنوية للزوج يهلك الكثير منها، أما في التلقيح الصناعي الداخلي  ألنهلحدث الحمل 
 بويضةكما أن الوقت المستغرق لتلقيح ال ،) 11(على عددها كون الرحلة أقصر إلى طرف قناة فالوب المنوية فتحافظ الحيوانات

   ).Sheikh, 2011, pp.35-37( أقل يكون

ن اللجوء إلى التلقيح الصناعي الداخلي يتم كطريقة أولى إذا لم يفلح العالج عن ، أمن خالل ما سبق ذكره نالحظ
يتم  ،غيرهأو  )12(وجد هنالك مانع يمنع الرجل من تلقيح زوجته بالطرق العادية بسبب مرض أو سجن فإذا ؛طريق األدوية

 وفي حقيقة األمر .حيث يتم تجميع ماء الزوج على دفعات يتم تجميدها وإدخالها إلى رحم الزوجة، وء إلى هذه الحالةاللج
مور التي تمنعه من اإلنجاب بالطرق هذا األمر ليس باألمر المعقد بالنسبة للمسجون الرجل الذي يعاني من بعض األ فإن

تدخل الطبي ليس بالمكلف في مثل هذه الحالة، وبالتالي يمكن تحمل مصاريفها ن الإإذ  ؛أثناء الخلوة الشرعيةفي  الطبيعية
عن  ميدها ومن ثم حقنها في رحم زوجتهومساعدة المسجون في اإلنجاب من خالل تجميع حيواناته المنوية على دفعات وتج

تي ترغب في ت المسجونة الأي عائق إذا كانذلك كما ال يشكل  .طريق وضعها في المسالك اإلنجابية المخصصة لإلنجاب
فعند تجميع العدد الكافي من الحيوانات المنوية الكافية  .طليق من بعض المشاكل سابقة الذكرال الحمل يعاني زوجها الحر

خذها للمستشفى المسؤول عن إجراء العملية، ويتم إدخال الحيوانات المنوية إلى رحم الزوجة أيتم  ،لإلنجاب من زوجها
 :Her online website(ها أو بعد العملية الزوجة قبل إلى تخديرالعملية سهلة وغير معقدة وال تحتاج فهذه  ؛السجينة

www.lahaonline.com.(   

  )زراعة األنابيب والحقن المجهري( الخارجي الصناعيالتلقيح : الثالث المطلب

تم التلقيح بين الحيوان المنوي حيث ي .المقصود بالتلقيح الصناعي الخارجي أن يتم التلقيح خارج نطاق الرحم
تعاد  ،والبويضة خارج الرحم، أي في وعاء مخبري وبعد أن يحدث االنقسام المناسب بعد اجتماع الحيوان المنوي بالبويضة

 ,Shtiwi( )13(وتسمى هذه الوسيلة بأطفال األنابيب .اللقيحة هذه إلى رحم المرأة صاحبة البويضة إلتمام مراحل الحمل
1995, p.46(، وذلك عن طريق حب بويضة أو أكثر من مبيض الزوجة، وتقوم هذه الوسيلة على س .وهي التسمية الدارجة

ثم يتم  ،وغالبًا يتم سحب أربع بويضات إلى خمس بويضات أو أكثر .تدخل جراحي بعد استثارتها بواسطة هرمونات منشطة
غير السليمة والمشوهة  المنوية ة والتخلص من الحيواناتجمع مني الرجل وبعد معالجته من خالل تنشيط الحيوانات المنوي

 ويتم التلقيح بعد أربع ساعات من اإلستمناء ،الذي فيه البويضات" األنبوب"وغير النشيطة، يوضع المني في طبق مخبري 
)Al-Khreisat, 2011, p.145.(  

الرجال، إال أنه العقم لدى السيدات و ويعتبر الحقن المجهري وأطفال األنابيب أهم إنجاز طبي في مجال العقر لدى
خصاب البويضة في طبق به إففي أطفال األنابيب يتم التلقيح من خالل  .يوجد خلط بين الحقن المجهري وأطفال األنابيب

نسبة نجاح زراعة األنابيب حوالي  وتبلغألف حيوان منوي وتترك البويضة لإلخصاب التلقائي ) 50(وسط خاص ويوضع معها 
يتم نقل الجنين الناتج إلى داخل رحم المرأة  ،وعندما يتم هذا اإلخصاب. )Ibrahim, 2004, p.597(تقريبًا %  35أو  30

  ).Embryo Transfer" " )Nada, No date, ICSI and IVF Overviewبعملية أخرى تسمى نقل األجنة 

ـــ بعد سحبها من المبيض ـــ بالسائل عملية تلقيح بييضات الزو" طفل األنابيب بـ إنتاج فلقد تم تعريف عملية جة 
ثم إعادة األجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة بعد التأكد من حدوث  ،المنوي للزوج في المعمل ، وحفظها تحت ظروف معينة

  ).Article (1) of the Saudi fertility and fetus units and infertility treatment system("االنقسام السليم

فإن هنالك خطوة إضافية يتم القيام بها ليست موجودة في تقنية أطفال األنابيب، حيث تحقن  ،ي الحقن المجهريأما ف
 تقنية خطوات ىإن الحقن المجهري أحدفالبويضة مباشرة بحيوان منوي، دون انتظار حدوث إخصاب تلقائي، وبالتالي 
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عملية مجهرية دقيقة لحقن "بـ  وعرف الحقن المجهري .)يندا، الحقن المجهر( اأطفال األنابيب وليس عملية بديلة له
المنوي للزوج في المعمل، وحفظهما تحت ظروف معينة، ثم إعادة  بالحيوانالزوجة  لبويضة) المادة الهالمية" (السيتوبالزم"

 Article (1) of the Saudi fertility and fetus units( "األجنة بعد التأكد من حدوث االنقسام السليم إلى رحم الزوجة
and infertility treatment system.(  

أي عائق في حقيقة األمر أمام المسجون الرجل ، ألن المطلوب منه تزويد المستشفى عن طريق  لهذه الطريقة ال تشك
ه وبالتالي فإن الجلوس في المستشفى والتحضر لمنح هذ ،طبيب السجن بالمني المطلوب ليتم تلقيح بويضة الزوجة به

حيث تحتاج هذه الطريقة إلعطاء  ،الحيوانات المنوية ال يستدعي في أغلب األوقات أي إجراء، على عكس المرأة المسجونة
في الحاالت الطبيعية يكتمل نمو البويضة بمعدل  إذ إنهالمرأة أدوية منشطة للمبيضين حتى ينمو عدد كبير من البويضات 

ن اكتمال نموها يتم سحبها بعملية جراحية بسيطة ثم تلقح بماء الزوج المنوي وبعد التأكد م ،واحدة في كل دورة شهرية
 72-48درجة حرارة ورطوبة محددتين لمدة  فيوتوضع هذه النطفة في حاضنة " أنبوب"خارج الجسم في طبق مخبري 

الذي يكون قد ى رحم المرأة ، يتم إرجاعها إلوبعد انتشار الخلية إلى عدة خاليا ،بعد التأكد أن البويضة قد تلقحتو .ساعة
تمت تهيئه لذلك، ثم تعطى الزوجة بعد ذلك أدوية تساعد على تثبيت الحمل الذي من المؤمل أن يستمر طبيعيًا حتى نهاية 

 ,Sheikh( في بريطانيا 1978ولقد كانت الطفلة لويس براون أول طفل أنجب بمثل هذه الطريقة عام  .فترة الحمل واإلنجاب
2011, pp.214-215 .(  

  :أما الشروط الواجب توافرها في التلقيح الصناعي حتى يكون مشروعًا، فهي

أن يكون التلقيح الصناعي بين الزوجين، وهو ما أكدته المادة الرابعة من نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم  .1
  ...".العالجة زواج قائمة قبل البدء بيجب التأكد من وجود عالق" أنه السعودي التي نصت على

من ) 13( فلقد جاء في المادة .أي أن يتم بمني وبويضة الزوجين، وهذا ما أخذت به التشريعات العربية واإلسالمية  .2
ال يجوز إجراء التقنية المساعدة على اإلنجاب للمرأة أو "أنه  2018لعام  25 قانون المسؤولية الطبية األردني رقم

كما نص  ."المتزوجين زواجًا شرعيًا وبناًء على موافقتهما على ذلك كتابة زرع جنين في رحمها إال من الزوجين
   ).Al-Khreisat, 2011, p 17, Al-Zoghaib,2001,p.27( الليبي على هذا الشرطالتشريع التشريع الجزائري و

أن يتم سحب البويضة،  ومات هذا الرجل قبل وبالتالي ال يجوز نقل نطفة رجل جمدت حيواناته المنوية لغايات هذا التلقيح 
حيث أنه يجب أن  ؛مرأة كانت زوجة له وطلقها قبل نقل المني بالتلقيح الصناعي لهاوكذلك ال يجوز نقل مني رجل إل

تستمر العالقة الزوجية لحين إجراء النقل بعد التلقيح باألنبوب لرحم المرأة، وبالتالي عند إجراء التلقيح الصناعي 
بت أنها ما زالت قائمة بت العالقة الزوجية ويثيجب أن تث ،أحد السجناء وزوجته أو العكسالخارجي أو الداخلي بين 

وحدة من المختصين في  -كحد أدنى-أثنان ومستمرة من خالل تقديم األوراق التي تثبت ذلك، كما يجب أن يقوم 
زوجين عند جمع العينات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم بالتأكد من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكال ال

 Article (7) of the Saudi fertility and fetus units and infertility( جنةواإلخصاب ونقل اللقيحة واأل
treatment system .(  

اإلنجاب الصناعي باعتبارها  ةيجب توافر رضا الزوجين ، حيث يشترط توافر رضا الزوجين على هذا االتجاه لطريق .3
ا مبعد تعريفهحة من الزوجين على طريقة العالج كون هناك موافقة كتابية صريويجب أن ت .لصناعيطريقة للتلقيح ا

 Article (6) of the Saudi fertility and fetus units and( واحتماالت نتائجهه بجميع اجراءات العالج ومخاطر
infertility treatment system(.  ويجب أن تكون اإلرادة خالية من العيوب فال يجوز االكتفاء بالموافقة الضمنية ،

وفي حال السماح للسجين في اإلنجاب الصناعي من . )Al-Khreisat, 2011, p.19( "الغلط، والتدليس، واإلكراه"
كما يجب أن تكون  ،يجب الحصول على موافقة خطية من الزوجة على إجراء مثل هذه العملية ،زوجته خارج الجسم

و ال أالرابطة الزوجية مع زوجها السجين وتطلب الطالق منه، الزوجة قد ال ترغب باالستمرار في  إنأهليتها كاملة، إذ 
 .يتم إجبارها على ذلك بطريقة أو بأخرى ؛ فقدتريد اإلنجاب منه وهو داخل السجن
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ما تؤكده المادة  وهو، أثناء الحياة الزوجية وليس بعد انتهائها أو بعد وفاة الزوجفي أن تتم عملية اإلخصاب الصناعي  .4
تخصيب أي بييضة  ظرحي"...  أنه ص علىواألجنة وعالج العقم السعودي والتي تنمن نظام وحدات اإلخصاب ) 4(

 ."للزوجة بنطفة زوج بعد الطالق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حوث ذلك أن يوقف عملية اإلخصاب والتلقيح
تمكن األطباء من إنشاء مختبرات عصرية  إذ ؛اب والتلقيح الصناعيفي مجال المساعدة في اإلنجوقد حقق األطباء 

سم بنوك األجنة أو بنوك المني، حيث يستطيع الزوج االحتفاظ بنطفه في هذه البنوك لفترة معينة اأطلقوا عليها 
 .الستخدامها في تلقيح زوجته في الوقت الذي يختاره الزوجان

ح الصناعي استثناًء محضًا، بعد أن فشلت الطرق العادية والطبيعية في حيث يعد اللجوء للتلقي ،الضرورة الطبية  .5
اللجوء إليه بمحض اتفاق ، فال يمكن تبط بحالة الضرورة وجودًا وعدمًافهو مر ؛تحقيق حلم الزوجين في اإلنجاب

وبالتالي  .)Al-Khreisat, 2011, pp.26-27( كون هنالك حالة الضرورة التي تستدعي تدخل الطبالزوجين دون أن ت
نجاب سبب الفشل في اإل وكانإذا فشلت عملية اإلنجاب من خالل الطرق الطبيعية بين المسجون وزوجته أو العكس 

ألسباب مرضية عائدة للزوج أو الزوجة، فإن الضرورة الطبية في هذه الحالة قد تحققت ويحق للزوجين اللجوء  ًاراجع
اب واألجنة من نظام وحدات اإلخص) 2(وهو ما تؤكده المادة  ،سب الحالةإلى التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي ح

لعالج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عند وجود  يجوز التدخل الطبي"تنص على أنه  التيوعالج العقم السعودي 
العقم الذي يثبت عدم وال يجوز إطالقًا إجراء عملية اإلخصاب لعالج  ،على تقرير طبي مشكلة مرضية قابلة للعالج بناًء
 ."قدرة المصاب به على اإلنجاب

حق له اإلجازات لاللتقاء بزوجته خوفًا اؤل في حالة منع السجين الذي ال تحق له الخلوة الشرعية وال تولكن يثور التس 
دولة ال تسمح ن الألأو  ،)اإليدز(ن الزوج مريض بمرض يمنع مثل هذا االلتقاء كالمريض مرض فقدان المناعة ألعليها، أو 

فهل يمنع المسجون من اإلنجاب في مثل هذه الحالة ؟ ، -سبيل المثال مصر والبحرين  ىعل -بالخلوة الشرعية للمساجين 
الذي منع من لقاء زوجته فالمحكوم عليه بالقصاص . نعتقد أنه من الظلم منع الزوجين من اإلنجاب في مثل هذه الحالة

فهل يعتبر حرمانه من اإلنجاب  ،ة والذي سينفذ بحقه حكم القصاص وليس له أبناءيالعائل بالخلوة الشرعية أو من الزيارات
صيب السجين قبل عقليًا في حالة موافقة الزوجة على إجراء عملية التلقيح الصناعي؟ كذلك ماذا لو أ أو مقبوًال أمر معقوًال

ي الخلوة الشرعية أمرًا واجبًا للحفاظ على زوجته من فهل يعتبر حرمانه من االتصال الجنسي بزوجته فسجنه بمرض اإليدز، 
من خالل التلقيح ) اإليدز(فقدان المناعة  بمرض انتقال العدوى؟ إن تطور الطب أصبح يسهل عملية إنجاب المصاب

ن فلقد توصل الطب حديثًا إلمكانية إنجاب الزوجين المصابين بمرض فقدا ؛نجاب أطفال غير مصابينإوبالتالي  ،الصناعي
طفًال سليمًا غير مصاب بالمرض من خالل المتابعة الطبية الدقيقة السابقة للحمل وخالله، وأخذ العالجات ) اإليدز(المناعة 
يدز بجدة متابعة حاالتهم استطاعوا زواج السعوديين المصابين الذين تتولى جمعية مرضى اإلكما أن الكثير من األ. الالزمة

بوين مصابين باإليدز نسبة عالية أنسبة نجاح إنجاب أطفال أصحاء من  السيما وأن ،نجاب أطفال سليمين من المرضإ
تعايشوا مع اإليدز  ًاشخص 112هناك و .)Muzaffar, No date. The Right of Aids Patients to Reproduction(جدًا

ن بمرض ت لمن هم مصابوبما أن الحكومة سمحو). Okaz newspaper, 2012, September(ًا سليم طفًال 28وأنجبوا 
وبالتالي يكون هناك اعتداء  ،إمكانية إصابة أطفال بهذا المرضمع  في اإلنجاب رغم خطورة مرضهم) اإليدز(فقدان المناعة 

ن حالتهم أسهل بكثير من إإذ  ؛، فإنه من باب أولى السماح للمساجين بالتلقيح الصناعيل بالعيش الكريمعلى حقوق الطف
وهذا يستوجب حقيقة تعديل نص المادة  .رض اإليدز، حتى لو كانوا غير مصابين بمرض يمنع إنجابهمالمصابين بمحالة 

فيصبح  أي مانع آخر مقبول شرعًاتم إضافة عبارة وعالج العقم السعودي بحيث ت اإلخصاب واألجنة اتمن نظام وحد) 2(

أو أي مانع الخصوبة أو عند وجود مشكلة مرضية  يجوز التدخل الطبي لعالج العقم الناتج عن ضعف": المادة كما يلي نص

خصاب لعالج العقم الذي يثبت ، وال يجوز إطالقًا إجراء عملية اإلالنظام نجاب بشرط موافقتها للشرع وآخر من موانع اإل
  ."عدم مقدرة المصاب به على اإلنجاب
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  في الفقه اإلسالمي الصناعيمشروعية التلقيح : الرابع المطلب

فالعرب عرفوا التلقيح الصناعي بين  .تلقيح الصناعي منذ القدم، حيث عرف التوليد بالتلقيح بين الحيواناتلقد عرف ال
ن شيخين من العرب كانا يتنافسان في اقتناء الخيول األصيلة، وكان أحدهما إفقد قيل  ؛الحيوانات في القرن الرابع عشر

صمه في المنافسات بمني له أن يلقحوا في جنح الليل أفراس خفاغتاظ المنافس فأمر بعض رجا ،يفوق خصمه في كل سباق
قام الدكتور اإلنجليزي عندما  )14(م1899ولكن التلقيح الصناعي اإلنساني توصل إليه اإلنسان حديثًا في سنة . حصان ضعيف

   ).Mahran, No date, pp. 56-57( وفعًال نجحت تجربته وتكون الجنينبتلقيح نطفة الزوج إلى زوجه، ) نترجون ن(

إذا دعت إليه الحاجة ،  بين األزواج جواز التلقيح الصناعي الداخليفضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء إلى ولقد ذهب 
حيث تكون هذه العملية هي السبيل الوحيد إلنجابهم لألوالد، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم بهذه العملية طبيبة متمرسة وليس 

أما  .من انكشاف العورة بين جنسين مختلفين ةأخف وطأ نفسه عورة بين شخصين من الجنسوذلك ألن انكشاف ال ،ًاطبيب
ًا فهذا األمر باطل وال يجوز شرعًا الن فيه تغيير  ،أخذ نطفة رجل غير الزوج وزرعها في رحم الزوجة نظرًا ألن الزوج عقيم

وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم  حيث تلتزم، )Islamic Awareness Magazine,1970, pp.103-104( لألنساب
 Article (3) of the Saudi fertility) الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة ىفي ممارسة نشاطها بالفتاو

and fetus units and infertility treatment system(.  وبالتالي إذا انتفت مخالفات التلقيح الصناعي بين غير الزوجين
وكانت هنالك ضرورة تستدعي التلقيح الصناعي ولم يكن هناك ما يعطل الحكم الشرعي في الزوجية والنسب واإلرث وما إلى 

فإنه البأس به حينئٍذ سواء كان مباشرًا كتلقيح امرأة  ،ذلك من المسائل بحيث يكون الغرض من التلقيح جائزًا شرعًا وسليمًا
  .في أنبوب وزرع اللقيحة في رحم الزوجة من الزوج لبويضة بالحيوان المنويبنطفة زوجها مباشرة أو بعد تلقيح ا

وينطلق تقرير المجمع الفقهي بمكة المكرمة في موضوع التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب من نظرية األطباء والفقهاء 
وقالوا إن الحياة ... الرجل في الرحم ن بعد تلقيح بويضة المرأة بنطفةوالذين يرون أن زرع الحياة في المواليد اإلنسانية يك

وإْذ َأَخَذ ربك ِمن بِني آدم ِمن ُظهوِرِهم " واستدلوا على ذلك بقوله تعالى نشائهماإكامنة في بذرتي الرجل والمرأة منذ 

-Al( "َغاِفِلين َذاه  عن ُكنَّا إنَّا اْلِقيامِة يوم َتُقوُلوا َأن  َناشهد  بَلى َقاُلوا  بربُكم َأَلسُت َأنُفِسهمُذريَتهم وَأشهدهم عَلى 
A'raf: 172(، لله صلى اـ تشير إلى أخذ الله تعالى عليهم العهد باإليمان به وهم في عالم الغيب، كما جاء عن النبي  واآلية

ه من صلبه وهم مثل الذر، وأخذ عليهم تيأخرج ذرـ عليه السالم  ـأنه لما خلق الله آدم وهو في تفسيرها ،عليه وسلم ـ 
عليه أفضل ـ بطرق كثيرة ، كما أن الرسول  ـ صلى الله عليه وسلمـ العهد بأنه ربهم، فأقروا بذلك، وقد روي ذلك عنه 

   .)Kanon, 1986, p.155" (فإن العرق دساس ،تخيروا لنطفكم" : لقا ـ الصالة والسالم

ي يرى أن التلقيح الصناعي يعتبر خرقًا لقوانين الطبيعة ويتعارض مع نصوص القرآن الكريم كما أن بعض الفقه اإلسالم

َأرض  يْخُلق ما يشاُء  لِّلَِّه مْلك السماواِت واْل"تعالى استنادًا لقوله  ،)Al-Zoghaib,2001,p.14( وقدرة الله ومشيئته

بهن ياُء ِلمشَناًثا يإ بهين واُء ِلمشي َناًثا   (49) الذُُّكورإاًنا وُذْكر مهجوزي ُلَأوعجين واُء مشا يِقيمع  نَّهِلي إع َقِدير م
)Al-Shoura:49-50( أنها نزلت بحق األنبياءعلى ، وقد فسرت هذه اآلية.  

إذا كانت المساعدة  فهو ليس بعقيم ،ولكن ما دام اإلنسان قد أنجب أو يمكن له اإلنجاب بواسطة المساعدة الطبية
كم من شخص حاول بمشيئة الله وحده، ف يتم اإلنجاب بالتلقيح الصناعي وكذلك .الطبية تمكنه من العالج بطريق مشروع

فاألمر كله سواء كان اإلنجاب طبيعيًا أو بالطرق الصناعية يكون !اإلنجاب بالطرق الصناعية ولم يوفقه الله إلى اإلنجاب 
-See the Fatwa of the Egyptian Dar al( بمشيئة الله، فال نرى في ذلك خرقًا لقوانين الطبيعة أو خروجًا على الدين

Iftaa No. 63 of 23 March 1980 .( 
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  :م ما يلي1980مارس  23 بتاريخ 63م ولقد جاء في فتوى دار االفتاء المصرية رق

جاز شرعًا إجراء ذلك  ،إذا كان تلقيح بويضة الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختالطه بمني غيره .1
 .التلقيح، ففي ذلك إثبات للنسب الصحيح لألوالد

 of the Saudi fertility and fetus units and( شرعًا ونظامًا جها محرملقيح الزوجة بمني رجل آخر غير زوت .2
infertility treatment system Article (5)()15( يدخل في معنى ترتب عليه من اختالط في األنساب وألنه لما ي؛

 .الزنا
 ًاذه البويضة إلى رحم زوجة الرجل صاحب المني تعتبر محرمالمرأة بمني رجل آخر ليس زوجها ثم نقل ه بويضةتلقيح  .3

 .شرعًا ويدخل في معنى الزنا
وبعد أن يتم ) زراعة أنابيب أو حقن مجهري( أن تؤخذ بويضة الزوجة التي ال تحمل وتلقح بمني زوجها خارج جسمها .4

أن المني هو  من عًا بشرط التأكدهذه الحالة جائزة شر ؛اإلخصاب للبويضة تعاد البويضة إلى رحم الزوجة مرة أخرى
يعتبر ذلك ففي مثل هذه الحالة  ،كانت هنالك ضرورة طبية فإذا بويضة الزوجة هاوأن البويضة هي نفس نفسه مني الزوج

  ).220م،ص2011الشيخ،( شرعًا جائزَا
 Article (5)(نظامًا محرم شرعًا و أمرالتي ال تحمل وتلقح بمني زوجها في رحم امرأة أخرى أن تؤخذ بويضة الزوجة  .5

of the Saudi fertility and fetus units and infertility treatment system()16(. 

" م في مكة المكرمة إلى أن 1985ولقد ذهب المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثانية المنعقدة في يناير 
ى الولد تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها باألساليب المباحة من حاجة المرأة المتزوجة التي ال تحمل وحاجة زوجها إل

ج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها بطريقة ن األسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من متزوأأساليب التلقيح الصناعي، و
  .هو أسلوب جائز شرعًا بعد أن ثبتت حاجة المرأة لهذه العمليةالتلقيح الداخلي 

  :وهي ،يجب توافرها قبل اللجوء لعملية التلقيح الصناعي ًاإن هذه الفتوى وضعت شروطف ،وبالتالي

أن يثبت بتقرير طبي صادر من طبيب متخصص أن الزوجة ال يمكنها الحمل إال بطريقة التلقيح الصناعي الداخلي أو  .1
  .)of the Saudi fertility and fetus units and infertility treatment system Article(2)(الخارجي 

 ،مات قبل أن تلقح بويضة زوجته بهافي بنك الدم و ت له نطففإذا كان .أن يتم ذلك في حياة الزوج وليس بعد مماته .2
 of the Saudi fertility and fetus units and( .فال يجوز أن توضع هذه النطف في رحم زوجته بعد وفاته

infertility treatment system Article (4)(.  
بالعمل والفريق المساعد له من الممرضين وعمال المختبرات مسلمين  نأن يكون الطبيب وفريق العمل الذين يقومو .3

 of the Saudi(الطبيب غير المسلم قد يجيز لنفسه استخدام حيوانات منوية لشخص غريب أن مؤتمنين على أساس 
fertility and fetus units and infertility treatment system Article (7)( )17(. 

وليس بقصد التحكم بجنس الجنين أو تغيير  ،أن تتم العملية بغرض مكافحة العقم والتغلب عليه وعلى آثاره الضارة .4
ال " أنه التي تنص علىلعقم السعودي من نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج ا) 8(وهو ما أكدته المادة . صفاته

جنسية أو الجينات الوراثية إال لمعالجة جينات وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين يجوز التدخل في الخاليا ال
 ."على أن تجيزها لجنة اإلشراف قبل ذلك ،ويمكن تعديلها بعالج الجينات الوراثية

رطت أن والتي اشت )من نظام وحدة اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي) 6(المادة ( أن يتم ذلك بموافقة الزوجين. 5
 .Sheikh, 2011,pp.220-222)(ة يحيث لم يعتد بالموافقة الضمن ،تكون الموافقة كتابًة من قبل الزوجين
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  ةــــاتمـخـلا

فحرمان األزواج منها يعتبر فيه ظلم وقطع  ؛إن حاجة األزواج لإلنجاب هي غريزة طبيعية تؤدي إلى حفظ النوع البشري
وإنما لشريك حياته في الزوجية أيضًا، فكان ، ن من هذا الحق فيه عقاب ليس له فقط للنسل، وبالتالي فإن حرمان السجي

ما قامت به المملكة العربية السعودية من خالل السماح  وهو فعًال رغباتهمفي اإلنجاب وإشباع  للسجناءالبد من السماح 
فإن إعطاء مثل هذا الحق  وهكذا .ط معينةأثناء قضاء عقوبة السجن ضمن شرو في للمساجين باإلجازة و بالخلوة الشرعية

كون عليه الحال إذا كان تلكن ماذا س .للسجين قد يؤدي إلى حدوث حمل لزوجة السجين وبالتالي يتحقق الغرض المنشود
ن السجين ممنوعًا من الخلوة الشرعية بسبب كانجاب من خالل الخلوة الشرعية والزيارة؟ أو السجين مريضًا وال يستطيع اإل

م التزامه بقوانين السجن؟ أو كان مسجونًا في دول ال تسمح باإلجازة وبالخلوة الشرعية ؟ ماذا لو كان المسجون خطيرًا عد
أو عن طريق اإلخصاب الداخلي ب عن طريق العالج إذا كان مريضًا، خشى أن يؤذي زوجته؟ عندها يمكن للسجين اإلنجاوي

  .والخارجي

  نتائجال

 .ولكن ضمن شروط معينة ، فقهًا وال نظامًا من إعطاء المسجون حق اإلنجابال يوجد هناك ما يمنع ال -1
إن حق الخلوة الشرعية مطبق في المملكة فقط في سجون الرجال، وبالتالي فهو حق يمنح للرجل السجين وال يمنح  -2

 .للزوجة السجينة

ويكون ذلك من خالل التلقيح الصناعي ، الة فشل اإلنجاب بالطرق الطبيعيةيمكن أن يتم اإلنجاب بالطرق الصناعية في ح -3
 )اطفال أنابيب أو حقن مجهري(يصار للتلقيح خارج الجسم ، وفي حالة عدم نجاح هذه الطريقة، داخل الجسم

 . لم يحدد النظام ماهية هذه األمراض، والعالج من األمراض التي تصيبه إن للسجين الحق في  -4

 التوصيات

طريق قبل دخولهم للسجون وكانت لديهم مشاكل صحية تمنعهم من اإلنجاب عن  السماح للمساجين الذين لم ينجبوا -1
اإلجازة أو الخلوة الشرعية بعمل تلقيح صناعي داخلي أو خارجي إذا رغبوا بذلك وكانت هنالك موافقة خطية من 

 .الشريك في الزواج
ة أمر مفالحاجة إلى العالقة الحمي ؛اسوة بالسجناء الرجال ت بالخلوة الشرعية في سجونهنالسماح للزوجات السجينا -2

 .مطلوب لكال الجنسين وليس مقصورًا كحق للرجل فقط
السماح بعالج المسجون الذي يعاني من مشاكل في اإلنجاب والمساعدة في تقديم الرعاية الصحية له لمنع تفاقم هذه  -3

 .يؤدي بالتالي لحدوث عقم لهقد المشاكل مما 
لذاته ولشخصه ًا احترام بهفي األنظمة وفي التعامل معه  مسماهتغيير  في أن إذيل تغيير مسمى السجين إلى مسمى نز -4

 . ليس كل من هم بداخل السجون مجرمين كما قد يتبادر للذهن هألن
أن يتم تحديد موعد اإلجازة وموعد الخلوة الشرعية للسجين باالتفاق معه، حيث يمكن إذا حدد السجين موعدًا  -5

وعلى رأسها حدوث ذلك في وقت يكون مالئمًا لكي يحقق السجين أهدافه كلها،  ية أن يكونإلجازته ولخلوته الشرع
 .خصاب لزوجته في المواعيد التي تكون فيها الزوجة أكثر استعدادًا لذلكإعملية 

 خرآ مانع أي( عبارة إضافة تمت بحيث ،السعودي وعالج العقم واألجنة اإلخصاب وحدة نظام من) 2( المادة نص تعديل  -6
 عند أو الخصوبة ضعف عن الناتج العقم لعالج الطبي التدخل يجوز" : يلي كما المادة ليصبح نص )شرعًا مقبول
 عملية إجراء إطالقًا يجوز وال والنظام، للشرع موافقتها بشرط نجاباإل موانع من آخر مانع أي أو مرضية مشكلة وجود

 ."اإلنجاب على به المصاب مقدرة عدم يثبت الذي العقم لعالج األخصاب
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Abstract  
This study aims at identifying the right of a prisoner to have a child during his sentence by using 

some of the rights that may be available to him. These rights include a one-day leave outside the 
prison or using his/her right to have legal privacy.  

Depending on the availability of certain conditions,by giving the prisoner these rights, the 
prisoner may wish to obtain pregnancy of his wife. However, things may become more complicated if 
there is no pregnancy because of ill health that the prisoner may feel. This leads to a lack of pregnancy 
during the period of leave or legal privacy mentioned above. 

For this reason, the study considers that the right of a prisoner to procreation by therapeutic 
methods and according to certain conditions described in this study is a treatment that the prisoner 
must receive to help him reproduce. If the treatment does not work, it is useful to try internal IVF (In 
Vitro Fertilization). In the absence of pregnancy using this method, artificial insemination, which 
includes several methods, such as (Tubing and Microscopic Injection), is used. This procedure must be 
in accordance with the rules of Islamic law.  

Changing the name of a prisoner to the name of an ' INMATE' in the laws and regulations, as well 
as the way to deal with him, is a kind of respect, because not everyone in prison is criminal, as it may 
come to mind.  

The amendment of the text of Article (2) of the 'Fertilization and Embryology System of Saudi 
Arabia' through the addition of the phrase "any other impediment" is acceptable by law. It is never 
permissible to perform the fertilization process to treat infertility, which proves that the patient is 
unable to conceive 

 

  :الهوامش
 
ولكن في  ،"تنظيم األسرة في جمهورية الصين الشعبية"انتهجت الصين سياسة الطفل الواحد، ويسمى هذا في الصين قانون حيث  - 1

راجع . ون أية شروطفلين كحد أقصى دسمحت الحكومة لكال الزوجين بإنجاب ط 2015عام 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8

%B7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF 
موقع ويكبيديا  -  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%
86%D8%AC%D8%A7%D8%A8.   

األسرة أساس المجتمع وقوامها والدين واألخالق الوطنية ،وتحرص الدولة على " أن من الدستور المصري تنص على) 10(المادة  - 3
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والمرأة "...  مايلي على) 11(كما نصت المادة . تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها

  ."نة والنساء األشد احتياجًاالمعيلة والمس

، أو أن يحلف الزوج الذي يمكنه الوطء بالله أو بصفة من صفاته على ترك واإليالء هو الحلف لي هو من حلف يمين اإليالء ،ؤالم" -  4
  . زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر ءوط



 159    الحياري
 

 
، وإنما يكمن الخالف في يهما ينطوي على سلب لحرية الشخصلإن الفارق بين السجن والتوقيف ليس في طبيعتهما بحكم أن ك -5

أما إذا كان الهدف منه حماية مصلحة التحقيق فهو  .فهو سجن ،فإذا كان بهدف معاقبته على جرم أرتكبه .الهدف من سلب الحرية
  ) (Al-Harqan, 2015,p178 راجع. توقيف

مثل مراجعة العمدة  ،طلب إجراءات معقدة تحرج المرأةلشرعية قد تتلسجن من أجل الخلوة ان زيارة المرأة لزوجها في اإإذ  -6
حتى يتم التأكد من أن التي  ،وحضور شهود ومعرفين لها في كل مرة تنوي أن تزوج زوجها في السجن من أجل الخلوة الشرعية

 1428ربيع األول / 18تاريخ اجرته نوال الراشد لجريدة الرياض ب ًاراجع تحقيق.ستدخل للسجين في خلوته الشرعية هي زوجته
 .حراجًا كبيرًا لهنإزوجات السجناء يؤكدن أن الخلوة الشرعية تسبب : بعنوان 2006أبريل  6

14165http://www.alriyadh.com/239407  
مة أن ممارسة العالقة الحمي ةالبريطاني North Middlesexحيث كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون في مستشفى  -7

وخاصة خالل المحاولة  ،حسن قدرتهم اإلنجابيةخصوبة الرجل بمعدل ثالثة أضعاف وتعزز من بمعدل مرتين خالل ساعة واحدة ت
  2015صدرت في األول من شهر ديسمبر  ،ل البريطانية، الموقع اإللكتروني، صحيفة الديلي ميلثانية ، خالف ما هو متعارف عليها

وإن للعقر مدى  .فال تحمل المرأة وال يلد الرجل ؛يشتركان في الداللة على عدم القدرة على االنجاب) والعقم) (العقر( التعبيرينإن  -8
الشفاء عالجه وال  نال يمك الذي القدرة على االنجاب عدم بينما مصطلح العقم يدل على ،من األقل إلى األشد وهو قابل للعالج

-Abdel. فإن العقيم لن ينجب بالتدخل الطبي وعليهطيع الطب عالج العقم وبالتالي فلن يست ،إال بقدرة رب العالمين فقط منه
Maaboud, No date, Infertility,p.40  

 596Khamis, No( راجع .مليون حالة عقم بين الزوجين في العالم 60أن هنالك أكثر من  W.H.O.قدرت منظمة الصحة العالمية -9
date,p.(  

يع األطباء والمختصين في مجال الطب اإلنجابي أن فترة سنة واحدة كافية للحكم على خصوبة من المتعارف عليه عند جم إذ إنه -10
تقريبًا من النساء المتزوجات يحملن خالل السنة % 80 علمًا بأنأي امرأة إذا افترض أنها ال تستعمل أي وسيلة لمنع اإلنجاب 

  .).596Khamis, No date,p(راجع . فقط% 15ة الل السنة الثانية بنسببينما يحدث الحمل خ ،األولى من الزواج

هي قناة و. ، هي عضو من أعضاء الجهاز التناسلي األنثوي(Uterine Tube) ، أو القناة الرحمية (Fallopian Tube) اة فالوقن -11
ضات من ، وتقوم بنقل البوي)يمنى ويسرى -أي يوجد زوج من قنوات فالوب(دقيقة مجوفة تمتد من الرحم نحو المبيضين 

تحيط طبقة من غشاء و. سم 10يبلغ طول قناة فالوب حوالي . خصاب يحدث في قناة فالوبكما أن اإل. المبيض الى الرحم
 Broad Ligament of) وهي جزء من الرباط العريض الرحمي (Mesosalpinx) الصفاق بقناة فالوب وتسمى مسراق البوق

Uterus)..  موقع الراجعwww.tebtime.com   

ن تم تهريب فبعد أ .المساجين اإلنجاب من أزواجهنثير من النساء الفلسطينيات نجحن في حيث تشير األخبار إلى أن هناك الك -12
 :تهريب النطفة المنوية لألسرى الفلسطينيين" :مقال بعنوان ،24راجع وكالة فرانس. ًانطف أحد المساجين لزوجته أنجبت توأم

   www.france24.com ؟حقيقة أم أسطورة

  .حيث تمت بنجاح والدة أول طفلة بهذا األسلوب، 1978هرة زراعة األنابيب منذ عام عرفت ظا -13

راجع  .1884فلقد ذهب البعض إلى أن أول عملية تلقيح صناعي كانت سنة  ؛هنالك تضارب في تاريخ أول أخصاب صناعي حد -14
  https://ar.wikipedia.org اويكيبيدي ،التلقيح الصناعي

  ".بنطفة من غير الزوج وال تخصييب بويضة لغير الزوجة يجوز التلقيح ال" -15

   ."خصبة من زوجين في رحم امرأة أخرىضة مال يجوز زرع بوي" -16

اإلخصاب واألجنة وعالج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل  في وحداتثنين على األقل من المختصين ايجب التأكد من قبل " -17
   ."عند جمع العينات واإلخصاب ونقل اللقيحة واألجنةالطبي لكال الزوجين 
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  .دار النهضة العربية :، القاهرةحقوق اإلنسان في مرحلة التنفيذ العقابي ،)م2008( إبراهيم، مدحت عبد العزيز

  .دار الحامد: عمان ،في الفقه والقانون" الخطبة"مقومات عقد الزواج  ،)م2008(جميل منجري  حاثم،

  ).ن.د(م،2015الرياض، ، )الطبعة األولى( ،شرح نظام اإلجراءات الجزائية، )م2015(عبد الحميد بن عبد الله  ،الحرقان

، دراسات العلوم دراسة مقارنة بالقوانين الحديثة :حكام السجن في الفقه اإلسالميأ ،)م2007(سماعيل محمدإ ،الربشي
  .دنراأل الشرعية والقانون،

 .مكتبة الشرقاوي :الرياض ،المدخل لدراسة العلوم القانونية ،)ـه1433( الريس، رزق مقبول ؛خالد عبد العزيز ،الرويس

  .مكتبة جرير :الرياض ،)2ط( ،مبادئ علم القانون، )م2013(العمر، عدنان  ؛خالد ،عبد التواب؛ علي ،الزهراني

  .بن حزمأدار  :، القاهرةة األولى، الطبعالملخص الفقهي ،)م2010( صالح ،الفوزان

 
  والدراسات البحوث المنشورة: ثانيًا

مقارنة بين الفقه اإلسالمي  ةدارس :حق السجين في الخلوة الشرعية" بحث بعنوان ،)د ت(عبد الحافظ عليان  ،أبو حميدة

 .سالميةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإل المجلد العشرين بحث منشور في ،"والقانون األردني

 .السودان، العدد السادس ،مجلة الفقه اإلسالميالتلقيح الصناعي واإلنجاب المساعد،  ،)2011( حمد احمدم ،الشيخ

بحث منشور في  جامعة اإلسكندرية، ،الحقوق اإلنجابية للمرأة، المؤتمر الدولي لكلية الحقوق ،)م2010( محمود أحمد طه،

 .، جامعة اإلسكندريةصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقت

 .الرقمية المكتبة منشور، بحث الصناعي، اإلنجاب عن الناشئة المدنية العقود فكرة ،)ت د( سعد سعيد السالم، عبد

 ).والعقر العقم( بعنوان بحث ،)ن د( ،)ت د( اسماعيل حسين كريم المعبود، عبد

 .األردن ،ثقافيةال المجلة الشرعية، والخلوة السجن ،)م2004( حيدر ،ةقف

مقدمة كورقة بحثية في مؤتمر اكادير  ،"التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب"ورقة بحثية بعنوان  ،)1986(عبد الله  ،كنون
 .المقام في المغرب

 واالنجابية، القانونية األطر تحسين :واإلنجابية الجنسية الصحة في اإلنسان حقوق استخدام ،)م2010( م، جيماهكوتينغ

  .العالمية الصحة منظمةات منشور ،م2010 حزيران 3 العالمية الصحة منظمة مجلة

  .66 ع ، 6 س المجلد الكويت، ،)1970( اإلسالمي يوعال مجلة

 
  رسائل الماجستير: ثالثًا

 دراسة" الصناعي التلقيح عن الناجمة للطبيب المدنية المسؤولية ،)م2011( اسماعيل سليمان سماعيلإ الخريسات،

 .األردن عمان، العليا، الدراسات كلية األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة ،"مقارنة

 رسالة الصناعي، التلقيح مجال في الطبية األخطاء عن للطبيب المدنية المسؤولية ،)م2001( محمد بدر الزغيب،
 .األردن عمان، ،الحقوق كلية األوسط، الشرق جامعة همنشور غير ماجستير
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أثبات النسب في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته أمام المحاكم الشرعية في  ،)م1995( يف مطيععبداللط شتيوي، إياد

 .الجامعة األردنيةه غير منشور ر، رسالة ماجستياألردن

غير  رسالة ماجستير دراسة مقارنة، :أسس ووسائل معاملة نزالء السجون ،)م2004( راشد الطيب مأمون مأمون،
  .، السودانإلسالمية، كلية الشريعة والقانونن امقدمة لجامعة أم درما همنشور

 
 دراسات ومؤتمرات: رابعًا

دراسة عبر " :بعض التغيرات النفسية المرتبطة بالعقم وعمليات أطفال األنابيب ،)2004( ماجدة خميس ،إبراهيم
 أكتوبر  ،14 المجلد:نفسية اتدراس" ثقافية

، توصيات المؤتمر اإلقليمي لإلسكان والتنمية في الدول العربية ربمنتدى البرلمانيين الع، )م2013( الصحة اإلنجابية
 22954www.fappd.org/pagidالخاصة بالصحة اإلنجابية 

، المؤتمر مصطلح الصحة اإلنجابية: ثائق الدولية والخصوصية الحضاريةمصطلحات الو ،)م 2008( محمود ،محمد

  .فبراير 21 – 20 :ة فيالسنوي الرابع عشر لتعريب العلوم، المنعقد بالقاهر

  

  المقاالت: خامسًا

مقال منشور على موقع الجمعية  ،"حق مرضى اإليدز في اإلنجاب" جريدة الوطن، مقال بعنوان ،)د ت( حليمة ر،مظف
 rg.sahttp://nshr.o :مسترجع من .المملكة العربية السعودية ،، الرياضالوطنية لحقوق اإلنسان

 ـهـ 1433شوال 20في جريدة عكاظ السعودية بتاريخ  ،"متعافين مع اإليدز انجبوا اطفاًال ًامتعايش 112"مقال بعنوان 
 .م2012سبتمبر 

مسترجع من ، صحتك دليلك في الحياة" نظرة عامةالحقن المجهري وأطفال األنابيب " مقال بعنوان )د ت( عادل ،ندا
 www.sehatak.com :الموقع اإللكتروني

  

  القوانين واللوائح: سادسًا

 .هـ27/08/1412الصادر بتاريخ  ،النظام األساسي للحكم

 .م1952الصادر عام  الدستور األردني

 .م1971الصادر عام  الدستور المصري

 .م1973الصادر عام  الدستور السوري

 .م1958الصادر عام  الدستور الفرنسي
 .م 2010لعام  36رقم  قانون األحوال الشخصية األردني

 .م1959عام ل188رقم  قانون األحوال الشخصية العراقي

 .الساريم  2004لسنة ) 9( رقمردني األكز اإلصالح والتأهيل اقانون مر

  .ـه1422الصادر عام  نظام اإلجراءات الجزائية السعودي

 .م 1960لسنة ) 16(قانون العقوبات األردني رقم 
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 .م 2018لعام  25قانون المسؤولية الطبية األردني رقم

ـ ، ه21/11/1424بتاريخ  )76/ م (الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .السعودي العقم وعالج واألجنة اإلخصاب وحدات نظام
  .ـه12/11/1425بتاريخ  4024جريدة أم القرى في العدد رقم ونشر في 

تاريخ ب )31/ م (والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  ـه11/7/1398 بتاريخ منشورال السعودي والتوقيف السجن نظام
  .ـه21/06/1398

  

  سابعًا المواقع اإللكترونية

  www.lahaonline.com :لكترونيموقع لها أون الين اإل

  www.alriyadh.com :جريدة الرياض

   jazirah.com-www.al:جريدة الجزيرة
  www.dailymail.co.uk :صحيفة الديلي ميل البريطانية

   www.france24.com 24 :سفران وكالة

  https://www.hiamag.com :هي مجلة
   www.tebtime.com: موقع تب تايم

  

  األدوات النظامية: ثامنًا

  .هـ 21/2/1406 بتاريخ 3517 رقم الوزاري القرار

 .هـ 17/6/1411 بتاريخ) 1745( رقم السعودي الداخلية ووزير الملكي السمو صاحب قرار
  .م1980 مارس 23 بتاريخ 63 رقم المصرية اإلفتاء دار فتوى نظرا
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  الملخص

: لوظيفي لألطباء العاملين في المستشفياتاألداء ا وأثرها علىهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات الوظيفية للنسق الطبي، 
معوقات التكامل، ومعوقات إنجاز الهدف، ومعوقات : ألشكال التاليةفي اوقد تجسدت هذه المعوقات . لخاصةالحكومية والعسكرية وا

ظيفية للنسق الطبي التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية للمعوقات الو كما هدفت الدراسة إلى .اجتماعية، ومعوقات اقتصادية
ت العينة من وتكون .لجمع البيانات مم مقياسومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، ص. تعزى للمتغيرات المستقلة التي بمجاالتها المختلفة،

 .العينةمنهج المسح االجتماعي ب واعتمدت الدراسة. رية والخاصةالحكومية والعسك: من األطباء العاملين في المستشفيات طبيبا) 247(
ومعوقات التكامل،  أن المعوقات االقتصادية، بينت نتائج الدراسةو. وقد تم سحب عينة الدراسة، باستحدام العينة العشوائية الطبقية

، تلتها المعوقات فقد جاءت بدرجات مرتفعة ؛من أكثر المعوقات الوظيفية تأثيرًا على األداء الوظيفي لألطباء والمعوقات االجتماعية،
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . فقد حصلت على درجة متوسطة ؛يفية المتعلقة بإنجاز الهدفالوظ

على مجاالت ) العمر، والحالة االجتماعية، ونوع المستشفى، وعدد األبناء، ومدة الخدمة( :للمتغيرات المستقلةتعزى  )α=0.05(الداللة 
  ).النوع، والدخل، والتخصص الطبي، وعدد المناوبات الليلية في األسبوع( :لم تظهر أية فروق تبعا لمتغيرات الدراسة المختلفة، بينما

  .المعوقات الوظيفية، األداء الوظيفي، علم االجتماع الطبي :الكلمات المفتاحية

  

  المقدمة

داخلة ومترابطة بعضها ببعض، ينجز كل واحد منها مت ًايشمل ُنُظم ًاداخلي ًاترابط ًامترابط ًااجتماعي ًايعد المجتمع كيان
لكي  ،ومن ثم .)AL -Ramekh, 2004( وظيفة محددة من خالل تفاعلها فيما بينها باعتبارها مكونات البناء االجتماعي العام

رى المكونة للبناء، فإنه يجب النظر إليه في عالقته بباقي النظم الفرعية األخ ،)النظام الصحي(نفهم أي نظام من نظم المجتمع 
لهذا المعنى، فإن الوظيفة تعني الدور الذي يحدثه الجزء في الكل، وعليه يعد  وفقًا .وفحصه في ضوء الوظيفة التي يقوم بها

المستشفى العمود الفقري ألي نظام صحي، والمكان المفضل بالّنسبة للمريض ِلتلّقي العالج، والمكان المفضل للطبيب، وهو 
  .لحضارية التي تبرز تقدم المجتمع الصحي والعلمي واالجتماعيالواجهة ا

فمجتمعنا الذي نعيش فيه قائم على التنظيم، والمرء منذ أن يولد إلى أن يموَت وهو دائب االحتكاِك بتنظيماٍت 
احتياجاته واحتياجات ومنظماٍت ال حصر لها، وكلما تعقد مجتمعه وتراكمت ثقافته، تعددت منظماته وتباينت وظائفه للوفاء ب

  .)Nour,1983(تجمعاته وفئاته 

ويعد المستشفى أحد أشكال التنظميات التي تهدف إلى إنتاج الخدمات الصحية ألفراد المجتمع، كما ينظر إليه على أنه 
متاحة والمتوقعة الصياغة البشرية للموارد اإلنسانية اليطلق عليه في لغة إدارة اإلنتاج إذ يقدم ما يمكن أن  ؛منظمة منتجة
  ).Ali, 2011( في المجتمع

                                                        
 .2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .، األردنإربد، جامعة اليرموك، علم االجتماعقسم  *

  .، األردنعمان الجامعة األردنية، ،علم االجتماعقسم  **
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االهتمام ما جاءت به  هة فهم التنظيمات الطبية، ومن أوجويتجلى االهتمام المعاصر لعلم االجتماع الطبي في محاول
الذي ناقش فيه التنظيمات الطبية، مركزًا على أهداف  ،"واألطباء والمرض المرضى" هفي كتاب) Jaci, 1979(ي جاك دراسة

ات الطبية، ومشكالت العاملين فيها، وطبيعَة العالقات بين المرضى ظام الطبي عمومًا، والخلفيات التاريخية للتنظيمالن
فمعرفتنا بهذه العوامل تساعدنا  .)AL-Jawhari et al, 2008( واألطباء، وأهميَة التعاون بين عناصر ومكونات النسق الطبي

بما يحقق له الديمومة واالستمرارية والدفع بكل  ة للنَّسق، وسبل مواجهتهافي فهم الضعوطات االجتماعية واالقتصادي
كما أن هذا االهتمام فتح آفاًقا واسعة من األفكار الجديدة التي ساعدت األطباء على فهم ديناميات . وحداته للعمل واإلنتاج

  .طبي الكليالصحة والمرض، وطبيعة العالقات التفاعلية بين العاملين أنفسهم والنسق ال

فإن مستوى الخدمات  يم الخدمات الصحية،وبما أن الطبيب أهم عنصر من عناصر النسق الطبي، والقاعدة الرئيسة لتقد
والواقع أن المهارة الطبية والتأهيل العلمي  .يتوقف على مدى كفاية المصادر الشخصية والمعرفية والمهنية التي يتمتع بها

 عقبًة، التي تشكل كافه المعوقات الوظيفية اء للخدمة الصحية إال بإزالةنها في رفع مستوى األدوالعملي للطبيب ال جدوى م
تحاول الدراسة الحالية  ،ورغبًة في تخطي هذه العقبات. كبرى أمام تقدم األنساق الطبية بشكل عام، واألطباء بشكل خاص

لعسكرية والخاصة ظيفي لألطباء في المستشفيات الحكومية واتسليط الضوء على المعوقات الوظيفية التي تؤثر على األداء الو
  .في األردن في إقليم الشمال

  الدراسة مشكلة 

أصبح بإمكانهم المشاركة  فقدعريضة على علماء االجتماع؛  يعّلق الكثير من المعنيين بالنسق االجتماعي الطبي آماًال
وإلقاء الضوء على كيفية أدائها الوظيفي، والكشف عن المعوقات التي  الفعالة في توضيح الصورة الكاملة لعمل األنساق الطبية

، أو أن فهذا تالكوت بارسونز يرى أنه إذا كان ألي نسق أن يبقى قائمًا). AL-Malkawi,1990(تؤثر على أدائها الوظيفي 
فعلى النسق  ؛عة الكون والحياةَفعليه أن يقوم بحل أربع مشكالت وظيفية تفرضها طبي ،تتحقق فيه عملية منظمة من التغيير

والتكامل، والمحافظة على النَّمط  ،التكيف مع البيئة، وتحقيق األهداف: االجتماعي أن يقوم بحل المشكالت الوظيفية التالية
)AL - Ramekh, 2004 .(النسق الط بإزالةونجاح التي تؤثر  كافه المعوقات الداخلية والخارجية بي يرتبط بشكل أساس

التي باتت تشكل مصدر قلق يؤثر وألداء الوظيفي لألطباء في ِظلِّ التغيرات والتحوالت التي تعصف باألنساق الطبية على ا
ما يتعلق بالنمو السكاني المتزايد، والهجرات والظروف االقتصادية الخانقة، واألمراض : منها ،على بقائها واستمراريتها

فجميعها تؤثر على . لعالقات بين األطباء أنفسهم، وبين األطباء وهيئة التمريضالمزمنة، وحاالت العنف المتكررة، وتوتر ا
بقاء النسق الطبي واستمراريته، فالحاجة إلى البقاء والنمو والقدرة على التكيف هي متطلبات أساسية ألي نسق ومؤشر على 

فإنه يتوجب العمود الفقري للنسق الطبي،  وبما أن الطبيب يعدّ .فالنسق الطبي الناجح هو مؤشر على صحة المجتمع ؛نجاحه
الحاليه في  وبالتالي، تتلخص مشكلة الدراسة .مالئما للعمل الطبي ًاالتي تتيح له جو كافه الظروف المناسبة على إدارتة توفير

 .وأثرها على األداء الوظيفي لألطباء في األردن معرفة المعوقات الوظيفية للنسق الطبي

  الدراسة أسئلة

ا المعوقات الوظيفية الخاصة بإنجاز الهدف في النسق الطبي التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء العاملين في م .1
 المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة في إقليم الشمال؟

وعالقة الطبيب الطبيب نفسه، وعالقة الطبيب مع األطباء، وعالقة الطبيب مع هيئة التمريض، ( ما معوقات التكامل الوظيفي .2
التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة في إقليم ) مع المريض

  الشمال؟

والخاصة  ما المعوقات االقتصادية التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية .3
  في إقليم الشمال؟

ما المعوقات االجتماعية التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة  .4
 في إقليم الشمال؟
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متغيرات الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات الوظيفية للنسق الطبي بمجاالتها المختلفة تعزى إلى . 5
، والحالة االجتماعية، ونوع المستشفى، والدخل، والتخصص الطبي، ومدة الخدمة في الجنس، والعمر( :ديمغرافيةال

 ؟)المستشفى، وعدد األبناء في األسرة، وعدد مرات المناوبات في األسبوع

  الدراسة  ةأهمي

الفقري  تمثل العمود فهيروس وأهمية الفئة المدروسة؛ أهمية الموضوع المد فيتكمن أهمية الدراسة  :األهمية النظرية .1
عمل األطباء، وتمكين النسق الطبي ذات العالقة ب ساس للنسق الطبي، سعيا لفهم أعمق للمعوقات الوظيفيةوالمحرك األ

  .التي وجد من أجلها هبينه وبين قدرته على إنجاز أهدافمن فهم الغموض الذي يحول 

طوة أولى لدراسات مستقبلية على صعيد المعوقات تمثل خ في أنهاثل أهمية الدراسة التطبيقية تتم :همية التطبيقيةاأل .2
ومن المفترض أن تسهم النتائج في لفت أنظار صنَّاع القرار في النسق الطبي إلى مدى أهميتها في التغلب  .الوظيفية

على المعوقات الوظيفية التي تحول دون قدرة األطباء على أدائهم وظائَفهم، حيث َتم تطبيق هذة الدراسة على 
  .فياٍت حكومية وعسكرية وخاصة في إقليم الشمالمستش

  أهداف الدراسة 

التعرف على المعوقات الوظيفية الخاصة بإنجاز الهدف في النسق الطبي التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء العاملين  .1
  .في المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة في إقليم الشمال

الطبيب نفسه، وعالقة الطبيب مع األطباء، وعالقة الطبيب مع هيئة التمريض، (ظيفي التعرف على معوقات التكامل الو .2
وأثرها على األداء الوظيفي لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية ) وعالقة الطبيب مع المريض

  .والخاصة في إقليم الشمال

في لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية التعرف على المعوقات االجتماعية وأثرها على األداء الوظي .3
 .والخاصة في إقليم الشمال

التعرف على المعوقات االقتصادية وأثرها على األداء الوظيفي لألطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية  .4
 .والخاصة في إقليم الشمال

 :،التي تعزى إلى متغيراتلفةتات الوظيفية للنسق الطبي بمجاالتها المخق ذات الداللة اإلحصائية للمعوقوالتعرف على الفر .5
الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، ونوع المستشفى، والدخل، والتخصص الطبي، وعدد األبناء في األسرة، وعدد (

 ).مرات المناوبة الليلية في األسبوع، ومدة الخدمة في المستشفى

  اإلجرائية المفاهيم

من قدرة الطبيب على أداء دوره بالشكل المطلوب،  دحت التي َتهي مجموعة المؤشرات والصعوبا: الوظيفية المعوقات
  :المعوقات إلى هوتنقسم هذ .وتخلق حالة من عدم التوازن في النسق الطبي

لطبي، وتؤثر على وتعني مجموعة المعوقات التنظيمية المتعلقة بإدارة المستشفى وطبيعة العمل ا: معوقات إنجاز الهدف
رات غير مهنية، الزيادة الهائلة في أعداد المرضى، والتمييز بين األطباء العتبا( :مثل ،أداء الطبيب داخل النسق الطبي

 ).إذا كان شاًقا ومتعبا من حيث ماوطبيعة العمل 

لطبي تؤثر على األداء الوظيفي هي حالة من عدم التكامل الوظيفي بين الوحدات المكونة للنسق ا: معوقات التكامل الوظيفي
 :المعوقات إلى هوتنقسم هذ. خاصة في إقليم الشمالالحكومية والعسكرية وال: لألطباء العاملين في المستشفيات

 :مثل ،وتعني مجموعة من الخصائص الشخصية التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء: معوقات تتعلق بالطبيب نفسه

  ).، والتصرف بعصبية مع المريض، ومفهوم الذات المتدّني للطبيبت المؤثرة نفسيًاالحاال معصعوبة التعامل (
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توتر العالقة بين الطبيب  وتعني مجموعة المؤشرات التي تعبر عن: من األطباء هات تتعلق بعالقة الطبيب مع زمالئمعوق

وعالقتي مع الزمالء قائمة على  ال أحظى باالحترام من قبل زمالئي،: (النسق الطبي وخارجه، مثل داخل هوزمالئ
 ).الصراع، وال أشارك زمالئي مناسباتهم االجتماعية

تعني مجموعة المؤشرات التي تعبر عن حالة عدم التعاون بين الطبيب و: معوقات تتعلق بعالقة الطبيب مع هيئة التمريض
يب وهيئة التمريض، والشجار مع هيئة عدم وجود أي تنسيق بين الطب: (مثل ،وهيئة التمريص في إنجاز العمل الطبي

 ).اكثيرالتمريض 

: مثل ،مجموعة الظواهر السلبية التي تؤثر على عالقة الطبيب بالمريضوهي  :معوقات تتعلق بعالقة الطبيب مع المريض

 ).أشعر بفقدان الثقة بيني وبين المريض الصحي لدى بعض المرضى، و الوعينقص (

على  ة الطبيبية التي تحول دون قدرعني مجموعة العوامل المتعلقة بالبيئة األسرية واالجتماعتو: المعوقات االجتماعية
كثرة المشاكل األسرية تفقدني التركيز على عملي، وعملي كطبيب أّثر على : (مثل ،إنجاز دوره كما هو متوقع منه

  ).عالقتي بشريك حياتي

 ،بالشكل المطلوب هثر على قدرة الطبيب على أداء دورقتصادية التي تؤوتعني مجموعة المتغيرات اال: المعوقات االقتصادية

 ).ال يتناسب مع الجهد المبذول، وراتبي ال يتناسب مع أهمية عملي كطبيب راتبي: (مثل

الحكومية والعسكرية والخاصة، على : يشير إلى درجة استجابة األطباء العاملين في المستشفياتو :األداء الوظيفي لألطباء 
 .حاور الدراسة، تبعًا لميزان القوة المعتمد في الدراسةم

  ذات الصلة الدراسات السابقة

التعرف إلى مستوى صراع األدوار األسرية  إلى دراسة هدفت) Al-Sharefein, and Al-Samouhi, 2017(أجرى 
اختالف كل من الجنس، والحالة المهنية، وأشكال االتصال بالمرضى لدى األطباء في األردن، ومدى اختالف مستوى الصراع ب

طبيبًا ) 393(ستخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من اتم . االجتماعية، والوصف الوظيفي، والمستوى التعليمي
مهنية مستوى صراع األدوار األسرية ال كان: ت الدراسة إلى النتائج التاليةوتوصل. بالطريقة المتيسرةتم اختيارهم وطبيبة، 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات  .ًامرتفع تصال بين األطباء والمرضى، ومستوى االًامتوسط ى األطباء في األردنلد
  .داللة إحصائية ألبعاد صراع األدوار األسرية والمهنية، تعزى لكل من الجنس، والحالة االجتماعية، والمستوى التعليمي

، التركية الممرضات في المراكز الصحية هعلى أهم المعوقات التى تواجتعرف إلى ال )Andrioti, 2017( وهدفت دراسة
صعوبة التطور الوظيفي، وصعوبة التفاعل مع الزمالء، والتمييز في : ممرضة، وتوصلت إلى النتائج التالية) 144(وبلغت العينة 

  .العمل، وطبيعة العمل الصعبة بالنسبة لهن

لتعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي للعاملين ل) Bakotic, 2016( جاءت دراسة ،وفي السياق ذاتة
) 5806(وقد تم توزيعه على ، فقرة لتحقيق أهداف الدراسة) 40(من  مقياسًا مكونًااستخدم الباحث . في الشركات الكرواتية

لدراسة أن العالقة بين الرضا أظهرت نتائج هذه او. الكرواتية" زغرب"ركات مدينة موظفين من العاملين في مختلف ش
الرضا الوظيفي يحدد  إنويمكن القول . الوظيفي واألداء التنظيمي أقوى من العالقة بين األداء التنظيمي والرضا الوظيفي

  .األداء التنظيمي

فهدفت إلى التعرف على المعوقات  )Masum, Azad, Hoque, Beh, Wanke and Arslan, 2016(وأما دراسة 
: ممرضة، وتوصلت إلى النتائج التالية) 417(وتكونت عينة الدراسة من  .في تركيا التي تواجه الممرضات في عملهنالوظيفية 

  .والرواتب المنخفضة ،وعدم وجود فرص كافية للتطور الوظيفي ،قلة المكآفات

جهها العامالت في أهم ضغوط العمل ومصادرها وآثارها التي توا علىالتعرف إلى  )Al-Hasan, 2015(دراسة  وهدفت
منهج المسح االجتماعي بالعينة،  الدراسه عاملة، واستخدمت) 367( وبلغت العينة. المستشفيات الحكومية في الرياض
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صعوبة الجمع بين مسؤوليات البيت والعمل، والوعكات الصحية، : وتوصلت إلى النتائج التالية. واالستبانة كأداة لجمع البيانات
  .جتماعية، واإلبداع المنخفضوإهمال العالقات اال

التحديات التي تعيق التوازن بين األدوار  إلى التعرف إلى دراسة هدفت )Mordi, Mordi and Adisa, 2014(أجرى و
وأظهرت النتائج وجود صراع دائم . ممرضة) 71(طبيبة، و) 60(عينة الدراسة من  وتكونت .في نيجيريا األسرية والمهنية
  .عيقها عن تحقيق التوازني بين هذه األدوار

المعوقات الوظيفية واألداء الوظيفي  إلى التعرف إلى هدفتف) Talasaz, Saadoldin and Shakeri, 2014(أما دراسة 
قابلًة ) 90( تكونت عينة الدراسة منو. في مدينة مشهد اإليرانية ،للقابالت القانونيات العامالت في مراكز الرعاية الصحية

. الرعاية الصحية وتم اختيارهن من خالل أخذ عينات متعددة المراحل من خمسة مراكز للرعاية الصحيةتعمل في مراكز 
 لرضا الموظفين مينيسوتا لمهنية، واستبانةوشملت أدوات جمع البيانات استبانة لتسجيل البيانات الديموغرافية والشخصية وا

(MSQ). كما وجدت عالقة . الوظيفية والنتيجة الكلية لألداء الوظيفي وأظهرت النتائج وجود عالقة مباشرة بين المعوقات
   .مباشرة بين المعوقات الوظيفية ونوعية األداء التعليمي، وأداء الرعاية واألداء التواصلي

تكونت . والعكس، الحياة األسرية فيعرف على أثر الحياة الوظيفية تهدف الب) Algamdi, 2014(في حين جاءت دراسة 
 .االستبانة لجمع البياناتاستخدمت  باستخدام العينة العشوائية البسيطة، و تم اختيارهن طبيبة) 174(سة من عينة الدرا
على  ًاسلبي ًاللعمل تأثيروأن  حقيق التوازن بين البيت والعمل،من العينة غير قادرات على ت) %43(إلى أن  الدراسة وتوصلت

  .عالقتهن بأزواجهن وأوالدهن

المعوقات الوظيفية التي تواجه  إلى التعرف إلى هدفت فقد )Lars, Groeneveld and Lankhaar, 2013(دراسة  أما
وتوصلت الدراسة إلى أهم المعوقات التي تواجه  .ممرضة) 9982(الممرضات األلمانيات في عملهن، وبلغت العينة 

 ،وشعور الممرضات بالتقصير في بيوتهن، عدم مناسبة جو العمل كعدم وجود فرص كافية للتطور الوظيفي، و: الممرضات
  .وعدم االستقرار في الحياة الزوجية والترفيهية لهن

الرضا الوظيفي لألطباء السعوديين العاملين في  مستوى إلى هدف التعرفب )Al-Rihaily, 2011( دراسة جاءتو
ي مدينة جدة، وطبيبة ف طبيبًا) 233( تكونت عينة الدراسة من .عوامل الرضا الوظيفي إلىالمستشفيات الحكومية، والتعرف 

 :وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد ارتباط بين الرضا الوظيفي ومتغيرات الدراسة .منهج المسح االجتماعي واعتمدت الدراسة
 ؛، ما عدا متغير الجنس)مكان العمل، والعمر، والحالة االجتماعية، والدخل الشهري، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة(
الرضا عن العمل ذاته، والرضا عن  :لى أربعة أبعاد للرضا الوظيفيوتوصلت الدراسة إ. وبين الرضا أي ارتباط هيوجد بين لمف

، "االنسجام مع الزمالء"والرضا عن العالقات مع الزمالء وخاصة  ،"المعاملة الحسنة" العالقات مع الرئيس وخاصة مؤشر
  ".عمل واألمان الوظيفيأسلوب ال"والرضا عن سياسات العمل وخاصة 

وتكونت عينة . تعدد األدوار لألطباء والصراع بين األسرة والمهنةالتعرف إلى  هدفدراسة بب) Ahmad, 2010(وقام 
وتم استخدام  .من لديهن أطفال ويعملن بدوام كاملم في ماليزيا ًاعام ىمستشف) 14(طبيبة مبتدئة في ) 220(الدراسة من 

وأظهرت النتائج أن الدوام الزائد له دور كبير في الصراع بين األسرة والعمل، واالستنزاف العاطفي . تحليل االنحدار المتعدد
  .زادت حدة الصراع بين األدوار األسرية والمهنية الساعات اليومية واألسبوعية،وأظهرت أيضًا أنه كلما زاد عدد  .أيضًا

ى مستوى الرضا الوظيفي والمعوقات الوظيفية إلى التعرف عل) Alam and Muhammad, 2009(وهدفت دراسة 
ممرضة في أحد مستشفيات القطاع العام، وأظهرت النتائج ) 153(وتكونت العينة من . للممرضات في والية برليس الماليزية

كالرضا عن المسؤول المباشر، والمكافآت والتعويضات، : التي تؤثر على األداء الوظيفي لهن المعوقاتوجود عدد من 
  .دارةلعالقة مع الزمالء، وسياسات اإلوا
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في مدينة  إلى معرفة أثر الضغط المهني على البيئة األسرية) Bakhshi, Sudha and Sandhu, 2008(وهدفت دراسة 
وأظهرت النتائج  .امرأة من كل فئة) 50(ثالث فئات بواقع  وشملتامرأة ) 150(، وتكونت عينة الدراسة من لوديانا الهندية

  .وط المهنية ذات تأثير سلبي مرتفع على البيئة األسرية للعامالت، وعلى الحياة االجتماعية والترفيهية لهنأن الضغ

ضغط  إلى هدف التعرفب) Dugan, Lauer, Bouquot, Dutro, Smith and Widmeyer, 1996( جاءت دراسةو
ة ارتباطية قوية بين مستويات ضغط العمل وأظهرت النتائج أن هناك عالق .على العناية المقدمة للمرضى هالعمل وأثر

  .واألخطاء العالجية، وضغط العمل ونسبة الغياب عند الممرضين

  واإلجراءات الطريقة

في ضوء  دقيقًا يقدم فهمًا فهو. هداف الدراسةألمالءمته  ؛منهج المسح االجتماعي بالعينة اعتمدت الدراسة: الدراسة منهج
  .روسةالوقائع الحقيقية للظاهرة المد

تألف مجتمع الدراسة من جميع األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة في إقليم  :مجتمع الدراسة
   .الشمال

من ) 91(من المستشفيات الحكومية و) 117( وطبيبة بواقع طبيبًا) 247(تألفت عينة الدراسة من : الدراسة عينة
 .العينة العشوائية الطبقية طريقة وقد تم سحب العينة باستخدام. ستشفيات الخاصةمن الم) 39(المستشفيات العسكرية و

واألطباء الخاصين ) كونها تمثل معلومات أمنية(لعدد األطباء العسكرين  ل الباحث على أرقام موثقةعدم حصووهنا يشار إلى 
بالسمعة،  الرتباط ذلك لديها ن عدد األطباءالتصريح ع في لعدم وجود قاعدة بيانات موثقة، ولعدم رغبة بعض المستشفيات(

أعداد األطباء في المستشفيات الحكومية في  بأن، علمًا )عند الطلبوخاصة أن الغالبية العظمى من األطباء يتم استدعاؤهم 
 لهومما يدعم األخذ بهذه العينة ما تقو ).Jordanian Ministry of Health, 2017( طبيبًا) 872( بلغت إقليم الشمال

)Sekaran, 2003( بين  حجم العينة الذي يتراوح من أن)نواع البحوث بشكل عام، ألمعظم  مفردة يعتبر مالئمًا) 30-500
وقد تم جمع البيانات من . مفردة) 30(يقل عن  أالعند استخدام العينة الطبقية فإن حجم العينة لكل فئة أو طبقة يجب أنه و

، وقام الباحث بتوزيع األداة بنفسه ًااستغرقت عملية جمع البيانات شهرين ونصف ،ماهل زيارة المبحوثين في أماكن عملخال
  ).100%(وتمت عملية تعبئة االستبانة بحضوره، لذلك كانت نسبة العائد من االستبانات 

  الدراسةأداة 

قات الوظيفية للنسق اعتمدت الدراسة على استبانة مكونة من خمسة محاور، بشكلها األولي، تمثل بمجملها قياس المعو
النوع، والحالة االجتماعية، والعمر، (خصائص عينة الدراسة  األولتضمن المحور . الطبي وأثرها على األداء الوظيفي لألطباء

التخصص الطبي، وعدد مرات المناوبات الليلية في األسبوع، وونوع المستشفى، والدخل الشهري، وعدد األبناء في األسرة، 
معوقات (فيجسد  أما المحور الثالث. سؤاًال) 17(، وتألف من )معوقات إنجاز الهدف(وتضمن المحور الثاني ). ومدة الخدمة

أسئلة، والمعوقات المتعلقة بعالقة الطبيب مع ) 10(التي تمثلت في المعوقات المتعلقة بالطبيب نفسه، وتألفت من  )التكامل
أسئلة، ) 7(قات المتعلقة بعالقة الطبيب مع هيئة التمريض، وتألفت من أسئلة، والمعو) 7(الزمالء من األطباء، وتألفت من 

، )المعوقات االقتصادية(فيجسد أما المحور الرابع . أسئلة) 8(والمعوقات المتعلقة بعالقة الطبيب مع المريض، وتألفت من 
  .أسئلة) 10(، وتألف من )المعوقات االجتماعية(فيجسد أما المحور الخامس و. أسئلة) 8(وتألف من 

  األداة صدق

   :كما يليأداة الدراسة بعدة طرق كانت  التحقق منتم 

 ،اتذة المتخصصين في علم االجتماع من األس )5(حيث عرضت األداة على  ،)صدق المحكمين(االعتماد على طريقة   -1
متها لقياس ما وضع المقياس، ومدى مالء هء الفقرات للمحور الذي ينتمي إليوطلب منهم إبداء الرأي في مدى انتما
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على  الفقرات التي اتفق اعتمادومن ثم تم . ),Nouri 2007(المقياس ألجله، ومدى كفاية ووضوح عبارات الفقرات 
  .بما يخدم الدراسة عض الفقراتوأعيدت صياغة ب ،وحذفت مؤشرات أضيفت مؤشراتو ،فأكثر  محكمينأربعة  مالءمتها

منهجية تهدف إلى تخفيض عدد المتغيرات المقاسة، واختزالها إلى عدد قليل هي استراتيجية  :طريقة الصدق العاملي  -2
 ,Tigza( هو فهم البنية العالئقية بين المتغيرات األصلية المقاسة منها العوامل، والهدفتسمى  التي من المتغيرات

2012(. 

ج إلى التوافق النظري الذي كان أشارت النتائو عمد الباحث إلى إجراء الصدق العاملي، للّتحقق من إجراءات الصدق،
أشارت إلى وجود أربعة عوامل استطاعت أداة التي  وهذا ما أفرزته نتائج تحليل الصدق العاملي. يحكم الباحث مع الواقع

وتم عزل معامالت . هبع الفقرة للمجال الذي تنتمي إليالدراسة إفرازها، حيث صنفت الفقرات للعامل بناًء على مقدار تش
بل التحليل ق مقياسعلمًا بأن فقرات ال )Tigza,2012(قل عن ذلك يال أ يجبو) 0.30(التي يقل تشبعها عن  االرتباط
رة مع المجال فقرة، وبعد أن تم عزل الفقرات ذات التشبع المنخفض؛ لعدم وجود عامل تشبع كاٍف للفق) 66(بلغت  العاملي

في  فقرة) 51(تثبيت خر، وآعامل  علىقرات ف) 4(رة، وتحميل فق) 11(تم عزل  فقد .فقرة) 55(أصبحت  الذي تنمي إليه،
  .اعوامله

  .فرزها مقياس التحليل العامليأالمقياس كما  أبعادنتائج : )1(جدول ال

 المجال الرقم
عالمة الجذر 

 الكامن
مقدار التباين 

 المفسر
التباين التراكمي 

 المفسر
 20.23 20.23 13.35  المعوقات الوظيفية لمجال التكامل 1
 28.60 8.37 5.52 المعوقات الوظيفية المتعلقة بإنجاز الهدف 2
 36.05 7.45 4.92 المعوقات االجتماعية 3
 41.93 5.88 3.88 المعوقات االقتصادية 4

التحليل العاملي، حيث تم من خالل  عوامل استطاعت أداة الدراسة إفرازها) 4(إلى وجود  )1( تشير نتائج الجدول 
معوقات (استطاع العامل األول و .ختبارره عامًال من العوامل المكونة لالالعتبا) فما فوق 1( للعامل ة جذر كامنعتماد عالما

، على ما قيمته )نجار الهدفإمعوقات (ينما حصل العامل الثاني من التباين المفسر، ب) 20.23(، أن يفسر ما قيمته )التكامل
المعوقات (، أما العامل الرابع )7.45(، أن يفسر ما قيمته )االجتماعية معوقاتال(، في حين استطاع العامل الثالث )8.37(

نتيجة  هذه ، وتعتبر)41.93(يفسر ما قيمته  استطاع المقياس أن ،وبشكل عام .)5.88(فقد فسر ما قيمته ) االقتصادية
  .)Robinson, shaver, and wrightsman, 1991(مقبولة لغايات البحث 

  األداة ثبات

الستخراج معامل االتساق الداخلي لمجاالت ومقاييس ) ألفا كرونباخ(تم تطبيق معادلة  ،ستخراج ثبات أداة الدراسةال
  .وهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة ،)0.87(بلغ معامل الثبات لألداة  ، حيثالدراسة على العينة األصلية

  المعالجة اإلحصائية

، وقد تم استخدام عدة أساليب )SPSS(الخاص بالعلوم االجتماعية  اإلحصائيعلى البرنامج اعتمدت معالجة البيانات 
  : ما يليكوهي  ،إحصائية

 وتضمنت التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لمعرفة الخصائص االجتماعية ألفراد عينة  ،األساليب اإلحصائية الوصفية
  .الدراسة
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 لكل محور من ) االنحراف المعياري(ومقاييس التشتت ) المتوسطات الحسابية(ية استخدام تحليل ومقاييس النزعة المركز
وذلك للحصول  ،المدرجة في أداة الدراسة) الفقرات(محاور الدراسة بصورة منفردة ومتضمنة مجموعة من المؤشرات 

  .على معلومات عن أبعاد الدراسة

  تطبيق اختبار)Independent Samples Test (لنوعية متغيرات الدراسة  تبعًا راسةالد على مجاالت)والحالة  ،النوع
 ).االجتماعية

 تطبيق تحليل التباين األحادي )One – Way ANOVA (للمتغيرات على مجاالت الدراسة تبعًا :) العمر، ونوع
ي األسبوع، والدخل، وعدد األبناء، والتخصص الطبي، وعدد مرات المناوبات الليلية ف الحالة االجتماعية،المستشفى، و
للمقارنات البعدية ) Scheffe(تم تطبيق طريقة  ،من غيرها ولمعرفة أي المستويات كانت أكثر تأثيرًا). ومدة الخدمة

 .على متغيرات الدراسة

  الدراسة مجاالت

إقليم ويعني اإلطار المكاني للدراسة، واشتمل على جميع المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة في : المجال المكاني
  .الشمال

في الدراسة، وهم جميع األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة  ينويعني المشارك: المجال البشري
 .في إقليم الشمال

استمرت ما بين  وقدلومات والبيانات من الميدان، ويعني الفترة الزمنية التي اقتضاها جمع المع: المجال الزماني
 ).30/12/2018( و) 11/10/2018(

 المقياس تصحيح

وقد تم استخدام . فقرة) 55( كون منيت النهائية صورته في مقياسأصبح ال مال إجراءات التحليل العاملي،بعد اكت
بما يضمن توافق منطق اإلجابة مع منطق السؤال  –لقياس السلوك وليس االتجاه  –التدرج الخماسي  ذيمقياس ليكرت 

، وبدرجة )أعطيت خمس درجات( بدرجة كبيرة جدًا: اآلتيوهو ك. بالمعوقات الوظيفية للنسق الطبيالمطروح فيما يتعلق 
، وبدرجة ضعيفة )ينأعطيت درجت(بدرجة ضعيفة ، و)أعطيت ثالث درجات( ، وبدرجة متوسطة)أعطيت أربع درجات(كبيرة 

  ).أعطيت درجة واحدة( جدًا

  النتائج ومناقشتها تحليل

  .تبعًا للمتغيرات الديمغرافية واالجتماعية الدراسة أفراد عينة توزيع :)2(جدول ال 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 النوع
  %87.9 217 ذكر
 %12.1 30 أنثى

Total 247 100% 

 الحالة االجتماعية
 %14.2 35 أعزب
 %85.8 212 متزوج
Total 247 100% 

 العمر

 %19.4 48 30أقل من 
39 - 30 104 42.1% 
49 - 40 68 27.5% 
 %11 27 50أكثر من 

Total 247 100% 
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 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 نوع المستشفى

 %47.4 117 حكومي
 %36.8 91 عسكري

 %15.8 39 خاص
Total 247 100% 

 الدخل الشهري

  %14 34 500أقل من 
1000 - 500 169 68.4% 

 %17.8 44 1000 أكثر من
Total 247 100% 

 عدد األبناء

 %18.2 45 فأقل 3
6 - 4 153 61.9% 

 %5.7 14 فأكثر 7
 %14.2 35 ال يوجد

Total 247 100% 

  التخصص الطبي
 

  %15.4 38 باطني
 %11.7 29 جراحة
 %17.8 44 أطفال

 %22.7 56 نسائية وتوليد
 %8.9 22 أسنان

 %23.5 58 عام
Total 247 100% 

الليلية في  اتالمناوب
 األسبوع

 %33.3 82  واحدة مرة
 %53.4 132 مرتان

 %3.2 8 ثالث فأكثر
 %10.1 25 ال يوجد

Total 247 100% 

 مدة الخدمة

 %24.3 60 سنوات فأقل 5
10 - 6 164 66.4% 

15 - 11 23 9.3% 
Total 247 100% 

) 217(، حيث بلغ عدد الذكور من الذكوركانوا لمتغير النوع  أن معظم أفراد عينة الدراسة تبعًا) 2(يبين الجدول 
فئة ، ومن )85.5%( تقارب بنسبة مئوية )212(والغالبية العظمى منهم متزوجون، وبلغ عددهم  ،%)87(وبنسبة مئوية 

، وممن يعملون في المستشفيات الحكومية، حيث بلغ )42.1%(بنسبة مئوية ) 30 39(بين  الشباب ممن تراوحت أعمارهم
والخاصة على  ،)36.8%(بينما حصلت المستشفيات العسكرية على نسبة مئوية  ،)47.4%(ة بنسبة مئوي) 117%( عددهم

أسئلة الدراسة، ورفض بعض  ناألطباء العسكريين من اإلجابة عذلك لتخوف بعض و ،)15.8%(أدنى نسبة مئوية 
  . األطباءولهذا اقتصرت الدراسة على من لديهم رغبة في المشاركة من  .المستشفيات الخاصة التعاون

كما أظهرت خصائص العينة أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة من أصحاب الدخل المتوسط حسب مؤشرات تصنيف 
فإن هذه  ،، ولكن مقارنة بمعدل الدخل العام%)68.4(بنسبة مئوية  دينار )500 - 1000( بين الدخل ممن يتراوح دخلهم

والجهد المبذول، وهذا ما انعكس بشكل واضح في محور المعوقات النسبة متدنية، وال تتناسب مع طبيعة عملهم، 
 ممن تتراوح أعداد أطفالهم هم كما أن عدد األطفال عبر عن حجم األسرة التقليدية، وأن غالبية عينة الدراسة. االقتصادية
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تقارب بعض التخصصات  أظهرت نتائج الدراسة ، فقدأما فيما يتعلق بالتخصص الطبي .)61.9 %(بنسبة مئوية ) 4 - 6( بين
 ،)22.7%) بنسبة مئوية )نسائية وتوليد(، و)%23.5(بنسبة مئوية ) طبيب عام(إذ بلغت أعلى نسبة مئوية  ؛من حيث العدد

وذلك بسبب تزايد أعداد المرضى الناتج عن النمو السكاني المتزايد، والهجرات القسرية وخاصة الهجرة السورية منذ عام 
، وأيضا نظرًا منهم  ى تدفق مئات اآلالف من الالجئين، وخاصة أن إقليم الشمال قد استقبل أعلى نسبة، التي أدت إل)2011(

المناوبات الليلية في األسبوع  يخصأما فيما و. لطبيعة العمل في هذه المجاالت التي تتطلب السرعة في التشخيص والعالج
وذلك ألن المهن الطبية من المهن  ،)53.4%(سبوع بنسبة مئوية كانت غالبية عينة الدراسة ممن يناوبون مرتين في األفقد 

 بينت النتائج تبعًا كما .بمعدل طبيعي المناوبات وقد كانت ،التي تستوجب العمل بنظام المناوبات حفاظًا على صحة اإلنسان
 مما يعني أنهم) % 66.4(بنسبة مئوية ) سنوات6 - 10(أن غالبية أفراد عينة الدراسة ممن خدمتهم  لمتغير مدة الخدمة

  .حديثو الدخول في مجال العمل الطبي

  الخاصة بمعوقات الطبيب نفسه النتائج :وًالأ

معوقات ( ،"المعوقات الوظيفية للتكامل" مجالعيارية لجميع فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم :)3( جدولال
  ).الطبيب نفسه

لكون مشاعر سلبية تجاه العمل الطبي، وأنه ال يمثل قيمة أن أفراد عينة الدراسة يمت يبدو على نحو واضح تمامًا
، بدرجة )3.96(للفقرات بلغ ) معوقات التكامل بشكل عام( أن المتوسط الحسابي الكلي النتائجأظهرت  فقد ؛بالنسبة لهم

ن ما يحمله ولك .األصل أن يقوم الطبيب بتسخير كل معارفه ومهاراته لصالح المرضى ومشاكلهم الصحيةو. تقييم مرتفعة
في  تؤثر على رغبته الطبيب من ردود أفعال سلبية تجاه المرضى والعمل الطبي يعبر عن حالة من عدم االرتياح الوظيفي

في ضوء  مكن إرجاعهابوضوح من خالل استجابات عينة الدراسة ي تفالصورة التشاؤمية التي بد .وقدرته على العمل العمل
أن الطبيب لديه الرغبة والدافعية ألن يبذل قصارى جهده من أجل أن يحقق أهدافه  إلى نظرية الخيال السوسيولوجي

الشخصية والتنظيمية، ولكن هناك مؤثرات متعلقة بالبناء االجتماعي الكبير، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، 
ة ما خارجة عن إرادة النسق الطبي شّكلت عوامل ضغط على النسق الطبي بشكل عام واألطباء بشكل خاص، وهي في لحظ

 عاقةوأدت إلى إ ،زيادة أعداد المرضى في مستشفيات إقليم الشمال نتيجة مباشرة للهجرة السوريةكانت  فمثًال .والطبيب معًا
 أن األفراد يستطيعونمن  "رايت ملز "وما يدعم هذا القول ما قاله. عن السير في االّتجاه الصحيح الطبيب والنسق الكلي

 Walas and( فهم متاعبهم الشخصية بشكل تام، إذا استطاعوا تحديد أنفسهم في غضون الفترة التي يعيشونها من التاريخ
Woolf, 2010.(  

  

  

  

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 مرتفعة 1 0.68 4.51 ال أجد أية متعة في عملي كطبيب 1
 مرتفعة 2 0.76 4.37 من اسئلة ذوي المريض  أتضايق كثيرًا 2
 مرتفعة 3 0.88 4.28 أشعر بالخوف الدائم من الوقوع في خطأ طبي 3
 مرتفعة 4 0.97 3.97 أشعر بالضيق عندما يطلب مني الكشف على مريض 4
5  مرتفعة 5 1.07 3.72 )نادم على دراسة الطب(تقديري الذاتي لنفسي كطبيب متدن 
 مرتفعة 6 1.02 3.71 أشعر بالعصبية لعدم تقدمي الوظيفي  6
 متوسطة 7 1.09 3.66 حول التشخيص الدقيق للمريض لدي شكوك أحيانًا 7
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   من األطباء هة بمعوقات عالقة الطبيب مع زمالئالخاص النتائج :ثانيًا

معوقات ( "المعوقات الوظيفية للتكامل" مجالعيارية لجميع فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم :)4(جدول ال
  ).قة الطبيب مع زمالئه من األطباءعال

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 مرتفعة 1 0.72 4.48 ضعف التنسيق بيني وبين زمالئي األطباء في القسم 1
 مرتفعة 2 0.94 4.01 ال أشارك زمالئي اهتماماتهم الطبية 2
 مرتفعة 3 1.07 3.90 عالقتي مع زمالئي ينتابها الصراع أحيانًا 3
 مرتفعة 4 1.15 3.67 زمالئي ال يقدرون عملي 4

أن المتوسطات الحسابية للفقرات التي تجسد المعوقات الوظيفية المتعلقة بعالقة ) 4(ما يمكن أن نقرأه من الجدول 
يعتبر المفتاح  فهم العالئق أو الروابط فإن بدايًة. بناًء على المحور الكلي للتكامل رتفعةجاءت م الطبيب مع زمالئه من األطباء

لهذا تعتبر دراسة العالقات االجتماعية في المجال الطبي من أهم إسهامات علم االجتماع  .الحقيقي لفهم تركيبة النسق الطبي
وبالرغم من أن طبيعة  .ئة التمريض، أو بين األطباء والمرضىالطبي، سواء كانت بين األطباء أنفسهم، أو بين األطباء وهي

نتيجة الجدول كانت مفاجئة وعبرت عن  فإنمن أجل مصلحة النسق،  وجود عالقات تعاون وتنسيق العمل الطبي تقتضي
إرجاع هذه ويمكن  .أمام األداء الوظيفي لهم شكلت عائقًا وظيفيًا ،البعض جاه عالقات األطباء مع بعضهمت مشاعر سلبية

صعبًا، ومن الممكن أن يؤدي هذا  يصبح العمل الجماعي أمرًا ،ففي هذه الحالة ."تضخم الذات"النتيجة إلى ما يسمى 
علمًا بأن مخرجات العمل  ،إثارة روح العداء والصراع والكراهية بين األطباء المفهوم إلى تصرفات وسلوكيات من شأنها

والجماعي، ال بد من وجود  يلقائيًا إلى مجهود جماعي وحتى يتكامل المجهود الفردتبدأ بمجهود فردي ثم تتحول ت الطبي
وتبادل  االندماج والعمل بروح الفريق يشجع فالتعاون والتفاهم المشترك ؛تنسيق وتعاون بين العاملين في النسق الطبي

 النتيجة هوتتفق هذ. الثقة واالحترام دهاوهذا من شأنه أن يؤسس لعالقه تسو بين األطباء، المعلومات والخبرات والمهارات
 من أهم ضغوطات العمل الطبي كان ضعف العالقات بين العاملين في أن )Al-Hasan, 2015(مع نتائج دراسات سابقة 

)Andrioti et al., 2017(.   

  مع هيئة التمريضالخاصة بمعوقات الطبيب  النتائج :ثالثًا

معوقات ( "المعوقات الوظيفية للتكامل"  مجال معيارية لجميع فقراتحرافات الالمتوسطات الحسابية واالن: )5(الجدول 
 ).الطبيب مع هيئة التمريض

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 مرتفعة 1 0.75 4.29 يزعجني نقص الخبرة والدراية عند بعض الممرضين 1
 مرتفعة 2 1.02 4.11 لممرضين للمصطلحات الطبيةلعدم فهم بعض ا غضب كثيرًاأ 2
 رتفعةم 3 1.00 3.91 ال أشارك هيئة التمريض مناسباتهم االجتماعية 3
 مرتفعة 4 1.01 3.78 ال أشارك هيئة التمريض في حل مشكالت العمل 4
 متوسطة 5 1.23 3.51 سمح لهيئة التمريض باتخاذ القرارات الخاصة بالمريضأال  5

ن المتوسط الحسابي الكلي للمحور أ) بين الطبيب وهيئة التمريض(بالمعوقات الوظيفية العالئقية  نتائج المتعلقةأظهرت ال
لعالقة الطبيب مع هيئة سلبية صورة  الجدول ائجوقد عكست نت .)3.96(جاء بدرجة تقييم مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ 

يم الذي يقومون به من تدع نظرًا للدورلتساند والترابط الوظيفي؛ اساس أن تقوم العالقة بينهم على أالتمريض، واألصل 
للمريض بلغة بسيطة وسهلة،  إيصاله الطبيب كحلقة وصل تعمل على ترجمة ما يريدوالعمل العالقة بين الطبيب والمريض، 

ريض من خالل المتابعة على تقوية عالقة الطبيب بالم هيئة التمريض تعملكذلك  .وبنظام العالج بالتشخيصخاصة ما يتعلق 
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ن أالنتيجة إلى  هويمكن إرجاع هذ .همية عن دور الطبيبأهذا الدور ال يقل  ،إذًا .الحثيثة لتعليمات الطبيب بشأن المريض
عالقة تبعية وسيطرة بحكم تمايزات المكانات االجتماعية فيما  تعتبر في كثير من األحيان عالقة الطبيب مع هيئة التمريض

األمر ، )وسلطة طبية، سلطة إدارية (هيئة التمريض تتبع لسلطتين داخل النسق الطبي  إنإذ  ؛اجية السلطةبينهم، وازدو
غموض الدور  يضاف إلى ذلك. بدوره يعرقل إنجاز األهداف هذاضغوط الدور، وإلى ما يسمى  يؤديمن الممكن أن الذي 

 القدرةدمها الطبيب أحيانًا، وعدم اللغة الطبية التي يستخنقص المعرفة بفي  متطلبات العمل التمريضي والمتمثلالمتعلق ب
ويعني ذلك . على التواصل المستمر في العمل، والفشل في تفسير ما يقولة الطبيب أحيانًا، وعدم كفاية المصادر الشخصية

 .نسق الطبيإلى التكامل والتوازن داخل ال ذلك يحمل خصائص وصفات الدور المطلوب، أدى) ة/الممرض(كلما كان  أنه
فالطبيب له دور  .ولكن كلما كانت هنالك مفارقة بين الخصائص ومتطلبات الدور، أدى ذلك إلى الالتكامل داخل النسق

 أعضاء عانية بعضيفما  ؛أساسي في عالج المرضى، وهذا الدور ال يكتمل إال إذا كان هناك تعاون من جانب هيئة التمريض
على األداء  كذلك وحدها، وإنما يؤثر هيئة التمريض ال يؤثر علي .العمل الطبي هيئة التمريض من مشكالت داخل بيئة

دراسة  مثل وتتفق هذة النتيجة مع نتائج دراسات سابقة .الوظيفي لألطباء، وبالتالي يؤثر على توازن النسق الطبي بشكل كلي
)Talasaz et al., 2014( الوظيفي  أن من المعوقات الوظيفية التي تؤثر على األداء في)األداء التواصلي بين العاملين .(  

  الخاصة بمعوقات الطبيب مع المريض النتائج :رابعًا

 "المعوقات الوظيفية للتكامل"مجال األول نحرافات المعيارية لجميع فقرات لمتوسطات الحسابية واالا: )6(الجدول 
 ).معوقات الطبيب مع المريض(

 الفقرة الرقم
 المتوسط

  الحسابي

 افاالنحر

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 مرتفعة 1 0.73 4.42 الخبرة السابقة السلبية للمريض مع أطباء آخرين 1
 مرتفعة 2 0.84 4.22 اختالف التفسيرات من قبل المريض والطبيب 2
 رتفعةم 3 0.95 3.97 شعور المريض بعدم اهتمام الطبيب 3
 مرتفعة 4 1.14 3.80 شعر بفقدان الثقة بيني وبين المريضأ 4
 مرتفعة 5 1.13  3.69 الشك من قبل المريض بعدم قدرتي على التشخيص 5
 متوسطة 6 1.21 3.61 نقص الوعي الصحي لدى بعض المرضى 6
 متوسطة 7 1.21 3.58 االختالف الثقافي بيني وبين المريض 7

يرى  ،في هذا الصددو ).3.96( ؛ إذ بلغ أن المتوسط الحسابي الكلي لمعوقات التكامل جاء مرتفعًا أظهرت النتائج
)Davis, 1968 (قيام عالقة أن  أن العالقات اإلنسانية من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح العالقة بين الطبيب والمريض، و

بين  قةبمعنى أن العال ؛)Omar 1993,(سليمة إنما يتوقف على معرفة كل منهما بواجباته وحقوقه والتزاماته تجاه اآلخر 
ومن خالل  .أن يؤدي إلى التوازن شأنهمن  أدوار، وفهم هذه األدوار من قبل طرفي المعادلة ةاألطباء والمرضى هي عالق

بين  االنطباعات المتبادلة مصدر الخلل يكمن فيأن  نها خروج عن حالة التوازن، وأ، نجد )6(الجدول في نتيجةالنظر 
الجدول  من وقد بدأ ذلك واضحًا في عمليات التفاعل بين الطرفين، عميقًا ت أثرًاالطبيب والمريض، كما أن لهذه االنطباعا

فهذه الصورة  .)آخرين، وفقدان الثقة وعدم االهتمام، والشك بعملية التشخيصللمريض مع أطباء الخبرات السابقة السلبية (
ال تمثل واقعًا صادقًا لجميع األطباء، وقد مبنية على تجارب سابقة  ، وقد تكونالذهنية للمريض قد تكون صحيحة أو خاطئة

دور  للصورة النمطية التي تتسم بالجمود ، فإنومن جهة أخرى .واقعًا بالفعل لكنها ليست المرضى، إلى بالنسبة تمثل واقعًا
قات الفردية للفرو ناتجة عن عدم إدراك بعض األطباء وربما كانت ، بين الطبيب والمريض وتوتر العالقة كبير في فقدان الثقة

التي تنص على أن " نظرية المعرفة اإلدراكية"يدعم هذا الطرح ما جاءت به و. بين المرضىوالطبقية والتعليمية والثقافية 
األفراد  ظم، بحيث ين)األطباء(عن العالم المحيط به ) المريض(الذي كونه  سلوك الفرد يتأثر بالنظام المعرفي واإلدراكي

وأفكارهم في أشكال ذات معنى، ومن ثم يدركون العالم الخارجي في إطار هذا المعنى، وبالتالي يؤثر  إدراكاتهم ومعتقداتهم
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 Abd( لألشياء المحيطة به واألشخاص بناًء على المعاني التي كونها عن المحيط) المريض(هذا اإلدراك على رؤية الفرد 
Al-Hameed, 2004( .  

فعدم قيام الطبيب  .امل تتعلق بإنجاز توقعات الدور بالنسبة للطبيب والمريضويمكن إرجاع هذه النتيجة أيضًا إلى عو
بالدور المتوقع منه في ذهن المريض، من االهتمام والتعاطف اإلنساني، والموازنة بين مصالح المرضى وأولوية الحالة، 

وعدم طاعة  ؛لة الكافية، من جانبوالتشخيص الدقيق المعتمد على المهارة والمعرفة والحكمة، والقدرة على توجيه األسئ
تغيير نمط حياته بما يتناسب مع  في دم رغبة المريضعي فهم المريض لتعليمات الطبيب، والمريض للطبيب، والقصور ف
  . األثر الكبير في نتيجة الجدول ل ذلك كان لهك ؛حالته الصحية، من جانب آخر

 ."بإنجاز الهدف" رية لجميع فقرات مجال المعوقات المتعلقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا: )7(جدول ال

  الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 مرتفعة 1 1.04 4.31 عملي شاق ومتعب 1
 مرتفعة 2 0.83 4.30  )عنف من المرضى، وعدوى األمراض الخطيرة(عملي يعرضني للخطر الدائم  2
 رتفعةم 3 0.99 4.17 األطباء في القسم الواحدقلة أعداد  3
 مرتفعة 4 0.83 4.14 النقص الحاد في بعض األجهزة الضرورية للمستشفى 4
 مرتفعة 5 0.97 4.06 زيادة أعداد المرضى 5
 مرتفعة 6 1.01 3.99 طول مدة إقامة المريض في المستشفى 6
 مرتفعة  7 1.12 3.73 العملال تهتم اإلدارة في حل المشكالت التي تواجهني في  7
 متوسطة 8 1.21 3.56 بعد المستشفى عن مكان إقامتي 8
 متوسطة  9 1.19 3.41 التهديد الدائم من قبل اإلدارة يشعرني بعدم االستقرار الوظيفي 9

 متوسطة 10 1.21 3.36  مزاجية العقاب على نفس الخطأ 10
 متوسطة 11 1.28 3.28  ةاإلدارة ال تهتم باستمرارية الدورات التدريبي 11
 متوسطة 12 1.09 3.21 ال تؤكد اإلدارة على العمل بروح الفريق الواحد 12
 متوسطة 13 1.35 3.15 تنفرد اإلدارة في اتخاذ القرارات 13

التي تؤثر " بإنجاز الهدف"أن المتوسط الحسابي الكلي لجميع مؤشرات المعوقات الوظيفية المتعلقة أظهرت النتائج 
وألن جميع المؤشرات ذات قيم سلبية وإجابات المبحوثين  .، بدرجة تقييم متوسطة)3.55(بلغ  األداء الوظيفي لألطباءعلى 

واألداء المنخفض هو حصيلة  .أن مستوى األداء الوظيفي منخفض، ويشكل عائقًا وظيفيًا أكدت ذلك، فهذا يعني بوجه عام
الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي العام الذي يعصف بالمجتمع  ىإلمجموعة من العوامل التي من الممكن إرجاعها 

، عالوة على ذلك .في الشرق األوسط اداتصغر االقتصأومن  األردني؛ باعتبار الدولة األردنية من الدول ذات الدخل المتوسط
النظام الصحي في أداء وظائفه  إلى إرباك )الهجرة السورية(لقسرية النمو السكاني المتزايد، وخاصة بسبب الهجرات ا أدى

. الداخلي والخارجي يينمستواللما يتمتع به هذا النظام من سمعة طبية عالية على  ؛بالشكل الصحيح، وبالجودة المرجوة منه
  .، نجد أنها مترابطة من حيث مسبباتها)7( ومن خالل النظر في نتائج الجدول

 ."المعوقات االجتماعية"معيارية لجميع فقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال: )8(جدول ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 مرتفعة 1 0.97 4.27 أجد صعوبة في التوفيق بين متطلبات أسرتي وعملي كطبيب 1
 مرتفعة 2 0.80 4.00 عدم تفهم أسرتي لطبيعة عملي جعلني في توتر دائم 2
 رتفعةم 3 0.81 3.80 ازدياد حجم أسرتي أثَّر على اهتمامي بالمرضى 3

4 
طلب األهل واألصدقاء متابعة الحاالت الصحية ألصدقائهم 

 مرتفعة 4 0.82 3.77 وأقاربهم يعرضني لإلحراج
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 القوة
 متوسطة 5 1.11 3.65 كثرة األعباء المنزلية تستنزف طاقتي في العمل 5
 متوسطة 6 1.23 3.61 ركيز في عمليالمشاكل األسرية تفقدني الت 6
 متوسطة 7 0.98 3.58 اأسرتي ال تقدر الجهد الذي أبذله من أجله 7
 متوسطة 8 1.45 3.53 بسبب المناوبات الليلية) زوجي، زوجتي(مع  أتشاجر كثيرًا 8
 متوسطة 9 1.06 3.38 عملي مع الجنس اآلخر سبب لي مشاكل مع شريك حياتي 9

 متوسطة 10 1.33 3.28 ئي قائمة على الرسميةعالقتي مع زمال 10
 متوسطة 11 1.09 3.21 ال أحظى باالحترام من قبل زمالئي 11
 متوسطة 12 1.46 3.11 أتصرف مع المريض بعصبية 12
 متوسطة 13 1.41 3.02 إدراكي لدوري لم يتضح بعد 13

وهذا يعني أن المعوقات . بدرجة تقييم مرتفعة )3.74(أن المتوسط الكلي للمعوقات االجتماعية بلغ أظهرت النتائج 
، هو قبل أن يكون طبيبًا ،فالطبيب ؛لها األثر الكبير في انخفاض كفاءة الطبيب من العوامل الخارجية التي األسرية واالجتماعية

دعم هو بحاجة ماسة لمثل هذه الجماعات حتى تقدم له الوعضو في أسرة تتكون من زوج وزوجة وأوالد وأصدقاء ، 
ونجاح الطبيب ال يتوقف على مهاراته  .في العمل، والمساعدة على إنجاز األهداف للمضي قدمًا والمساندة االجتماعية

مؤشرات  إلى، ومن خالل النظر )ة أسرة/رب(على الموازنة بين دوره كطبيب و أيضًا وخبراته في العمل فقط، بل يعتمد
المتوقعة منه  ة بينت من خاللها أن الطبيب غير قادر على إنجاز األهداف، نجد أنها عبرت عن استجابات سلبي)8(الجدول

  . كطبيب ورب أسرة في الوقت نفسه

أن المكانة االجتماعية ال تتضمن دورًا  من للدور االجتماعي هفي تناول) 1957( ، روبرت ميرتونإليهوهذا ما أشار 
الذي يشير إلى مجموعة ) نظام الدور(رتون للحديث عما يسمى ما دفع مي اوهذ .ولكنها تحتوي على منظومة أدوار ،واحدًا

لنتون، (لماء وقد أضاف ميزة عن غيره من الع .من عالقات الدور التي ينخرط فيها األفراد بموجب احتاللهم مكانة معينة
وهذه األدوار ). Al-Horani 2016 ,( وهي األدوار المرتبطة بمكانات مختلفة، مفهوم األدوار المتعددةه في تناول) وبارسونز

سواء ، التي تعني عدم قدرة الطبيب على إنجاز ما هو متوقع منه بكفاءة وفعالية" الدور ضغوظ"المتعددة تؤدي إلى ما يسمى
لطبيعة العمل  وعدم تفهم أسرة الطبيب ،كما أن نقص المساندة االجتماعية من األسرة. داخل النسق الطبي أو داخل األسرة

األهل واألصدقاء،  ت الخارجية منالتدخالكما أن . يؤثر سلبًا على األداء ،ويحتاج إلى تركيز شاق ومتعبنه أالطبي،على 
عن بنية مجتمع متخلف قائم على الواسطة والمحسوبية، وغياب العمل المؤسسي، شّكلت عبئًا ثقيًال على دور  عبرتالتي 

بتقديم  همثل قيام( ومعتقداته هن متطلبات دور الطبيب، وقيمأي التناقض بي ؛)صراع الدور( أدت إلى ما يسمى،والطبيب، 
حجم األسرة الذي رافقه زيادة في  ومع ازدياد. رت على األداء الوظيفيأّثو ،)ربة على حق مريض آخرمصلحة مريض من أقا

أو في البيئة األسرية، متطلباتها، وبسبب عدم قدرة الطبيب على التماثل الحقيقي مع ما هو متوقع منه، سواء في بيئة العمل 
  .الوظيفية بالشكل المطلوب هنجاز مهامأثرت على إ برزت مشكالت أسرية

 أن األطباء بشكل عام من )(Santos, Bohon and Sanchez, 1998كل من  إليهوما يدعم هذا التحليل ما أشار 
هتمام بالمرضى أثر بشكل كبير على حتاج إليه من مناوبات وايرية؛ ألن طبيعة العمل الطبي وما يعانون من مشاكل أس

-Al-Sharefein and Al( مع األقارب والجيران الروابطدة في حاالت الطالق، وضعف إلى زيا ىزواج، وأدالعالقات بين األ
Samouhi, 2017(  

 ,Ahamad(، ودراسة )Bakhshi et al., 2008(واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة مثل دراسة 
 ؛فجميع هذه الدراسات اتفقت على نتائج متشابهة). Alghamdi, 2014(، ودراسة )Mordi et al., 2014(، ودراسة )2010

 ًاهناك تأثيرأن فقد أظهرت جميعها أن الغالبية العظمى من العاملين غير قادرين على التوفيق بين متطلبات األسرة والعمل، و
أن المعوقات األسرية واالجتماعية لها دور كبير  عنالتي عبرت  الحالية الدراسة في حين اختلفت نتيجةهذا  .بينهما متبادًال
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 ,Al-Sharefein and Al-Samouhi(دراسة  مع ،دور الطبيب بالشكل المطلوب، وبدرجة تقييم مرتفعةأداء في إعاقة 
  .أن مستوى الصراع بين األدوار األسرية والمهنية جاء متوسطًا التي توصلت إلى )2017

  "قتصاديةالمعوقات اال"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال  :)9(جدول لا

 درجة القوة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 1 0.45 4.70 راتبي ال يتناسب مع ساعات العمل الطويلة 1
 مرتفعة 2 0.63  4.60 راتبي ال يتناسب مع الجهد المبذول 2
 رتفعةم 3 0.83 4.47 راتبي ال يتناسب مع أهمية عملي كطبيب 3
 مرتفعة 4 0.96  4.32 راتبي ال يتناسب مع غالء المعيشة 4
 مرتفعة 5 1.01 4.26 راتبي ال يؤمن لي القدرة على االدخار 5
 مرتفعة 6 0.82 3.87 نظام الحوافز المادية غير منصف 6

وقد عبر ). 4.37(بلغ  ؛ إذأن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء مرتفعًا تبين عوقات االقتصادية،بالم فيما يتعلق
 ؛من المعوقات الوظيفية التي تؤثر على األداء الوظيفي لألطباء ، فبين أن الجانب االقتصاديعن نتيجة سلبية )9( الجدول

وخاصة في ظل الظروف االقتصادية  ،مقبوًال معيشيًا ىمستو له بمعني أن الدخل الذي يتقاضاه الطبيب غير كاٍف، وال يحقق
مع الجهد المبذول ومع أهمية عمل الطبيب  الدخل ال يتناسب ،ومن جانب آخر .الصعبة التي تعصف بالمجتمع األردني

ادت العوائد نستنتج أنه كلما ز إذًا .شاق ومتعب ومسؤولية، ويحتاج إلى إتقان ويقظة عمل والساعات الطويلة، خاصة أنه
وما يدعم هذا القول ما جاء به . زاد األداء الوظيفي، والعكس صحيحآماَل األطباء وتطلعاتهم  وحققت المادية

)(Adams,1965 إحداث التوازن بين المدخالت  من أن في نظرية المساواة)النتائج (والعوائد  )ما يبذله الطبيب من مجهود
 ذاوتتفق نتيجة ه ).Rasheed, 2015(والعكس صحيح  ،على األداء الوظيفي إيجابًا ينعكس، )التي يحققها الطبيب من العمل

أن  اللتان أوضحتا )Aron, 2015( دراسةو) Masum et al., 2016(دراسة  ومنها ،الجدول مع غالبية الدراسات السابقة
  .وبالعوامل االقتصادية من المعوقات التي تقف حيال قيام األطباء بعملهم بالشكل المطل

لحسابية بين المتوسطات ا )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجدتهل : السؤال الثاني

والعمر، والحالة االجتماعية، ونوع النوع، ( :وغرافيةديمالمتغيرات التعزى إلى  ختلفةلمجاالت الدراسة الم

المناوبات الليلية في األسبوع، ومدة المستشفى، والدخل، وعدد األبناء، والتخصص الطبي، وعدد مرات 

  ؟)الخدمة

مجاالت المعوقات جميع  فيللكشف عن الفروق ) Independent Samples Test(نتائج تطبيق اختبار  :)10(جدول ال
 .تبعًا لمتغير النوعالوظيفية 

 المتوسط الحسابي المجال النوع
االنحراف 

 المعياري
T 

درجات 

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
 2.141 0.75241 4.0052 معوقات التكامل ذكر

245 0.106 
 أنثى

 3.6971 0.62959 2.449 
 2.460 0.59169 3.5257 معوقات إنجاز الهدف ذكر

245 0.090 
 أنثى

 3.8026 0.46096 2.969 
 0.161 0.57453 3.7508 المعوقات االجتماعية ذكر

245 0.077 
 أنثى

 3.7333 0.41238 0.206 
 0.349 0.53062 4.3702 عوقات االقتصاديةالم ذكر

245 0.208 
 أنثى

 4.4056 0.43259 0.407 
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بين المتوسطات ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 10( تظهر نتائج الجدول 
 تبعًا) لألطباءى األداء الوظيفي وأثرها عل في األردن المعوقات الوظيفية للنسق الطبي(الحسابية لجميع مجاالت الدراسة 

 وذلك ألن بيئة ،وهذا يعني أن األطباء من الجنسين يمتلكون مشاعر سلبية متشابهة تجاه المعوقات الوظيفية). النوع(لمتغير 
وأنشطتها وواجباتها متشابهة، كما أن متطلبات الدور للطبيب ال تتحدد على أساس الجنس،  ومحتواها العمل الطبي مهنة
  .ما على أساس األداء المتوقع من شاغل المكانةوإن

مجاالت المعوقات جميع  فيللكشف عن الفروق ) Independent Samples Test(نتائج تطبيق اختبار : )11(جدول ال
  .تبعًا لمتغير الحالة االجتماعيةالوظيفية 

 المتوسط الحسابي المجال النوع
االنحراف 

 المعياري
T  

درجات 

 الحرية
الداللة 

 حصائيةاإل
 أعزب

 1.432 73689. 3.8012 معوقات التكامل
245 0.760 

 1.441 74365. 3.9953 متزوج 
 أعزب

  معوقات إنجاز الهدف
3.4659 .47636 1.022 

245 0.175 
 1.203 59910. 3.5747 متزوج 

 أعزب
 714. 54179. 3.8110 المعوقات االجتماعية

245 0.704 
 731. 55971. 3.7384 متزوج 

 أعزب
 المعوقات االقتصادية

4.5286 .35352 1.906 245 
0.001 

 245 2.555 53794. 4.3491 متزوج

بين المتوسطات ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 11(نتائج الجدول  يتبين من
تبين أن الفروق  ،وبعد تطبيق اختبار شيفيه .االجتماعيةلمتغير الحالة  تبعًا) المعوقات االقتصادية(الحسابية لمجال الدراسة 

) عزباأل(متوقعة، التي كشفت عن أن من المفاجأة غير ال وهذه النتيجة تتضمن نوعًا). عزبأ( الحالة االجتماعية لصالح كانت
قتصادية التي يعاني منها بالمعوقات االقتصادية من المتزوجين، بالرغم من حجم المسؤوليات األسرية واألعباء اال أكثر تأثرًا

 ويحصلون على دخول متدنية ، ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن األطباء قد يكونون حديثي التعيين المتزوجون بشكل عام
األمر الذي يجعل الوضع االقتصادي يشكل . أطباءتهم االجتماعية كال تتناسب مع متطلبات المعيشة المرتفعة، وال مع مكان

  .لى إنتاجيتهمهاجسًا يؤثر ع

مجاالت المعوقات  جميع فيللكشف عن الفروق  )ANOVA ayw-One(نتائج تحليل التباين اآلحادي  :)12(جدول ال
  .تبعًا لمتغير العمرالوظيفية 

 مجموع المربعات المجال المتغير
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F  

الداللة 

 اإلحصائية

 العمر
 

 0.27 3.10 1.67 3  5.02 معوقات التكامل
 0.499 0.793 0.271 3 0.813 معوقات إنجاز الهدف
 **0.000 6.28 1.83 3 5.49 المعوقات االجتماعية
 0.083 2.25 0.598 3 1.79 المعوقات االقتصادية

بين المتوسطات الحسابية ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12(يتبين من الجدول 
لصالح الفئة  كانتتبين أن الفروق  ،هوبعد تطبيق اختبار شيفي .)العمر(تبعًا لمتغير ) المعوقات االجتماعية(راسة الد للمجا

معوقات التكامل، (بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت  ،)سنة فأقل 30(العمرية 
قعات األسرية ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى عاملين يؤثران على إنجاز التو). دية، والمعوقات االقتصامعوقات إنجاز الهدفو

. بمعنى أنه غير قادر على إنجاز األهداف األسرية والمهنية بنفس الكفاءة ؛ضغوط الدور للطبيب: ، األولطبيبللوالمهنية 
الجدير و. إنجاز دوره بالشكل المطلوبجل من أ بمعني االفتقار للمعلومات التي يحتاجها الطبيب ؛غموض الدور: الثانيو
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لحداثتهم  تشكل عبئًا ثقيًال عليهم أن هذه الفئة هي األصغر سنًا من بين فئات األطباء، ومتطلبات حياتهم االجتماعية بالذكر
المسؤوليات  من أن )Hammer, Bauer and Grandy, 2003(يدعم هذا القول ما جاءت به دراسة و. في العمل والزواج

سلبُا على األداء الوظيفي ذلك  أثر زادت األعباء األسرية أنه كلمالى كفاءة الطبيب وإنتاجيته، وألسرية تؤثر بشكل سلبي عا
  .للطبيب

مجاالت المعوقات  جميع فيللكشف عن الفروق  )ANOVA ayw-One(نتائج تحليل التباين اآلحادي  :)13(جدول ال
  .تبعًا لمتغير نوع المستشفىالوظيفية 

 مجموع المربعات المجال لمتغيرا
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

نوع 
 المستشفى

 

 **0.005 5.45 2.91 2  5.83 معوقات التكامل
 0.663 0.411 0.141 2 0.281  معوقات إنجاز الهدف
 0.080 2.553 0.781 2 1.563 المعوقات االجتماعية
 0.889 0.118 0.531 2 0.064 المعوقات االقتصادية

بين المتوسطات الحسابية ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 13(نستنتج من الجدول 
لصالح  كانتتبين أن الفروق  ،وبعد تطبيق اختبار شيفية .)نوع المستشفى(تبعًا لمتغير ) معوقات التكامل(الدراسة  لمجال

المعوقات (نما لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت بي، )المستشفيات الحكومية(
تعتبر المخرجات الطبية في صورتها النهائية محصلة جهد و). ، والمعوقات االقتصاديةمعوقات إنجاز الهدفاالجتماعية، و

ولكن نتيجة الجدول . طبيكونات النسق الالتساند والترابط الوظيفي بين عناصر وم أساسهاجماعي وشبكة من العالقات 
األطباء والمرضى، وذلك نظرا بين األطباء وهيئة التمريض، وبين تجاهات عالئقية سلبية، بين األطباء أنفسهم، واعبرت عن 

الشمال جراء األزمة عداد المرضى، والضغط الكبير على المستشفيات الحكومية في إقليم ألحجم العمل، والزيادة في 
  .بشكل سلبي على األداء الوظيفي لألطباء هذه العوامل انعكست وقدرية، السو

جميع مجاالت المعوقات  فيللكشف عن الفروق ) ANOVA ayw-One(نتائج تحليل التباين اآلحادي  :)14(جدول ال
  .الوظيفية تبعًا لمتغير عدد األبناء

 مجموع المربعات  المجال المتغير
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 عدد األبناء

 0.356 1.086 0.601 3 1.80 معوقات التكامل
 0.583 0.651 0.223 3 0.668 معوقات إنجاز الهدف
 **0.001 4.245 1.387 3 6.934 المعوقات االجتماعية
 0.163 1.72 0.460 3 1.38 المعوقات االقتصادية

 بين المتوسطات الحسابية لمجال) α=0.05(صائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إح) 14( يظهر الجدول
لصالح عدد  كانتتبين أن الفروق  ،هوبعد تطبيق اختبار شيفي .)عدد األبناء(تبعًا لمتغير ) المعوقات اإلجتماعية(الدراسة 
معوقات معوقات التكامل، و(لمجاالت بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية  ،)4 - 6(األبناء 

نه أبمعنى  ؛)جتماعيةالمعوقات اال(ونستنتج أن هناك عالقًة سلبية بين عدد األبناء ). ، والمعوقات االقتصاديةإنجاز الهدف
، األمر الذي بهذه المتطلبات وفاءعلى ال) الطبيب( ةباتها واحتياجاتها، مع عدم مقدرزادت متطلكلما زاد حجم األسرة، 

  .وإنتاجيته هينعكس بشكل سلبي على أدائ
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مجاالت المعوقات  جميع فيللكشف عن الفروق  )ANOVA ayw-One(نتائج تحليل التباين اآلحادي : )15(جدول ال
  .تبعًا لمتغير الدخلالوظيفية 

 مجموع المربعات المجال المتغير 
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 الدخل
 

  0.969 0.311 0.017 2 0.558 ات التكاملمعوق
 0.440 0.825 0.281 2 0.341 معوقات إنجاز الهدف
 0.811 0.209 0.065 2 0.312 المعوقات االجتماعية
 0.251 1.369 0.373 2 0.269 المعوقات االقتصادية

المتوسطات الحسابية  بين )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم) 15( يكشف الجدول
لمتغير  ، تبعًا)معوقات التكامل، ومعوقات إنجاز الهدف، والمعوقات االجتماعية، والمعوقات االقتصادية(الدراسة  لجميع مجال

  ).الدخل(

مجاالت المعوقات  جميع فيللكشف عن الفروق ) ANOVA ayw-One(يبين نتائج تحليل التباين اآلحادي : )16(جدول ال
  التخصص الطبي: تبعًا لمتغيرية الوظيف

 مجموع المربعات المجال المتغير
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

التخصص 
 الطبي
 

 0.278 1.27 0.699 5 3.49 معوقات التكامل
 0.277 1.27 0.431 5 2.15 معوقات إنجاز الهدف
 0.186 1.51 0.464 5  2.32 المعوقات االجتماعية

 0.126 1.74 0.462 5 2.31  لمعوقات االقتصاديةا

توسطات الحسابية بين الم) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )16( يبين الجدول
تبعًا  )والمعوقات اإلقتصادية از الهدف، والمعوقات االجتماعية،معوقات إنجومعوقات التكامل، ( لمجاالت الدراسة

ولعل ذلك يعود إلى أن الدور المطلوب من األطباء محدد وواضح وبالرغم من أنهم يقومون ). تخصص الطبيال(لمتغير
  .ألنها تتعلق بحياة اإلنسان ؛لكنها بمضمونها ودقتها وحساسيتها وأهميتها واحدة ،بأعمال وظيفية بمسميات مختلفة

مجاالت المعوقات  جميع فيلكشف عن الفروق ل) ANOVA ayw-One(نتائج تحليل التباين اآلحادي : )17(جدول ال
  .عدد مرات المناوبة الليلية في األسبوعتبعًا لمتغير الوظيفية 

 مجموع المربعات المجال المتغير
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية
عدد مرات 

المناوبة الليلية 
 في األسبوع

 

 0.579 0.658 0.366 3 1.09 معوقات التكامل
 0.142  1.83 0.618 3 1.85 معوقات إنجاز الهدف
 0.404 0.979 0.303 3 0.910 المعوقات االجتماعية
 0.726 0.438 0.119 3 0.357 المعوقات االقتصادية

بين المتوسطات ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 17(يبين الجدول رقم 
) معوقات التكامل، ومعوقات إنجاز الهدف، والمعوقات االجتماعية، والمعوقات اإلقتصادية( ت الدراسةالحسابية لجميع مجاال

  .بالنسبة لهم طبيعيًا ولعل ذلك يعتبر معدًال). سبوعمرات المناوبة الليلية في األ عدد(لمتغير  تبعًا
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مجاالت المعوقات  جميع فيالفروق  للكشف عن) ANOVA ayw-One(نتائج تحليل التباين اآلحادي : )18(جدول ال
  .تبعًا لمتغير مدة الخدمةالوظيفية 

 المجال المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 مدة الخدمة

 **0.001 6.755 2.000 2 4.000 معوقات التكامل
 0.347 1.06 0.588 2 1.177 معوقات إنجاز الهدف

 0.213 1.556 0.528 2 1.056 االجتماعيةالمعوقات 
 0.540 0.618 0.167 2 0.334 المعوقات االقتصادية

بين المتوسطات الحسابية ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )18( يظهر من الجدول
 5( لصالح كانتتبين أن الفروق  ،هبار شيفيوبعد تطبيق اخت .)مدة الخدمة(لمتغير  تبعًا) معوقات التكامل(الدراسة  لمجال

معوقات إنجاز الهدف، (بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت  ،)سنوات فأقل
لى أن مدة الخدمة في العمل داخل المستشفى لها أثر كبير عبوتفسر النتيجة ) والمعوقات االجتماعية، والمعوقات االقتصادية

يفتقرون إلى كثير من المعلومات والمهارات  مما يجعلهملحداثتهم في العمل الطبي،  ولعل ذلك يعود تهم،وإنتاجي األطباء أداء
  .والخبرات والدورات التي تؤهلهم للعمل الميداني

  والتوصيات االستنتاجات

) 217(من الذكور، حيث بلغ عدد الذكور  كانوا لمتغير النوع كشفت نتائج الدراسة أن معظم أفراد عينة الدراسة تبعًا .1
ن فئة ، وم)%85.5(بنسبة مئوية ) 212(والغالبية العظمى منهم متزوجون، وبلغ عددهم  .%)87( تقارب ةبنسبة مئوي

، وممن يعملون في المستشفيات الحكومية، حيث )%42.1( هبنسبة مئوي) 30 - 39(بين  الشباب ممن تراوحت أعمارهم
والخاصة ) %36.8(بينما حصلت المستشفيات العسكرية على نسبة مئوية  ،)%47.4( ةبنسبة مئوي) 117(بلغ عددهم 

كما أظهرت خصائص العينة أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة من أصحاب الدخل ). 15.8%( ةعلى أدنى نسبة مئوي
كما  %).68.4(بنسبة مئوية  دينار )500 - 1000( بين المتوسط حسب مؤشرات تصنيف الدخل ممن يتراوح دخلهم

بنسبة ) 4-6( بين طفالهمأأن عدد األطفال عبر عن حجم األسرة التقليدية، وأن غالبية عينة الدراسة ممن تتراوح أعداد 
ظهرت نتائج الدراسة تقارب بعض التخصصات من حيث العدد، فأ ،ما فيما يتعلق بالتخصص الطبيأ، )%61.9(مئوية 

أما فيما يتعلق بالمناوبات الليلية ). 22.7%() نسائية وتوليد(و .)23.5%) (طبيب عام(ية على نسبة مئوأحيث بلغت 
بينت النتائج  كذلك. )%53.4( ممن يناوبون مرتين في األسبوع، بنسبة مئوية راسةفكانت غالبية عينة الد ،في األسبوع

  ).%66.4(بنسبة مئوية ) سنوات6- 10(فراد عينة الدراسة ممن خدمتهم أن غالبية ألمتغير مدة الخدمة  تبعًا

من أكثر المعوقات الوظيفية تأثيرًا على األداء الوظيفي لألطباء  بشكل عام، أظهرت النتائج أن المعوقات االقتصادية .2
، ومن ثم )3.96(، تليها المعوقات الوظيفية للتكامل بمتوسط حسابي مرتفع بلغ )4.37(بمتوسط حسابي مرتفع بلغ 

، بينما حصلت المعوقات الوظيفية المتعلقة بإنجاز الهدف على )3.74(اعية بمتوسط حسابي مرتفع بلغ المعوقات االجتم
  ).3.55(درجة تقييم متوسطة بلغت 

بين المتوسطات الحسابية لجميع مجاالت ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تبين  .3
  ).النوع(لمتغير  تبعًا) طباءوأثرها على األداء الوظيفي لأل في األردن لطبيالمعوقات الوظيفية للنسق ا(الدراسة 

راسة بين المتوسطات الحسابية لمجال الد) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتضح  .4
 ).أعزب(لصالح فئة  )الحالة االجتماعية(لمتغير  ًاتبع) المعوقات االقتصادية(

بين المتوسطات الحسابية لمجال الدراسة ) α=0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروتبين   .5
بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة  ،)سنة فأقل 30( لصالح الفئة العمرية) العمر(تبعًا لمتغير ) المعوقات االجتماعية(

 ).، والمعوقات االقتصاديةات إنجاز الهدفمعوقمعوقات التكامل، و(إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت 
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بين المتوسطات الحسابية لمجال الدراسة ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتضح  .6
بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة  ،)المستشفيات الحكومية(لصالح  )ع المستشفىنو(تبعًا لمتغير ) معوقات التكامل(

 ).المعوقات االجتماعية، ومعوقات إنجاز الهدف، والمعوقات االقتصادية(لمتوسطات الحسابية لمجاالت إحصائية بين ا
بين المتوسطات الحسابية لمجال الدراسة ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تبين  .7

بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة  ،)4 - 6( ، لصالح عدد األبناء)عدد األبناء(تبعًا لمتغير ) المعوقات االجتماعية(
 ).، والمعوقات االقتصاديةمعوقات إنجاز الهدفمعوقات التكامل، و(إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت 

بين المتوسطات الحسابية لجميع ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بينت الدراسة  .8
لمتغير  تبعًا) قتصاديةمعوقات االجتماعية، والمعوقات االمعوقات التكامل، ومعوقات إنجاز الهدف، وال(سة مجاالت الدرا

 ).الدخل(
لدراسة بين المتوسطات الحسابية لمجاالت ا) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتضح  .9

التخصص ( تبعًا لمتغير) قتصاديةت االجتماعية، والمعوقات االمعوقاإنجاز الهدف، وال معوقات التكامل، ومعوقات(
  ).الطبي

بين المتوسطات الحسابية لجميع مجاالت ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تبين  .10
عدد (لمتغير  بعًات) قتصاديةمعوقات االجتماعية، والمعوقات االمعوقات التكامل، ومعوقات إنجاز الهدف، وال(الدراسة 

 ).مرات المناوبة الليلية في األسبوع
بين المتوسطات الحسابية لمجال الدراسة ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتضح  .11

بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية  ،)سنوات فأقل 5(لصالح ) مدة الخدمة(لمتغير  تبعًا) معوقات التكامل(
 ).معوقات إنجاز الهدف، والمعوقات االجتماعية، والمعوقات االقتصادية(ين المتوسطات الحسابية لمجاالت ب

 .ال تقتصر قيمة أي دراسة علمية على ما تقدمه من إجابات، بل تتعدى ذلك إلى ما تثيره من تساؤالت: التوصيات العلمية
 ذلك فإن ،وخاصة الطبية منها ،مرارية كثير من المؤسساتستالديمومة و ًاعتبار المعوقات الوظيفية تمثل تحدياوب

الباحث ببعض المقترحات  يلهذا يوص .يستلزم الخروج من دائرة الباحث الفرد إلى فريق بحثي كبير وإمكانيات أكبر
  : من الزمالء في هذا المجال، منها على سبيل المثال هلغير البحثية

  .ملين في المستشفيات الحكومية والعسكريةمعوقات إنجاز التوقعات لدى األطباء العا .1

 .األداء الوظيفي أثر تمايزات المكانة بين األطباء وهيئة التمريض على .2

 .نعكاسها على التوافق الزواجياالمناوبات الليلية لألطباء و .3

 .المعوقات اللغوية بين األطباء والمرضى وأثرها على العالج .4

 .الطبيبأثر بعض المتغيرات على مفهوم الذات لدى  .5

 أخرى للوصول إلى نماذج أكثر شمولية وعمقًا للمعوقات الوظيفية وأثرها على قطاعاتعلى  نفسها الدراسة إجراء .6
  .األداء الوظيفي

   :نطالقًا من نتائج الدراسة الحالية، فإن الباحث يوصي بــا :التوصيات العملية

  .ارة الصحة والخدمات الطبيةتوسيع نطاق الدراسة على جميع مستشفيات المملكة، وبرعاية وز .1

قتصادية والمعوقات االجتماعية، يتوجب على الوزارت المعنية دعم موازنة معوقات إنجاز الهدف والمعوقات االبناًء على  .2
شراء أحدث وعداد األطباء في القسم الواحد، ازيادة (:المستشفيات بما يؤهلها للقيام بأدوارها بالشكل الصحيح

هتمام بأسرة الطبيب، متيازات من شأنها االاليات وبرامج وآ ووضع دعم المادي والمعنوي لألطباء،الواألجهزة الطبية، 
  ).لألطباء إتاحة فرصة المشاركة في المؤتمراتو
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 ومكوناته النسق الطبي العالقات االجتماعية بين عناصر ستراتيجيات من شأنها أن تعززاحث الجهات المعنية على بناء  .3
 .تهم االجتماعيةختالف مكانااعلى 

مع متطلبات  واتساقها التركيز في المقابالت الشخصية لألطباء الجدد على مدى كفاية الخصائص الشخصية والمعرفية  .4
 .الدور الوظيفي

 .جتماع الطبي؛ خدمًة للبحث العلمياركة بين األطباء وأساتذة علم االالتعاون والتنسيق والمش هوجأادة زي  .5

 .بهدف التطوير المستمر للنسق الطبي ؛بأنواعه المختلفة الفعل و ردبالعائد أهتمام اال .6
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Abstract 
The study aimed to identify the functional obstacles of the medical system and their effect on the 

performance of physicians working in governmental, military and private hospitals. These obstacles 
have been manifested in the following forms: (integration obstacles, obstacles of goal achievement, 
social constraints and economic constraints). The study also aimed at identifying the statistical 
significance of the variance of functional obstacles of the medical system attributed to anumber of 
independent variables. In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed to 
collect the data. The sample of the study involved (247) physicians working in governmental, military 
and private hospitals. The study used the social survey method to collect the data. The sample of the 
study was drawn using the random stratified sampling method. The results showed that the economic 
obstacles were the most functional obstacles which affect the performance of physicians with a high 
mean, followed by functional obstacles to integration with a high mean and then by social constraints 
with a high mean, while the mean of functional obstacles related to goal achievement was medium. 
The results showed statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) for the 
independent variables (age, marital status, hospital type, number of children and length of service). 
However, there was no statistically significant difference at the level of significance (α = 0.05) 
attributed to (sex, income, medical specialization and number of night shifts per week). 

Keywords: Functional obstacles, Functional performance, Medical sociology. 
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  الملخص

قارنة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ضمانات حماية المرأة العاملة من التسريح بسبب إجازة األمومة في تشريع العمل الجزائري، م
بالتالي تحديد القيود الواردة على سلطة المستخدم عند وها، ئبغيره من التشريعات المقارنة، من خالل تعليق عالقة العمل عوض إنها

المفاجئ  عبر فقدانهاإنهاء عالقة العمل بإرادته المنفردة، التي تعتبر ضمانات للحيلولة دون المساس باالستقرار المهني للمرأة العاملة، 
  .نصب عملهالم

حينئذ تستفيد العاملة من مكنة إعادة اإلدماج في منصبها، أو التعويض جراء تعسف المستخِدم بشأن ذلك، كنوع من الضمان 
  .لحمايتها من التسريح بعد انتهاء فترة األمومة

ا الجزائري غير كافية، نظرومن أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، أن تلك الضمانات الواردة في تشريع العمل 
  .من تحقيقه امما يشكل مانع للقصور الذي شاب نصوصه، السيما الطابع الجوازي إلعادة اإلدماج،

كما تندرج هذه الدراسة، ضمن مسعى تسليط الضوء على الفراغ القانوني بشأن حماية حق العاملة في الزواج ضمن تشريع العمل 
المقارن بشأن ذلك، في ظل ندرة القرارات القضائية المتعلقة بالحق في الزواج في إطار عالقة العمل  الوطني، وكذا تبيان موقف القضاء

  .من جهة، وصعوبة اإلثبات من جهة أخرى

  .المرأة العاملة، االستقرار، المنصب، األمومة، الزواج، التسريح التعسفي، الضمانات: الكلمات المفتاحية

  

  المقدمة

العقد للقوة الملزمة الناتجة عن حرية التعاقد، لكن بالنسبة لعالقات العمل لما تم إخضاعها تخضع القواعد العامة 
ا سلبية بالنسبة للعمال بسبب تعسف المستخدمين وانتهاك حقوق العمال، للحرية التعاقدية بصفة مطلقة، فقد رّتبت آثار

القانونية، من أجل ضمان التفاوض حول بنود العقد، السيما وأن حرية التعاقد تفترض وجود طرفين متساويين في المراكز 
م، الذي يملك الشيء المفقود في عالقة العمل لوجود العامل في مركز اقتصادي وقانوني أضعف من مركز المستخٍدوهو 

 .الهيئة المستخدمة وسلطات يمارسها تجاه العامل

عيف، خاصة عند وجود عوامل إكراه وضغط لذلك يمكن أن يتنازل العامل عن البعض من حقوقه بسبب مركزه الض 
 .كارتفاع الطلب على العمل وانخفاض العرض عليه ،خارجية

كما يترتب على إبرام المرأة لعقد العمل الوفاء بالعديد من االلتزامات المهنية بموجب هذا العقد، مثلها مثل باقي  
تضطلع بها، السيما تلك المتعلقة بالحمل والوالدة، وهي الفترة العمال، إضافة إلى االلتزامات واألعباء األسرية المختلفة التي 

ا لحالة الوهن والضعف التي تصيبها بسبب الوالدة، فيتعذر عليها التي تحتاج المرأة العاملة خاللها إلى الخلود للراحة، نظر

                                                        
 .2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .الجزائر ،تلمسان أبو بكر بلقايد، جامعة، سيةوق والعلوم السياكلية الحق *
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ن منصب عملها بسبب الحمل أداء بعض األعمال أو يصعب عليها ذلك، األمر الذي يدفع ببعض المستخدمين إلى تسريحها م
 ).(Djaafour, 2018ة أثناء عطلة األموم في أو

يجب إحاطة العاملة بما يكفي من  فإنهورغم االعتراف للمستخدم بسلطته في إنهاء عالقة العمل بشكل انفرادي،  ،لذلك
يلة للمساس باالستقرار المهني الضمانات لحماية استقرارها في منصبها، حتى ال تتحول سلطته في إنهاء عالقة العمل إلى وس

 .عن طريق اإلنهاء التعسفي

عملهـا  نبي فيقمن الضروري إحاطة العاملة بضمانات توفر لها االستقرار في منصبها، بما يمكنها من التو فإن لهذا 
 نينةشعور بالطمأال يعززومصلحة رب العمل،  ويحقق جيتهاعلى إنتا اايجاب كسينعما من شأنه أن  ،ريةواجباتهـا األس بينو

  .) ,2013Alaakayla( ييناالجتماع المفي الحفاظ على األمن والس يساهم مما

وعلى  .تقضي القاعدة العامة في العقود أن عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية يؤدي إلى فسخ العقد وإنهاء العالقة كما
مات القائمة بموجب عالقة العمل، يتم تعليق العقد إذا حدث سبب أو عائق مؤقت يحول دون تنفيذ االلتزا ،العكس من ذلك

 11- 90 من قانون عالقات العمل الفردية رقم 64الجزائري أنواعه في المادة  شرعإلى غاية زوال ذلك السبب، الذي حدد الم
Issued in 1990)(، من بينها عطل مرضية أو ما يماثلها. 

، وكذا نظرائه في كل من األردن 11-90 رقم ري بمقتضى القانونجاء اهتمام المشرع الوطني الجزائ ،هذا المنطلق من
ل المغرب من خالل مدونة الشغ، و2000لسنة  07ى القانون رقم فلسطين بمقتضو، 1996لسنة  8بموجب القانون رقم 

Issued in 2003)( ،لة وحدها، بل بالمرأة العام يتعلقذلك أن األمر ال  .المرأة العاملة خالل مرحلة األمومة ةيبشأن حما
من فقدان منصب  تهايبطفلها كذلك، وهو ما يتجلى من خالل عدة مظاهر، تتمثل في منح األم العاملة إجازة أمومة وحما

 . عملها

  الدراسة إشكالية

من ِخالل المعطيات المقدمة أعاله، وفي سيِاق البحث والدراسة بُخصوص الضمانات القانونية لحماية االستقرار المهني 
الضمانات والتدابير التي تضمنها التشريع العمالي  ومدى هيةحول ما ايطرح تساؤل رئيسي يتمحور أساسلمرأة العاملة، ل

التي من شأنها أن تحقق للمرأة االستقرار الوظيفي، السيما إذا تعلق يره من تشريعات العمل المقارنة، بغ ارنةالجزائري، مق
  .)الزواج( لشخصية المتعلقة بهاااألحوال األمر بفترة األمومة أو 

  الدراسة أهمية

العاملة في منصبها من عدة جوانب علمية المرأة تبرز أهمية تناول موضوع الضمانات التشريعية المقررة لضمان استقرار 
 :وعملية أهمها

من ذلك  يترتب علىمة، وما األمو ةظيفالمتمثلة في و ميةواالجتماعية السا بيولوجيةال ظيفةالمرأة عن الرجل بالو ميزت -
مما يقتضي ضرورة إحاطتها بتدابير تضمن لها االستقرار في منصبها، حتى تستطيع  ،بيةحمل ووضع ورضاعة وتر

أكبر عدد من العامالت من خطر التسريح وفقدان منصب  يةبالتالي حماوعملهـا ومسؤولياتها العائلية،  بين فيقالتو
 . العائلية نولياتهالعمل بسبب األمومة أو بسبب مسؤ

حماية االستقرار المهني للمرأة أهمية عن الحقوق األخرى التي تتمتع بها، ومساس المستخدم بهذا الحق له آثار  ال تقل -
يتسبب لها  ،فإن ذلكفمن الناحية االقتصادية تفقد مورد رزقها، أما من الناحية النفسية والمعنوية .وخيمة على العاملة
 .العاملة هي المعيل المرأة فسية، كما تمتد آثاره إلى العائلة عندما تكونفي آالم وأزمات ن

العاملة ومستقبلها، كقطع بها المرأة ا مهدد ،ريقة تعسفيةصاحب العمل بط د يلجأ اليهاالتي ق غير األخالقية الممارسات -
هاء عالقة العمل بإرادته المنفردة، فلم ، بسبب الحرية المطلقة التي يتمتع بها إلنأثناء عطلة األمومة في عالقة العمل

 .أي ضمانات الستقرار العاملة في منصبها اكتكن هن
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م بسلطة إنهاء عالقة العمل بإرادته المنفردة، لكن ال حسن سير الهيئة المستخدمة التسليم واالعتراف للمستخٍد يقتضي -
ن تكون هذه السلطة مطلقة إلى درجة أنها فال يجب أ ؛يجب أن يكون ذلك على حساب استقرار العاملة في منصبها

متى شاء دون أي سبب أو مبرر هايشهره في وجه ،العاملة المرأة ا يستخدمه المستخدم للضغط علىتصبح سالح. 

لهذا  .المفروض أن ممارسة المستخدم لهذه السلطة تبررها دوافع متصلة بضمان حسن سير الهيئة المستخدمة ال غير فمن
فليس من  ؛طة العاملة بضمانات توفر لها االستقرار في منصبها، ألنها تحتاج إلى تحقيق أمن وظيفيمن الضروري إحا

أن قضت العاملة عدة سنوات في سبيل القيام بالعمل وخدمة  عدالعدل إنهاء عالقة العمل دون أي مبرر موضوعي، ب
ظر التمييز ضد معاملة المرأة في بيئة العمل المستخدم، طالما أن حماية حقوقها وتعزيزها تشكل جزءًا ال يتجزأ من ح

 .وضعها أو حتى مسؤولياتها العائلية أو بسبب حملها

أنواع العمل ولمة التي أفرزت ظهور االقتصاد غير المنظم، إضافة إلى العمل غير المصرح به وتفاقم الوضع بسبب الع -
جال أعمال والهيئة المستخدمة هي مؤسسة الهش، والمرونة في عالقات العمل، ألن المستخدمين هم باألساس ر

 لولو على حساب حقوق العما ،ألعباءتحمل أقل قدر من ا لاقتصادية، هدفهم هو تحقيق أكبر ربح ممكن مقاب
Almassaroua, 2013).( 

امالت من تردد الحماية القانونية المباشرة للحق في االستقرار المهني في تشريع العمل الجزائري، وكذا تردد وخشية الع -
رفع أي دعاوى قضائية بخصوص انتهاك ذلك الحق في مواجهة سلطات صاحب العمل، الذي قد يستغل هذه الثغرات 

 .القانونية للتمادي في ذلك

إلخ، ...الجزائر، األردن، فلسطين ؛التفاوت الملحوظ في ماهية ومدى الحقوق التي تتمتع بها المرأة العاملة من دولة ألخرى -
الظروف واألعباء، ومدى الموازنة والتوفيق بين المصلحة المزدوجة للمرأة العاملة بعد وضع حملها رغم تشابه 

 . والمصلحة االقتصادية للمؤسسة المستخدمة

  الدراسة أهداف

ما لن يتحقق إال بتوفير عمل الئق لكل وهو من الضروري تحقيق النمو االقتصادي، على أن يصاحبه نمو اجتماعي،  
فالعمل الالئق هو حق العامل في حد أدنى من الحقوق المحمية، كحد أدنى من األجر  .له وألسرته كرامة العيشعامل يضمن 

الحق في المساواة بين وأثناء العمل،  في الحق في األمن والسالمة البدنية والمعنويةويسد حاجياته وحاجيات أسرته، 
  .العمال

العاملة في االستقرار في منصب عملها، الذي يقصد به الحفاظ على  أن مفهوم العمل الالئق يّتسع ليشمل حق كما
مؤمنة من الفقدان المفاجئ لعملها،  العاملة استمرارية عالقة العمل وحمايتها قدر اإلمكان من اإلنهاء التعسفي، حتى تكون

 ).(Djaafour, 2018ج ثره من التعويض ومن مكنة إعادة اإلدماأالذي تستفيد على 

 :هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية تهدف لذلك

، من خالل تعليق 11- 90 رقم التركيز على إبراز ضمانات حماية المرأة العاملة من التسريح خالل فترة األمومة في القانون-
بالتالي تحديد القيود الواردة على سلطة المستخدم عند إنهاء عالقة العمل بإرادته وها، ئعالقة العمل عوض إنها

فهذه القيود تعتبر ضمانات  .في االستقرار في منصبها ملةسلطة وحق العااللتحقيق التوازن بين هذه وذلك لمنفردة، ا
 .سابقة للتسريح للحيلولة دون المساس باستقرارها المهني

رر، أي حماية منصب العمل بسبب الغياب المب ؛تسليط الضوء على موقف القضاء الجزائري من مسألة ضمان التشغيل -
 .حيث يتعلق األمر في هذه الدراسة بعطلة األمومة

توضيح موقف بعض تشريعات العمل المقارنة من تسريح العاملة خالل فترة األمومة، بغية مقارنتها مع موقف المشرع  -
 . العمالي الجزائري
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يض جراء تعسف المستخِدم دماج في منصبها األصلي أو حتى منصب مماثل، أو التعواإلالتطرق لحق العاملة في إعادة  -
 .بشأن ذلك، كنوع من الضمان لحمايتها من التسريح بعد انتهاء فترة األمومة

 . ط الضوء على الفراغ القانوني بشأن حماية الحق في الزواج ضمن تشريع العمل الوطنييتسل -

 .تبيان دور القضاء المقارن في حماية حق العاملة في الزواج -

 .الجزائري بين ندرة القرارات المتعلقة بالحق في الزواج في إطار عالقة العمل وصعوبة اإلثباتتحليل موقف القضاء  -

 السابقة الدراسات

الضمانات القانونية : "بغرض تحديد الجوانب الواجب استكمالها بالدراسة والتحليل، وإظهار البعض مما يميز موضوع 
عن غيره من الدراسات السابقة، كان ال بد من تسليط الضوء على " - رنةدراسة مقا -لالستقرار المهني للمرأة العاملة 

 .من الموضوع دون أخرى زئيةالبعض منها، كونها عالجت ج

لتبيان الضوابط اإلجرائية والموضوعية التي تضمن التوازن بين ممارسة  )Djaafour, 2018( دراسة جعفور هدفت
نفردة، وحق العامل في االستقرار في منصبه، ثم لتحديد القيود الواردة على المستخدم لسلطة إنهاء عالقة العمل بإرادته الم

المنفردة، عالوة على تطرقها لضمانات أخرى يستفيد منها العامل عند  دتهم عند إنهاء عالقة العمل بإراسلطة المستخٍد
ا، بغض النظر عن انتهاء عالقة العملتسريحه تعسفي. 

أن القيود تعتبر ضمانات سابقة للتسريح للحيلولة دون المساس باستقرار العامل في  بعض النتائج، أهمهاإلى  وتوصلت
 .هذا األخير الحق في التعويضما يخول  ، وهوباستقرار العامل امنصبه، وأن في التسريح التعسفي مساس

 ؛لمهني، وكذا داخلهفي دراستها لحماية الحياة الخاصة للعامل خارج اإلطار ا )Bennour, 2017( رحين تعرضت بنو في
 .أي داخل بيئة العمل

انتهت إلى أن ضمانات حماية الحياة الخاصة للعامل خارج اإلطار المهني تتمثل في ضرورة الفصل التام بين الحياة  كما
 الخاصة للعامل وحياته المهنية،

أي الحقوق التي تشترك  ؛)اةمبدأ المساو(، فتناول في دراسته حقوق المرأة العامة في العمل (Tadj, 2015)تاج  أما
 .للمرأة في العمل ةيالقانون ةيالمرأة مع الرجل، باإلضافة لدراسة الحما هايف

لم يتم التعرض إليه " دراسة مقارنة: للمرأة العاملةالضمانات القانونية لالستقرار المهني : "يتجلى أن موضوع وهكذا
ا نحو ريقة والتفاصيل التي تعرضنا إليها، مما شدنا إليه وشكل دافعسابقا بالتوضيح والتحليل، وال حتى تمت معالجته بالط

ا للدراسات السابقة من حيث الجوانب التي لم تتناولها البحث والتمحيص فيه، باإلضافة إلى تحديدنا ألهدافه استناد
 .بالمعالجة

في ظل انعدام ذلك سات المقارنة، وإلى بيان مدى استفادتنا من تجارب اآلخرين، السيما بالنسبة للدرا باإلضافةهذا 
في التشريع والقضاء وكذا الفقه في الجزائر، ما ) الكتب( اجتهادات القضائية في هذا المجال، وكذا انعدام المراجع الخاصة

، التي عالجت الضمانات القانونية )المقاالت وكذا الكتب ال غير ضأطروحات الدكتوراه وبع( عدا بعض الدراسات والبحوث
 .ستقرار المهني للمرأة العاملة من ناحية دون أخرى، كما سلف بيانهلال

 الدراسة منهجية

محاولة ويقتضي تسليط الضوء على جملة الضمانات المخولة للمرأة العاملة بغية تحقيق استقرارها في منصب عملها،  
ورة اعتماد منهجين أساسيين للبحث القانوني، التساؤالت المْطروحة، ضر نبالتالي اإلجابة عوتقييمها لتحديد مدى فعاليتها، 

وصف وتحليل مختلف األحكام والّنصوص الواردة ووالمنهج التحليلي االستنباطي، ِمن خالل استقراء  وصِفيوهما المنهج ال
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محيِط بمضمونها، بغاية ، ورْفع الُغموض واإلبهام المناقشِتهاووكذا االجتهادات القضائية  ،ِضمن التشريعات العمالية المقارنة
 .واستنتاجاٍت موضوعية وبناءة اٍتالتوصل إلى تعليق

وفي إطار  .َقدِر اإلمكان على توازن الُخّطة واألفكار االعتماد على حرصت الباحثة في ِمنهاج هذه الدراسة: الدراسة خطة
ْت تقسيم مضمون الدراسة إلى محورين، وذلك على النحو التحِليل والبحث، اسَتهّلت الباحثة دراستها بمقدمة، كما ارتَأ

 : اّلتالي

 ها خالل فترة األمومةئتعليق عالقة العمل عوض إنها: األول المبحث

  التسريح التعسفي للعاملة بسبب الزواج: الثاني المبحث

وتم  مت بمجموعة ِمنعل إليها، ودتوصَنْت جملة من النتائج الماالقتراحاتالبحث بخاتمة تضم. 

 ها خالل فترة األمومةئتعليق عالقة العمل عوض إنها: األول المبحث

يعد تعليق عالقة العمل من ضمانات استقرار الروابط العقدية في مجال قانون العمل، ما يحقق استقرار العامل في منصبه،  
عوض إنهاء عالقة العمل ف ؛ه لمدة معينةألنه قد تمر على العامل بعض الظروف المؤقتة التي تضطره للتوقف عن أداء عمل

 .يتم تعليقها أو تجميدها لمدة معينة

أثناء تعليق عالقة العمل مقيدة، لكن ضرورة تحقيق التوازن بين  في أن سلطة المستخدم في إنهاء عالقة العمل صحيح
ى أحد األسباب المبررة المحددة مصلحة الهيئة المستخدمة وحق العامل في االستقرار في منصبه تقتضي استناد التعليق إل

، ومن بين أسبابه عطلة )الغياب المبرر( بالتعليق بقوة القانون مى، وهو ما يس11- 90من القانون رقم  64ة في الماد
ع ا لكون عطلة األمومة تدوم ألسابياألمومة، حيث تكون العاملة أكثر عرضة للتسريح نظر)Haffer, 2009(. 

بما فيها التشريع الجزائري،  )Alaakayla, 2013 ؛(Ahmed Daoud, 2018ية العرب كفلت بعض التشريعات ولقد
 ).المطلب األول ()Si-Fodil, 2018(ة من خالل جملة من التدابير تضمن األمن المهني للعامل )Tadj, 2006( حماية األمومة

، لكن قد ال )Rahoui, 2014( اإلدراج يضمن التعليق استقرار العاملة في منصبها، ألّنه يضمن لها الحق في إعادة كما
 .)المطلب الثاني(يتم ذلك بسبب تعسف المستخدم بشأن ذلك 

  ضمانات األمن المهني للمرأة خالل عطلة األمومة: األول المطلب

 وكذلك، )الفرع األول(لمرأة من أي تسريح بسبب األمومة باإلضافة إلى دور القضاء بشأن ذلك اتتمثل مظاهرها في حماية  
 ).يالفرع الثان( حظر تسريح العاملة خالل فترة األمومة في تشريعات العمل المقارنة

  الحماية القانونية للمرأة العاملة من التسريح التعسفي خالل فترة األمومة وموقف القضاء من ذلك: األول الفرع

وبعبارة  .ا عن المنصبلفصل العاملة وال تخليا ال يمكن اعتباره سببويقصد بتعليق عالقة العمل الوقف المؤقت لهذه العالقة، 
 ,Si-Fodil( األمومة إلى احتفاظها بمنصب عملها من خالل منع تسريحها رتمتد حماية المرأة العاملة في إطا ،أخرى
2018.( 

كل  مع بقائها محافظة على نيةاألم من عطلة قانو دفيتست يثعالقة العمل، بحعليق ا سبب من أسباب تقانوًن فاألمومة
إنذار لها خالل هذه الفترة،  هيتوجعلى صاحب العمل فصلها أو حتى  يمنع فيها حقوقها المكتسبة خالل فترة التعليق، بصورة

 ).Tadj, 2015( الشغل بالنسبة للمرأة تأمينبهدف ضمان ووذلك 

 الجلي من خالل نصوص القانون: موقف المشرع الجزائري من التسريح التعسفي للعاملة من العمل خالل فترة األمومة: أوًال
عالقة العمل، حيث سكت المشرع عن هذه  قيأثناء مدة تعل في صراحة على منع فصل المرأة نصيأنه لم  11- 90 رقم

 .المسألة
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 رقم استنتاج ذلك من نصوص القانون یمكنأنه بالرجوع للقواعد العامة في حماية العمال من التسريح التعسفي،  والحقيقة 
، وذلك بمقتضى )األمومة(قانونية لصاحب العمل فصل المرأة العاملة من عملها لكونها في عطلة  یجوزال إذ  ؛90-11

 ,Tadj( عالقة العمل بقوة القانون تعليقا من أسباب مبرر اباعتبرها سب حيثمن ذات القانون، ب 2فقرة ال 64المادة 
2015.(  

ــ األمومة المقدرة قانوًن صراحة على منع فصل المرأة في حالة عطلة ینص ولم  بمفهوم  نه يستنتجأغير ا، أسبوع 14ا بـــ
على  يقدم لصاحب العمل أن یمكن، فإنه ال "اقانوًن"عقد العمل  قيا من أسباب تعلالمخالفة أنه ما دامت األمومة سبب
ذلك إذا  یمكنه التسريح،ومن خالل القواعد العامة المطبقة على  ،أنه مع ذلك غير .فصل المرأة خالل عطلة األمومة

ذلك أن التسريح حينئذ يعتبر  ؛من نفس القانون يليها وما 73من المواد  يستشف وهو ما ا،ميجس ارتكبت خطًأ
أثناء قيامه  في جسيم أا، حيث يحق للمؤسسة المستخدمة إيقاف وفصل العامل الذي يثبت في حقه ارتكاب خطتأديبي

 ,Terbite؛Kouidri, 2004( مصالحها، وضمان استقرار وفعالية النظام فيهابعمله أو بمناسبة ذلك، قصد حماية 
2014.( 

ثر الجدل الذي ثار بشأن تحديد ألقد تدخل القضاء على : دور القضاء بشأن التسريح غير المبرر للمرأة العاملة: اثاني
مة العليا على أن تحديد حاالت الخطأ األخطاء الجسيمة، وتم تفسير ذلك في البداية من قبل الغرفة االجتماعية بالمحك

هي حاالت مذكورة على سبيل الحصر، لذلك ال يعتبر  ضمن ذات المادة ردةالجسيم ينفرد به المشرع، وأن الحاالت الوا
 .اا جسيممهني أي خطأ خارج األخطاء المذكورة في هذه المادة خطًأ

ا أنها واردة على سبيل الحصر، وال مجال ألن يتدخل معتبر يتضح منه الدور الحاسم للقضاء بشأن هذه المسألة، وهذا 
المستخدم في تحديدها بموجب النظام الداخلي، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للعمال، حيث مما جاء في أحد القرارات 

 ا أي أنها لم ترتكب أي خطأ منالعاملة يعد تعسفي حقمتى ثبت للقضاء أن قرار التسريح الصادر في :"... أنه
أو في نصوص قانونية أخرى، وأن قرار التسريح كان في  11-90 رقم من القانون 73األخطاء الواردة في المادة 

حكم القاضي بإعادة إدماج العاملة إلى منصبها بحكم غير قابل لالستئناف مع مراعاة  ،األساس بسبب الحمل أو األمومة
 ...".في هذا الشأن ضاتالتعوي

ة الحامل بنفس الطريقة التي يعامل بها عامل تغيب عن عمله بسبب المرض في إطار العطلة المرضية تعامل المرأ ،بالتالي 
 ).Djaafour, 2018( االمنصوص عليها قانوًن

تمنع تشريعات العمل    :حظر تسريح العاملة خالل فترة األمومة في تشريعات العمل المقارنة: الثاني الفرع
، وكذا )أوًال( ل فترة األمومة، غير أنها تنقسم فيما بينها إلى الحظر المطلق المحدودالمقارنة بدورها فصل العاملة خال

  ).اثاني( الحظر الموسع

أثناء  في قعييقصد به الحظر الذي ): أثناء إجازة األمومة في حظر الفصل مطلقا(الحظر المطلق المحدود أو النسبي : أوًال
الفصل  زيهامة ألنها ال تج ةيض ناشئ عن الحمل أو الوضع، وهذه الحماالمحتمل بسبب مر دهايإجازة األمومة وتمد

 .ائيمن العمل في أي ظرف من الظروف مهما كان استثنا
التمتع بهذه  كنهاى يمللمرأة من تعسف رب العمل بسبب ذلك، وحت ايةحم ديثةالعمالية الح عاتريما تبنته أغلب التش وهو 

 .)Tadj, 2015( الظروف سنفي أحووأمان،  نةيالعطلة بكل طمأن
من مدونة الشغل، التي أكدت على أنه ال يجوز إنهاء عقد  159ما تبناه واعتمده التشريع المغربي بمقتضى المادة  وذلك 

عمل المرأة العاملة التي ثبت حملها بشهادة طبية، كما يمنع إنهاء العقد خالل توقفها عن العمل بسبب حالة مرضية 
 .نفاسناتجة عن الحمل وال

فقد حظر المشرع  ؛بما تضمنه قانون العمل األردني الذي يمنع تسريح المرأة العاملة خالل إجازة األمومة أسوةوذلك  
 من ذات القانون 27/1، حسب المادة )Abou-Chanab, 2006( أثناء تلك الفترة في األردني فصلها من العمل

)Alaakayla, 2013.( 
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األردني على توفير ضمانات نوعية للمرأة خالل فترة المشرع ل من المشرع المغربي ويتجلى من خالله حرص ك ماوهذا  
 .، على خالف ما ذهب إليه نظيرهما الجزائري)األمومة( الوضع وكذا النفاس

الذي اعتمده المشرع الفرنسي، وقد ساهم القضاء بصورة ): باألمومة يرتبط حظر الفصل لسبب(الحظر الموسع : اثاني
أنه طور مجال  غير ،اتعسفي أثناء عطلة األمومة فصًال في فصل المرأة العاملة یعتبركان  حيثإرسائه،  في فعلية
لصاحب العمل بالحمل عن  تبليغأول  ريخللعاملة من تا صلكل ف باطًالفيقع أخذ بمبدأ الحظر الموسع،  حيث ايةالحم
 .ازة األمومةتلي االنتهاء من إج أسابيع 4وإلى ما بعد  ،طبيةشهادة  طريق

ذلك،  ةيا عن فقدانها لعملها أو خشوالمعنوية التي تنتج غالب ةيالعاملة تجاه االنعكاسات النفس ةيا بحماذلك غالب ويفسر 
 .للخطر دهايوول عرضهايالعاملة أضعف ما تكون، مما قد  هيفي لحظة تكون ف

  ضمانات العاملة بعد انتهاء فترة األمومة: الثاني المطلب

تتراوح مظاهر حماية منصب العاملة بعد انتهاء : دماج أو التعويض جراء تعسف المستخِدماإللحق في إعادة بين ا 
، وحين يستحيل ذلك على إثر )الفرع األول( فترة األمومة في حقها في إعادة اإلدماج في منصبها أو حتى في منصب مماثل

  ).الفرع الثاني( تعسف رب العمل برفضه، يحق لها التعويض

  حق العاملة في إعادة إدماج بعد انتهاء فترة األمومة: األول الفرع

يتم استئناف العمل بعد انتهاء عطلة األمومة، حيث تعلق عالقة العمل لمدة زمنية معينة مع ضمان استقرار عالقة العمل 
أنه عندما يتعلق  علىنص التي تضمنت ال 11-90قانون رقم المن  12/2وحمايتها من اإلنهاء، وذلك بمقتضى نص المادة 

 .ا، يجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبهاألمر باستخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقًت

ا لحسن سير الهيئة سمح المشرع للمستخدم باستخالف العامل الذي علقت عالقة عمله، ضماًن ،فمن جهة 
 .صب لصاحبه إلى غاية زوال سبب التعليقألزمه باالحتفاظ بالمن ،من جهة أخرىو .المستخدمة

كما يلتزم المستخدم بتمكين  تلتزم العاملة بالعودة إلى عملها وإال اعتبرت مخلة بالتزاماتها وتتعرض لجزاءات، بالتالي
 ).Rahoui, 2014( أجر مماثل يالعاملة من أداء العمل عن طريق إعادة إدراجها في منصب عملها األصلي، أو في منصب ذ

على أنه يتم اإلدراج في منصب مماثل عندما يزول منصب  11- 90قانون رقم من ال 65نص المشرع في المادة  قدول
ا في مناصب عملهم أو في أعاله، قانوًن 64يعاد إدراج العمال المشار إليهم في المادة : "على أنه فقد نصتالعمل األصلي، 

 ،إذن أنه بعد زوال سبب التعليق فاألصل ."في تعليق عالقة العمل تببمناصب ذات أجر مماثل، بعد انقضاء الفترات التي تس
 ,Bennour(ا في منصبه اتم إعادة إدراجهت، لكن يحتمل عدم حدوث ذلك بأال االعاملة في منصبه المرأة تم إعادة إدراجت

2017.( 

نه إاييره، ويمكن القول دون توضيح من المشرع الجزائري للمقصود بالمنصب المماثل أو تحديد لمع ذلك جاء لكن
عندما ال يؤدي إلى تعديل أي من العناصر األساسية للعقد، حيث من المفروض أن المنصب المماثل  يعتبر المنصب مماثًال

أثناء التعاقد، كما ال يجب أن يؤدي إلى االنتقاص من حقوق العامل ومزاياه في يحتوي على نفس العناصر المتفق عليها 
 ).Si-Fodil, 2018( المكتسبة

قانون المن  65لمستخدم سلطة واسعة في تعديل عقد العمل بإرادته المنفردة، من خالل المادة اخول المشرع  ،بالتالي
 ، فإنأجر مماثل، لكن رغم االحتفاظ بنفس األجر ي، ألّنه يشترط فقط إعادة إدراج العاملة في منصب عمل ذ11-90رقم 

ا أكبر، أو يكون في مكان عمل والصالحيات عن المنصب السابق، كما قد يتطلب جهدالمنصب الجديد قد يختلف في المهام 
 .مغاير قد يتسبب للعاملة في مصاريف زائدة بسبب بعد المسافة، فتضطر إلى دفع أجرة نقل أكبر
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  ثر رفض المستخِدم إعادة إدماجها في منصبهاأ على حق العاملة في التعويض: الثاني الفرع

 -في هذه الدراسة-ا والعامالت تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة المستخدمة وحق العمال عمومتقتضي ضرورة  
عالقة العمل من طرفه والتزامه  هاءفي االستقرار، عدم ممارسة المستخدم لسلطته هذه خارج الحدود القانونية، ألنه عند إن

أما إذا مارس المستخِدم  .ا بالحق في االستقرار المهنيال يشكل ذلك مساس ،بالشروط أو الضوابط اإلجرائية والموضوعية
ا باستقرار العاملة في سيشكل ال محالة مساسفإن ذلك سلطته تلك بشكل مخالف لهذه الضوابط متجاوزا حدود سلطته، 

 .)Bennour, 2017 ؛Wathah, 2001( اتعسفي يكون حينئذ إلنهاءأن ا إذ ؛منصبها

لهذا ينشأ لصالحها الحق في وابة العاملة بالعديد من األضرار المادية والمعنوية، من شأنه أن يؤدي إلى إص وهذا
التعويض بغية جبر الضرر الذي يلحق بها جراء المساس باستقرارها في منصبها، وإنهاء عالقة العمل بشكل تعسفي من 

لى أنه إذا حدث تسريح العامل ، التي تؤكد ع11- 90رقم  ونقانالمن  4مكرر  73طرف المستخدم، وذلك بموجب المادة 
ا بإعادة إدماج العامل في ا ونهائيتفصل المحكمة المختصة ابتدائيوا، يعتبر تعسفي ، فإنهأعاله 73ا ألحكام المادة خرًق

 . المؤسسة مع االحتفاظ باالمتيازات المكتسبة

ا ال يقل عن األجر الذي تتقاضاه ا مالي، تمنح العاملة تعويض-المستخِدم في هذه الحالة -حالة رفض أحد الطرفين وفي
للطعن  عن مدة ستة أشهر من العمل دون اإلخالل بالتعويضات المحتملة، ويكون الحكم الصادر في هذا المجال قابًال

 .بالنقض

لها  تعتبر إعادة إدماج العاملة في منصبها أفضل ضمانة تحقق): إعادة إدماج العاملة في منصبها( التعويض العيني :أوًال
االستقرار في المنصب، بما يعد أفضل وسيلة لجبر الضرر الذي يصيبها وأعدل تعويض لها، كما تحتفظ بكل المزايا 

من التسريح في جميع الحاالت، بغض النظر عن طبيعة عقد  ايةوتنطبق هذه الحم .المكتسبة قبل التسريح التعسفي
 ).Djaafour, 2018( العمل إن كان محدد المدة أو غير محدد المدة

ملف رقم الفي  2000جانفي  18االمتيازات المكتسبة، فلقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  أما 
نها طيلة سريان عالقة وكان يستفيد م ...ا قائمة وغير احتمالية للعاملاالمتيازات المكتسبة تعتبر حقوًق: "أن 182539
 ".الحقوق المكتسبة بمثابةات المكتسبة على هذا األساس تعتبر االمتيازالعمل، و

أثناء سريان الدعوى،  ا فيأنه فيما يخص موضوع األجر، فإن قبول إعادة إدماج العاملة من طرف مستخدمه غير 
بالتالي إلى اعتبار األجر مستحق األداء من يوم التسريح إلى غاية ويؤدي إلى اعتبار عقد العمل كأنه ساري المفعول، 

عند الحكم بإعادة اإلدماج بسبب الطابع .. .أن ما يمنح للعامل: "سالف الذكرقررت المحكمة العليا في القرار  اإلدماج، حيث
ها بسبب المستخدم، وكذلك ملحقات ئأثنا في ، وإنما األجور المتعلقة بالفترة التي لم يعملاالتعسفي للتسريح ليس تعويض

 ).Slimany, 2017("اد منهااألجر واالمتيازات العينية التي يكون قد استف

رغم كون إعادة اإلدماج أفضل ضمان الستقرار العاملة في منصبها، : الطابع الجوازي إلعادة اإلدماج مانع من تحقيقه :اثاني
الجوازي،  اهذه الضمانة محدودة، طالما ال تستفيد منها العاملة في جميع حاالت التسريح التعسفي بسبب طابعه فإن

حرية المستخدم في قبوله أو رفضه، السيما وأن دور القضاء ينحصر في تكييف الطابع التعسفي  هليمما يترتب ع
 .للتسريح، حيث ال يستطيع القاضي إلزام المستخدم بإعادة إدماج العامل إذا تم رفض اإلدماج من طرف المستخدم

ب به، عن طريق رفض إعادة إدماجه بعد االستغناء عن كل عامل ال يرغبإعادة اإلدماج أمر يسمح للمستخدم  فجوازية 
ا العتبارات هو غير مجبر على تبريرها، ألن إلغاء قرار التسريح ال يؤذي إلى إعادة إدماج العامل في منصب تسريحه تعسفي

 ).Hadfi, 2010( بالضرورة
ودون اإلخالل  أشهر من العمل، 6مدة  أجر لعاملة فقط الحق في التعويض النقدي الذي ال يقل عنايخول  وهذا 

بالتعويضات المحتملة الناتجة عن الضرر الالحق بها نتيجة تعرضها للتسريح التعسفي، الذي يحدد على أساس إساءة 
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التنقل من أجل البحث ومسارها المهني، والعاملة،  فظرو: تدخل في تقديره عدة عوامل منهاواستعمال الحق في التسريح 
  . 2فقرة ال 4- 73حسب نص المادة  ،)Djaafour, 2018 ؛,Ben Ramdan 2013( وجيالعامل النفسي والفيزيولوعن عمل، 

  التسريح التعسفي للمرأة العاملة بسبب الزواج: الثاني المبحث

حيث يسعى من  ،تتسم حقوق العامل الشخصية ذات الطابع االجتماعي في ظل عالقة العمل بعدم التكافؤ االقتصادي 
وعة من الشروط تحد أو تمنع من التمتع بالحقوق الشخصية، كفرض شرط عدم زواج خاللها المستخدم إلى فرض مجم

 . العامل كبند في عقد العمل

أهمية دفعت بالمشرع الجزائري إلى تنظيم أحكامه وهي الزواج بأهمية واضحة من الناحية الدينية واالجتماعية،  يحظى
، وإلى )2005لسنة  02- 05، المعدل والمتمم باألمر 1984ة الصادر سن(المتضمن قانون األسرة  11- 84في القانون رقم 

 ). المطلب األول( 11-90 رقم إليه في القانون قا لتكوين األسرة، إال أنه لم يتطرا ضروريأمر هاعتبار

تشريعية من خالل قانون عالقات التكريس الحماية  فإنالدور الذي يلعبه القضاء في حماية الحقوق الشخصية،  ورغم
 ).المطلب الثاني( ا ببعض النقائصمل جاء مشوبالع

 الفراغ القانوني بشأن حماية الحق في الزواج ضمن تشريع العمل الوطني: األول المطلب

ا بسبب زواجها، ليكون حقها في تكوين تصطدم المرأة العاملة بإقدام المؤسسة المستخدمة على تسريحها تعسفي قد
بالتالي فقدانها لمنصب عملها، في ظل هشاشة الحماية القانونية لحق العاملة في وني، ا لفصلها دون مبرر قانوأسرة سبب

 ).الفرع الثاني( 19-04، وقصورها في ظل القانون رقم )الفرع األول( 11- 90 رقم الزواج ضمن القانون

  11-90 رقم هشاشة الحماية القانونية لحق العاملة في الزواج ضمن القانون: األول الفرع

كان التمييز، بوصفه ظاهرة اجتماعية وقانونية سلبية، يمكن أن يطال المجتمعات كافة، فإن اآلثار األكثر مالمسة له  إذا 
بأي تفرقة أو استبعاد أو تقييد  األمر، حيث يتعلق )Hadjimi, 2014 ؛ Ahhamia, 1998( لتبرز وتتمركز في سوق العم

 بحقوقها أو حمايتها، بسبب زواجها المرأة العاملة ه توهين أو إحباط تمتعأغراضيتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو 
)Selheb, 2017 Faradj, 2008;.( 

يتعرض حق كل إنسان في تكوين أسرة لالنتهاك وعدم االحترام، حيث يتم التمييز ضد المرأة بناء على الحالة  فقد
فرب  ؛ا على بعض العامالت المتقدمات للعمل أال تكون متزوجةاالجتماعية لها، السيما وأن من بين الشروط المفروضة أحياًن

 إذا كانفي تشغيل النساء  أرباب العمل حيث يمكن في الواقع أن يتردد اء،العمل يفضل ألسباب اقتصادية تشغيل عاملة عزب
المرأة المتزوجة تؤثر ا لكون مسؤوليات نظرواتخاذ إجراءات إضافية قد تكون مرهقة أو مكلفة لهم،  نيتوجب عليهم تجاهه

مةالمستخٍدا لفسخ عقد العمل من طرف بعض المؤسسات على تنفيذ العمل، ومخالفة هذا الشرط يعد سبب. 

فرض على العاملة إما أن تخفي زواجها، وهذا أمر يصعب تحقيقه في الواقع العملي، وإما تمثل هذه الممارسات قد  وإن
 .لة يستحيل عليها أن تقف في وجه طبيعتها البشريةأن تظل عازبة على الدوام، وفي هذه الحا

التمييز في العمل بسبب الحالة الزوجية، حيث نصت  من ثر ذلك، تدخل المشرع الجزائري لمنع قانون العملأ على
ا في إطار عالقة العمل الحماية من أي تمييز يحق للعمال أيض: "على أنه 11-90من قانون عالقات العمل رقم  6المادة 

 ".قهمشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقال

تتجلى في ضعف حماية الحق وا ببعض النقائص، ا من خالل هذا القانون جاء مشوبأن تكريس تلك الحماية تشريعي إال
 .مفي الزواج وغياب نص عام يحمي سائر الحقوق الشخصية بشكل يضمن التوازن بين هذه الحقوق وسلطات المستخِد

العاملة من قبل  اا من أي إشارة لكيفية إثبات واقعة التمييز التي تتعرض لهإلى أن قانون العمل جاء خالي باإلضافةهذا 
  ).Bennour, 2017( المستخِدم، أو التسريح من العمل بسبب الحالة الزوجية متعسفا في ذلك
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  19- 04انون رقم قصور الحماية القانونية للحق في الزواج في الق: الثاني الفرع

، بشأن حماية المتعلق بعالقات العمل 11-90 رقم لقد حاول المشرع الجزائري تدارك النقائص التي تضمنها قانون 
من خالل تدخله بموجب وذلك العامالت على وجه الخصوص في الزواج، حق ا وواحترام وكذا مراعاة حق العمال عموم

 20/1، الذي أكد بمقتضى نص المادة  Issued in)2004( ل ومراقبة التشغيلالمتعلق بتنصيب العما 19-04القانون رقم 
منه، على ضرورة التزام وكاالت التشغيل والبلديات وكذا الهيئات الخاصة المعتمدة في ذات المجال باتخاذ كل التدابير 

 .ا للتشريع المعمول بهًقطب التشغيل الذين يقصدونها، وذلك لبيالرامية إلى حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بطا

كانت هذه المادة قد نصت على احترام الحياة الخاصة، فإن حمايتها جاءت قاصرة على طالبي الشغل الذين يمرون  وإذا
فال تنطبق عليه، فكان  ،عبر وكاالت التشغيل، أما إذا تعلق األمر بالعامل أو بمن يطلب الشغل مباشرة من صاحب العمل

الشخصية في عالقة  العمال العمل يحمي بمقتضاه سائر حقوق قانونا في ا عاملجزائري أن يدرج نصاألولى بالمشرع ا
 .العمل، السيما الحق في الزواج وتكوين أسرة

 ية للحق في الزواج ضمن عقد العملالحماية القضائ: المطلب الثاني

اية والتكريس القانوني لحق العامالت في كان للقضاء في بعض الدول دور بارز بشأن حسم المسألة المتعلقة بالحم
في حين يكاد يستحيل علينا العثور على حكم أو قرار قضائي بشأن تلك المسألة في القضاء  ،)الفرع األول( تكوين أسرة

 ).الفرع الثاني( الجزائري

  دور القضاء المقارن في حماية حق العاملة في الزواج: األول الفرع

منشئ لمبدأ عدم تدخل صاحب العمل في الحياة الخاصة للعامل، بمناسبة فرض شرط لقد تأكد موقف القضاء ال 
بفسخ  AIR Franceالعزوبية على المضيفات الجوية في النظام الداخلي، حيث قامت شركة طيران الخطوط الجوية الفرنسية 

تشغل المضيفات من بين العازبات  ا للنظام الداخلي لهذه المؤسسة التيعقد عمل إحدى المضيفات لديها عقب زواجها خرًق
 .أثناء ارتباطهن معها بعقد عمل في وتقرر فسخ عقد العمل عند كل زواج تبرمه تلك المضيفات .واألرامل والمطلقات

هذه العاملة دعواها إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن اإلنهاء التعسفي لعقد العمل، في حين دفعت شركة  فرفعت
 15ا بتاريخ حكمLa Seine"  " ضيفة يتعارض مع زواجها والحياة العائلية، وأصدرت بشأنها محكمةالطيران بأن عمل الم

أبريل  30محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر بتاريخ  أنغير  .رفض طلب المضيفة المفصولة من العمل 1961جوان 
 .صي ال يمكن الحد منه أو التنازل عنهألغت حكم أول درجة على أساس أن الحق في الزواج إنما هو حق شخ 1963

أكد القضاء الفرنسي على وجوب الفصل التام بين الحياة المهنية والحياة الشخصية والعائلية للعامل، وقد رتب  بذلك
لذلك يعتبر فرض شرط عدم الزواج أو العزوبية على  .اعلى ذلك أن كل طرد أو تسريح له اتصال بهذه األخيرة يعد تعسفي

كل إنهاء ا التصال ذلك بالنظام العام، وا مطلًقبطالًن بالتالي باطًالو ة،حقوق الشخصيالبمثابة اعتداء على حق من  العمال
وبهذا ظهر مبدأ استقالل الحياة الخاصة  .)Bio, 2001 ؛ Bennour, 2017(ا تعسفي لعقد العمل بسبب زواج العاملة إنهاًء

  .ه بعد ذلك تأكيد المشرع على هذا المبدأعن الحياة المهنية في أحكام القضاء، تبع

طرح أمام القضاء المغربي في قضية شهيرة، تعلق بقضية مضيفة جوية فصلت من عملها بسبب  ا مماثًالأن نزاع كما
غير أن  .إبرامها عقد زواج، مخالفة لمقتضيات القرار العام الصادر عن الهيئة المستخدمة الذي يمنع الزواج على المضيفة

بطالن شرط عدم الزواج دون بطالن  1983 هجويلي 20الصادر في  قرارجلس األعلى عند نظره في القضية أقر بموجب الالم
  ).Bennour, 2017( االلتزام المعلق عليه
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بين ندرة القرارات المتعلقة بالحق في الزواج في إطار عالقة العمل وصعوبة  موقف القضاء الجزائري: الثاني الفرع

  اإلثبات

العثور على أي قرار يتعلق  بالرجوع إلى االجتهاد القضائي الجزائري في المادة االجتماعية، فإنه يكاد يكون مستحيًال 
يشير إلى حماية الحياة الخاصة للعامل عند  أو العائلية في مجال العمل، أو الحالة سبمسألة التمييز على أساس الجن

 .تعارضها مع العمل الذي يزاوله

رة النزاعات القضائية المتعلقة بالتمييز في العمل على أساس الجنس ال تعني انعدام التمييز في هذا المجال ند أن غير
إنما يرجع ذلك إلى ووأن المرأة تتمتع بكامل حقوقها على وجه المساواة بما في ذلك الحق في العمل وتكافؤ فرص التشغيل، 

لجزائري بأحكام تساعد على التطبيق السليم للنصوص القانونية المتعلقة صعوبة إثبات وقوع التمييز، حيث لم يأت المشرع ا
 .بالمساواة بين الجنسين من خالل تسهيل عملية إثبات التمييز

ا حول هذه جذري خالف ما ذهب إليه القضاء الفرنسي بغية إيجاد حلول في هذا المجال، حيث أحدث تحوًال علىوذلك 
ا على أن عبء وحول عبء اإلثبات في حالة التمييز من المدعي إلى المدعى عليه، مؤكد ،المسألة مخالفا القواعد العامة

العمال المتضررين من كل الوسائل الفعالة لتطبيق مبدأ  نا، لتفادي حرمااإلثبات قد يتحول عندما يكون ذلك ضروري
 .المساواة

المتعلق بعبء إثبات حاالت التمييز المؤسس  97/80بي بموجب التوجيه رقم وتم تكريسه في القانون األور ماوهذا 
هذا األخير ألزم الدول األعضاء بأخذ جميع التدابير الالزمة لتحويل عبء اإلثبات في قضايا التمييز من وعلى الجنس، 

الوطني بحيث أدرجه المشرع الفرنسي ضمن تشريع  وىالمدعي إلى المدعى عليه، ومنه عمم هذا الموقف على المست
 .)Si-Fodil, 2018(العمل

  الخاتمة

ذلك أن األمومة هي وظيفة اجتماعية يجب  ؛ال تعتبر األحكام الخاصة بحماية األمومة امتيازات متعلقة بالمرأة فحسب
 .على المجتمع ككل المشاركة في تحمل أعبائها، نظير الخصوصية الفيزيولوجية الطارئة التي ستؤهلها لألمومة

التي أكدت لحامل، لوضعية إلى سن العديد من القواعد الحمائية الخاصة بالمرأة اوهي خصوصية دفعت بالتشريعات ا
 .جميعها على ضرورة تمتعها خالل فترة الوضع بإجازة إجبارية

 :لدراستنا، توصلنا إلى جملة من النتائج التالي بيانها وختامًا

ضمانات تهدف إلى التضييق وهي لة في منصبها، لقد كرس المشرع الجزائري العديد من الضمانات لحماية استقرار العام -
ا، لضمان عدم المساس باستقرار العاملة من مجال حرية المستخدم في ممارسة سلطته في إنهاء عالقة العمل انفرادي

بعد المساس باستقرارها، لكنها غير  لعاملةضمانات أخرى الحقة تحمي اباإلضافة إلى عن طريق التسريح التعسفي، 
ا وبين حق العاملة في بب اختالل التوازن بين سلطات المستخدم الواسعة عند إنهاء عالقة العمل انفراديكافية بس

غير مقيدة واالستقرار، ألن الضوابط المقيدة لسلطة المستخدم في إنهاء عالقة العمل بإرادته المنفردة غير محكمة، 
 .بشكل كاٍف المستخدملسلطات 

اإلدماج يعرض العاملة إلى التسريح التعسفي، في ظل استغالل المستخِدم ضعف ومحدودية ن الطابع الجوازي إلعادة إ -
ثر ذلك، حيث ال يستطيع القاضي الحكم بإعادة اإلدماج إال أالضمانة القضائية، طالما ال رقابة قضائية فعلية تمارس على 

لتعسفي، لينحصر دوره في االكتفاء بتقدير بالتالي تقلص سلطات القاضي في مجال التسريح اوم، إذا قبل به المستخٍد
لذلك  .ا على نجاعة الضمانات القانونيةمدى شرعية قرار التسريح والحكم بالتعويضات النقدية الالزمة، مما يؤثر سلب

 .لهن رفض إعادة اإلدماج آلية تخدم المستخدم على حساب استقرار العامل في منصب عمإيمكن القول 
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عالقة العمل، لكنه محدود بفترة العطلة فقط،  قيع الفصل وفق مبدأ المنع المطلق، أي في حالة تعليذهب المشرع إلى من -
وال تتماشى مع التوجه العالمي، الذي  ةيكاف ريبذلك غ ةيإلى الفترات السابقة والالحقة لألمومة، لتكون الحما متديوال 

 ،أن تفصل المرأة خارج هذه الفترة حدثيإذ قد  ؛لعطلةالسابقة والالحقة ل تلتشمل الفترا ةيبأن تتوسع الحما قضيي
 .باألمومة رتبطيأي خارج مدة اإلجازة لسبب 

عند ) الحق في الزواج كنموذج(ن ندرة أحكام القضاء االجتماعي الجزائري المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للعاملة إ -
عرف مثل هذه النزاعات، حيث ال يمكن تفسير هذا الفراغ عني أن عالقات العمل ال تتتعارضها مع العمل الذي تزاوله ال 

ذلك أن العاملة حتى في  .طرق باب القضاء عند المساس بحياتهن الخاصة فيالتشريعي والقضائي إال بتردد العامالت 
 خشية فقدان العمل بعد مشقة الحصول عليه كافية لصرف أي ؛ إذ انحالة وعيها بحقوقها قد تتردد في الدفاع عنها

 .عاملة عن مقاضاة المستخدم والمطالبة بتطبيق القانون

دون وجوب تقديم جملة من االقتراحات نراها ضرورية  لن تكون النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة حائًال
 ،لتسريح التعسفيلسد النقائص اّلتي شابت تشريع العمل فيما يخص ضمانات االستقرار المهني للمرأة العاملة وحمايتها من ا

 :نوجزها فيما يلي لزواج،سواء بسبب عطلة األمومة أو ا
- إعطاء األولوية إلعادة اإلدماج عوض التعويض النقدي، أو على األقل تخويل العاملة تعويضإذا تم رفض  ا عادًالا نقدي

راء تعرضها للتسريح التعسفي، ا لمختلف األضرار التي أصابت العاملة جإعادة اإلدماج، ليكون التعويض النقدي جبر
ا مادية أو معنويةسواء كانت أضرار. 

ضرورة تدخل المشرع الجزائري بغية تدارك جميع مظاهر القصور بشأن الحماية القانونية لمنصب المرأة العاملة، ونخص  -
ا خالل هذه مطلًق على مبدأ منع فصل المرأة هيبوضوح ال لبس ف نصيأن  ي حالتي عطلة األمومة والزواج،بالذكر ف

 ةيعلمنا أن أغلب االتفاقيات الجماعخاصة إذا  ،الغموض واإلبهام بالمدة في القانون المنظم لعالقات العمل، وتجن
 .للعمل ال تنص على مثل هذه المبادئ

مشرع، يتعين بسبب هشاشة الضمانات التشريعية وعدم كفايتها لحماية االستقرار المهني، وإلى حين تدارك األمر من قبل ال -
  .على القضاء أن يكون له الدور الحاسم والمنشئ لجملة من الضمانات المتعلقة باألمن المهني للمرأة العاملة

وبهدف  اتها،يأكبر للمرأة في هذا اإلطار خالل هذه الفترة الحرجة من ح ةيوبهدف إضفاء حما ،بغية رفع أي غموض -
مجال منع  عيالمشرع الجزائري صراحة على توس نصيضرورة بمكان أن الحفاظ على حقوقها كاملة، فإنه بات من ال

إلى شهر كامل بعد االنتهاء من عطلة األمومة واستالمها  متديعلم صاحب العمل بالحمل، و خيمن تار بدأيالفصل، ل
 .لمنصب عملها

صلحة هذه األخيرة ومصلحة العاملة، إلى درجة اختالل التوازن بين م ي مراعاة مصلحة الهيئة المستخدمةال يجب المغاالة ف -
ا لوجود العمال في مركز نظروألن الهدف األساسي من قانون العمل هو حماية الحد األدنى من الحقوق العمالية، 

 .في عالقة العمل لخلق نوع من التوازن بين المصالح المتناقضة لطرفيها مشرعم، يتدخل الأضعف من مركز المستخٍد
أن يصاحب النمو االقتصادي نمو اجتماعي، والنمو االجتماعي لن يتحقق إال بتوفير حماية كافية  كما أنه من الضروري

  .يينللعمال وتمتعهم بأمن واستقرار وظيف
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Abstract 

This study aims at highlighting the guarantees of protection of working women from dismissal 
due to maternity leave in the Algerian labor legislation, compared with other comparative legislations, 
by suspending the employment relationship rather than terminating it. 

Consequently, the restrictions on the employer's authority to terminate the employment 
relationship determined unilaterally are guarantees to prevent prejudice to the occupational stability of 
the working woman, thus the sudden loss of her job. 

The working women then benefits of her right to reintegrate into her work or to receive 
compensation for the employer's arbitrariness, as a guarantee to protect her from dismissal after the 
end of maternity leave. 

One of the most important findings of this study is that these guarantees contained in Algerian 
labor legislation are insufficient, given the shortcomings of its provisions, especially the optional 
nature of reintegration, which constitutes a barrier to its realization.  

This study is also included within the quest of highlighting the legal void regarding the protection 
of the right of a woman to marry, within national labor legislation, as well as indicating the 
comparative position of the judiciary about that, in light of the scarcity of judicial decisions 
concerning the right of the worker to marry on the one hand and the difficulty of proving on the other. 

Keywords: Working woman, Stability, Wedding, Maternity, Arbitrary demobilization, Guarantees. 
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  الملخص

 استراتيجيةعرف على طبيعة العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي واألثر الوسيط لفهم هدفت الدراسة الحالية إلى الت
بلغ عدد . اإلدارية والمالية ستشاراتاالمفردة من العاملين في مجال خدمات ) 350(شملت عينة الدراسة . الشركة على هذه العالقة

يانات كأداة رئيسة لجمع الب ستبانةاال واستخدمتالتحليلي، ة المنهج الوصفي دراسالتبنت . استبانة) 265(الصالحة للتحليل  االستبانات
 االنحدارالبسيط، وتحليل  االنحداربيرسون، وتحليل  ارتباطفرضيات الدراسة من خالل معامل  اختبارتم  .المتعلقة بمتغيرات الدراسة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من ). SPSS V.21( ةاالجتماعيالحزمة اإلحصائية في العلوم  استخدامبالهرمي المتعدد 
، كما توصلت الدراسة إلى وكذلك مستوى الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي ،الشركة مرتفع ستراتيجيةأن مستوى فهم العاملين ال: أبرزها

موجبة بين الوالء التنظيمي واألداء  ارتباطعالقة أثر والشركة والوالء التنظيمي، و استراتيجيةموجبة بين فهم  ارتباطوجود عالقة أثر و
إلى أن فهم  وتوصلت الدراسة أيضًا .الشركة واألداء اإلبداعي استراتيجيةموجبة بين فهم  ارتباطاإلبداعي، ووجود عالقة أثر و

خرج الباحث بمجموعة من  ،لى النتائجوبناًء ع. الشركة يتوسط بشكل جزئي العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي استراتيجية
 ستراتيجيةاألداء اإلبداعي للعاملين في الشركات المبحوثة من خالل ضمان فهمهم ال استدامةالعمل على : التوصيات كان من أهمها
املين توضح ، وعقد لقاءات مباشرة مع العاالستراتيجيواضحة تضمن تطبيق األسس السليمة للتواصل  اتصالالشركة وذلك بتبني خطة 

الشركة ورسالتها ومهمتها، والحفاظ على ديمومة األداء اإلبداعي للعاملين في  استراتيجيةوظائفهم بتحقيق  ارتباطأهمية وكيفية 
الوالء التنظيمي للعاملين في الشركات المبحوثة  واستغاللالشركات المبحوثة من خالل تعظيم مستويات الوالء التنظيمي لديهم، 

وبالتالي تحقيق أهدافها بحماس من  ،الشركة ستراتيجيةأداة تدفعهم نحو السعي إلى تسخير جهودهم في زيادة فهمهم الك هاستخدامو
 .خالل تبني نهج األداء اإلبداعي

   .االستشاريةالشركة، الوالء التنظيمي، األداء اإلبداعي، شركات الخدمات  استراتيجيةفهم  :الكلمات المفتاحية
  

  المقدمة
زيادة متطلبات اإلبداع لتلك استقالليتها، مما ترتب عليه القائم على المعرفة في تعقيد الوظائف وزيادة  قتصاداالساهم 
 & Shalley(، وجعل األداء اإلبداعي للقوى العاملة هو أساس التنافس )Shalley, Gilson & Blum, 2000(الوظائف 

Gilson, 2004(.  ن األداء اإلبداعي كأحد أهم محركات النجاح لمديرون التنفيذيوفليس من المستغرب أن يحدد اوبالتالي
بيئة األعمال كما أن ما تواجهه  ).IBM Global CEO Study, 2010(في عالم األعمال الذي يتسم بالمنافسة الشديدة 

ن مزايا البحث عاليوم من تعقيد وشيوع حالة عدم اليقين جعل األمر أكثر صعوبة أمام منظمات األعمال، حيث أوجب عليها 
في تلبية  حيويًا في األسواق المحلية والعالمية سريعة الخطى، مما جعل سلوك األداء اإلبداعي أمرًا تنافسية جديدة

  . العمالء وتوقعاتهم احتياجات
 ,Darvishmotevali, Altinay & Vita(في بقاء المنظمات ونجاحها على المدى البعيد  أساسيًا يلعب اإلبداع دورًا

، لذلك أصبحت المنظمات في الوقت الحاضر بحاجة ماسة إلى تغيير األنماط التقليدية في مجال األعمال والعمليات، )2018

                                                        
 .2120يرموك، ، جامعة ال"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
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، مما يسلتزم )Sulistiyani, Udin, & Rahardja, 2018(وحلول مبتكرة للمشكالت التي تواجهها  وابتكار طرق جديدة
  .والتغيير في االبتكار أساسيًا حيث يعتبر اإلبداع عامًال ،)Gashema, 2019(منها تحسين األداء اإلبداعي لألفراد 

 ويعتبر ضروريًا ،من جوانب األداء الوظيفي مهمًا ويشكل جانبًا ،إن األداء اإلبداعي لألفراد جزء ال يتجزأ من األداء الكلي
، وقد أظهرت نتائج )West & Farr, 1990(التنظيمي  االبتكارة للمنظمات من خالل تفعيل أنشطة لرفع القدرة التنافسي

 & Saifullah(األبحاث أن األداء الوظيفي ككل واألداء اإلبداعي للعاملين بشكل خاص يعتمد على والئهم لمنظماتهم 
Sajjad, 2016( المنظمة ورسالتها ورؤيتها وأهدافها  استراتيجيةالواضح مع العاملين حول  االستراتيجي، كما أن التواصل
وتقديم مساهمات هامة ) Holtschlag & Masuda, 2011(إلى تحفيزهم نحو تطوير ثقافة األداء اإلبداعي وغاياتها يؤدي 

  ).Juechter, Fisher & Alford, 1998(في تحسين العمليات من خالل األفكار اإلبداعية 
عي كالوالء التنظيمي أن العوامل التنظيمية التي تولد األداء اإلبدا )Hu, Wu & Gu, 2019(يؤكد  ،وبالرغم من ذلك

 ،ومن هذا المنطلق .، وأنه ال توجد أدلة حاسمة حول هذا األمرال تزال تعاني من ندرة الدراسات االستراتيجيوالتواصل 
الشركة في العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي للعاملين  استراتيجيةاألثر الوسيط لفهم  ختبارجاءت هذه الدراسة ال

ألن األداء  وقد طبقت الدراسة الحالية على هذه الشركات نظرًا .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالخدمات في شركات 
أنها تعتمد على الموارد البشرية ذات  كما ،)Obeidat et al., 2016(فيها اإلبداعي يعتبر من عوامل النجاح الرئيسية 

ديم أداء إبداعي يتمثل في حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه العمالء في المهارات التخصصية العالية التي يتوجب عليها تق
العديد من الباحثين يؤكدون أن المنظمات ، باإلضافة إلى أن )Hipp, Gallego & Rubalcaba, 2015(شتى المجاالت 

وبالتالي  )Zaitouni & Ouakouak, 2018(ن يتسم أداء موظفيها باإلبداع لتحسين مستوى الخدمة الخدمية تتطلب أ
  .ووالئهم تحسين مستوى رضا العمالء

 الدراسة وأسئلتها مشكلة
ومن . ورغبات زبائنها احتياجاتفي عملها على تقديم حلول إبداعية ومبتكرة لتلبية  ستشاراتاالتعتمد شركات خدمات 

الذي يعتبر ري داعي لعنصرها البشفي المقام األول على األداء اإلب انهذه الشركات ونجاحها يعتمد يةاستمرارأن المعلوم 
 انخفاضأن إال أن مشكلة الدراسة تكمن في . العامل الحاسم في تحقيق القيمة للزبائن وضمان رضاهم ووالئهم للشركة

بعد أن ساهم  وفقدانها لقدراتها التنافسية، خصوصًا واندثارهاتالشي هذه الشركات  مستوى األداء اإلبداعي يؤدي إلى
في زيادة متطلبات األداء اإلبداعي، باإلضافة إلى أن شدة تعقيد بيئة األعمال وشيوع حالة  استقالليتهاوزيادة  تعقيد الوظائف

عليها البحث  أصبح لزامًا بحيثال مفر منه،  سلوك األداء اإلبداعي للحفاظ على تنافسيتها أمرًاعدم التأكد فيها جعل من تبني 
لرغم من أن بعض وعلى ا. الحفاظ على المستويات المرتفعة من األداء اإلبداعيعن العوامل التنظيمية التي تساهم في 

نحو فهم  قويًا أن األداء اإلبداعي يعتمد على الوالء التنظيمي وأن الوالء التنظيمي يولد لدى العاملين دافعًا الدراسات تؤكد
وجد أدلة األداء اإلبداعي، فإنه ال تهم على تبني ثقافة للشركة وأهدافها ورؤيتها ورسالتها وبالتالي يحفز ةاالستراتيجيالغايات 

  .حاسمة حول ذلك
الشركة  استراتيجيةهل يوجد أثر وسيط لفهم : يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي ،وعليه 

نبثق األردنية؟ وت إلدارية والماليةا ستشاراتاالفي العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي للعاملين في شركات خدمات 
   :عن هذا التساؤل الرئيس، التساؤالت الفرعية التالية

 اإلدارية والمالية األردنية؟ ستشاراتاالالشركة من قبل العاملين في شركات خدمات  استراتيجيةما هو مستوى فهم  .1
 اإلدارية والمالية األردنية ؟ ستشاراتاالما هو مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين في شركات خدمات  .2
 اإلدارية والمالية األردنية؟ ستشاراتاالما هو مستوى األداء اإلبداعي للعاملين في شركات خدمات  .3
 ستشاراتاالشركات خدمات في الشركة  ستراتيجيةللوالء التنظيمي في فهم العاملين ال ذو داللة إحصائية أثرهل يوجد  .4

  اإلدارية والمالية األردنية؟
اإلدارية  ستشاراتاالشركات خدمات في للوالء التنظيمي في األداء اإلبداعي للعاملين  ةذو داللة إحصائي يوجد أثر هل .5

  ؟والمالية األردنية
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 ستشاراتاالشركات خدمات في الشركة في األداء اإلبداعي للعاملين  استراتيجيةلفهم  ذو داللة إحصائية يوجد أثر هل .6
  ؟ةاإلدارية والمالية األردني

  الدراسة أهمية

  األهمية العملية

يتوقع أن تسهم نتائج الدراسة الحالية في تحسين قدرة الشركات المبحوثة على تحسين أدائها اإلبداعي من خالل تقديم 
جملة من التوصيات العملية المستندة على دراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الوالء التنظيمي في زيادة األداء اإلبداعي، 

  .الشركة أن يعزز من هذا الدور استراتيجيةح كيف يمكن لفهم وتوضي

  األهمية النظرية

الشركة والوالء التنظيمي وأثرهما في األداء اإلبداعي، مما  استراتيجيةهناك ندرة في الدراسات التي تربط بين فهم  
صلة، وتقديم أدلة عملية حول طبيعة يعكس األهمية النظرية للدراسة الحالية، حيث ستسهم نتائجها في إثراء األدب ذي ال

  .العالقة بين المتغيرات أنفة الذكر

  أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات الشركة من قبل العاملين في  استراتيجيةتقييم مستوى فهم  .1

 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات ظيمي لدى العاملين في تقييم مستوى الوالء التن .2

 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات تقييم مستوى األداء اإلبداعي لدى العاملين في  .3

اإلدارية والمالية  ستشاراتاالشركات خدمات الشركة في  استراتيجيةتحديد طبيعة العالقة بين الوالء التنظيمي وفهم  .4
 .األردنية

 ستشاراتاالشركات خدمات تحديد طبيعة العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي من وجهة نظر العاملين في  .5
 .اإلدارية والمالية األردنية

اإلدارية  تستشارااالشركات خدمات الشركة واألداء اإلبداعي للعاملين في  استراتيجيةتحديد طبيعة العالقة بين فهم  .6
 .والمالية األردنية

الشركة في العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي من وجهة نظر  استراتيجيةالكشف عن طبيعة األثر الوسيط لفهم  .7
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات العاملين في 

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة

  الشركة اتيجيةاسترفهم 
ات الجيدة والناجحة هي جزء رئيس االستراتيجين استراتيجياتها بعناية شديدة، ألتقوم منظمات األعمال بإعداد وصياغة 

بالشكل السليم والصحيح يوفر لمنظمات األعمال  ةاالستراتيجيإن صياغة . من نجاح المنظمات، ومن السمات المميزة لها
المديرين والعاملين  انتباهحول الغرض من المنظمة، وزيادة  كافة خلق وعي لدى العاملين مجموعة من المزايا من أبرزها

في التعامل مع التغيرات البيئية،  الستباقيللفرص والتهديدات الجديدة، والمساعدة في توحيد جهود المنظمة، وتبني النهج ا
 & Barney( المرجوة وتحقيق النتائج ستراتيجيةمة لالوتزويد المديرين بأساس منطقي لتوجيه الموارد نحو المجاالت الداع

Hesterly, 2019.(  
أن  ةاالستراتيجيفقد أكد معظم الباحثين في حقل اإلدارة  ت كافية؛ليس اات الجيدة وحدهاالستراتيجيإال أن صياغة 

 ,Thompson & Strickland(من قبل المديرين إلى العاملين أمر ال يقل أهمية عن تطويرها  ةاالستراتيجيعملية توصيل 
أن المنظمات وقد وجد  .كل الصحيح تؤدي مهامها بشكل أفضلبالش استراتيجيتهافالمنظمات التي تقوم بتوصيل  ؛)2001
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باألدوار والمسؤوليات  استراتيجيتهامن جهة، وتربط  االستراتيجيالتي تخلق الربط الواضح بين أهداف العاملين والمحتوى 
  ).%4.8(في القيمة السوقية بمتوسط  ًاتحقق تحسن ،)Marzec, 2007( الفردية من جهة أخرى

عتبر من السمات التي تميز جراءات التي يتحملون مسؤوليتها يأن فهم األفراد للقرارات واإل وقد أكدت الدراسات
ن على اإلدراك السليم للمنظمة يساعد العاملي االستراتيجي، كما أن فهم الغرض استراتيجياتهاالمنظمات الناجحة في تنفيذ 

لتوجهاتها وتحديد الوضع المستقبلي الذي تطمح بالوصول اليه، وبالتالي تحديد الدور الذي يمكن أن يؤديه عملهم في 
لذلك يجب أن يكون لدى العاملين فهم عميق لسبب  ).Thompson & Strickland, 2001(وصول المنظمة إلى ذلك الوضع 

على دراية بما هو  إليه، كما ينبغي أن يكون العاملون، والوضع المستقبلي الذي تصبو اتيجياالستروجود المنظمة وتوجهها 
  .مطلوب منهم كأفراد أو أعضاء ضمن فريق لتحقيق التقدم لمنظماتهم

في المنظمة  ؛ فالعاملونهامًا أمرًا ةاالستراتيجيإن فهم العاملين لما هو متوقع منهم يجعل من عملية نشر وتوصيل  
ن إلى فهم أهمية المنظمة إليه، كما يحتاج العاملو الذي يأخذون تجاهباالأن إدارة المنظمة على دراية أن يدركوا ة إلى بحاج

داء مهامهم لتحقيق األهداف بالشكل ولد لديهم الدافع نحو التميز في أ، مما يةاالستراتيجيعملهم ودوره في تحقيق األهداف 
إلى توحيد جهود العاملين،  ستراتيجيةإلى ذلك، يؤدي النشر الدقيق والواضح لال إضافة ).Katzenbach, 2003(األمثل 

 ةاالستراتيجيالقرارات الفاعلة، ويولد لديهم الفهم التام حول كيفية مساهمة قراراتهم في دعم  اتخاذويساعدهم على 
)Barney & Hesterly, 2019(.  

 لفهم قويًا لوالء التنظيمي للعاملين يولد لديهم دافعًاالمستوى المرتفع من اأن ) Attridge, 2009(وقد وجد 
 & Slack, Orife(ها المستقبلي، ويؤكد اتجاهرؤيتها وحول صورة واضحة  اكتسابوالسعي نحو  المنظمة استراتيجية

Anderson, 2010 ( م بهذه إلى توصيل رؤيتها إلى العاملين للحفاظ على وعي العاملين الدائ استمراربأن المنظمات تحتاج
من األبحاث يؤكد أن  ًاوبالتالي حصد الفوائد الناتجة عن الرضا الوظيفي المصاحب لهذا الوعي، كما أن هناك عدد ،الرؤية

 & Holtschlag(مثل تحفيز األداء الوظيفي  ،الواضح مع العاملين يحقق العديد من النتائج اإليجابية االستراتيجيالتواصل 
Masuda, 2011 (بتحقيق متطلبات العمل  االلتزاماألداء اإلبداعي وزيادة  وتطوير ثقافة)Rogers & Blenko, 2006 (

 ,Juechter, Fisher & Alford(وتقديم إسهامات كبيرة في مجال تحسين العمليات من خالل طرح األفكار اإلبداعية 
1998.(  

  الوالء التنظيمي
من أهم الطرق التي يمكن من خاللها الحد من ، ويعد داريمفهوم الوالء التنظيمي من المواضيع الهامة في األدب اإل

 ,Voyles(ويرى . )Akman & Özdemir, 2019(معدالت دوران العاملين، وتحسين بيئة العمل، وزيادة فاعلية المنظمات 
وده ه لفترات زمنية طويلة في المنظمة، وتكريس جهؤأن الوالء التنظيمي يرتبط بسلوكيات الموظف من حيث بقا) 1999

 ;Powers, 2000(كما يصف . لتحقيق أهداف المنظمة وأغراضها، وقدرته على النمو داخل المنظمة وخلق القيمة للعمالء
Drizin & Schneider, 2004 (مثل  ،أنه مجموعة من السلوكيات واإلجراءات المرتبطة بالموظفالوالء التنظيمي ب

التي تصب في تحقيق أهداف عمل إلنهاء المهام المطلوبة منه ال المشاركة في أنشطة المنظمة والبقاء لوقت متأخر في
) Huang et al., 2006(يصف و. وظيفية المتعلقة بوظائفهمالمنظمة، ومساعدة الزمالء بغض النظر عن المهام واألوصاف ال

مة لفترات طويلة بغض أنه سلوكيات العاملين المرتبطة بالعمل والمنظمة من حيث بقاء الموظف في المنظالوالء التنظيمي ب
مشاركة في أنشطتها بطريقة عفوية بغض النظر عن الواجبات النظر عن حاالت تقليص أنشطتها وحجمها، وكذلك ال

أنه تكريس العاملين أنفسهم لنجاح المنظمة، الوالء التنظيمي ب) Pandey & Khare, 2012(في حين يعرف  المطلوبة،
  .األفضلوإعتقادهم بأن العمل فيها هو خيارهم 

نجاحها  يةاستمرارأن الدراكها  ؛وتسعى المنظمات جاهدة إلى تعزيز ورفع مستويات الوالء التنظيمي لدى العاملين فيها
ن والء العاملين يؤدي إلى إلى الفوائد األخرى التي تجنيها؛ إذ إ إضافة ،)Morrall, 1999(عتمد على والء موظفيها ت

إنتاجية العاملين ذوي الخبرة، والتأثير  ارتفاعومعدالت دوران العمل،  انخفاضيجة تكاليف التوظيف والتدريب نت انخفاض
، كما أن العاملين الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من )Levin, 2001(اإليجابي على الزبائن والموظفين المستقبليين 
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 ,Conlin(المنظمة لكي تبقى مستمرة في عملها  تابتكاراالوالء التنظيمي يبادرون بتقديم األفكار اإلبداعية التي تبنى عليها 
2001.(  
 اتجاهأن الوالء التنظيمي يولد لدى العاملين الشعور بأهمية فهم  )Martensen & Gronholdt, 2001(ويؤكد  

بشكل فاعل وواضح، وذلك بهدف تكوين فهم واضح للعمل الذي يجب القيام به  استراتيجياتهاالمنظمة ورؤيتها وأهدافها و
مي يخلق أن الوالء التنظي) Potomac, 2000(والوقت الالزم إلنجازه، ومن هو المسؤول عن كل وظيفة فردية، كما يؤكد 

نتماء إلى شيء ذي قيمة، ويحفزهم على معرفة كيفية أداء أعمالهم، وفهم أهداف المنظمة وكيف لدى العاملين الشعور باال
  .تساهم جهودهم في تحقيق تلك األهداف

للفوائد التي تحققها المنظمات نتيجة والء العاملين فيها، فقد درس العديد من الباحثين العوامل المؤثرة في بناء  ونظرًا
المنظمة إدارة واضح وصادق بين  اتصالنمط  اتباعأن إلى ) Morrall, 1999(وتعزيز الوالء التنظيمي للعاملين، حيث أشار 

 خلق الشعور لدى العاملين بأنهمأن ) Solomon, 1992(، في حين أكد تنظيميوالعاملين يسهم في رفع مستويات الوالء ال
 ،المزيد من المعارف والمهارات كتسابالتطوير المهني والشخصي لهم مثل التدريب ال فرص شركاء في المنظمة، وتوفير

 جودة حياة العملتحسين  ا إلى أنفقد أشار )Martin & Black, 2006(يساهم في تنمية الشعور بالوالء التنظيمي، أما 
  . يلعب الدور األساس في تعزيز الوالء التنظيمي

  األداء اإلبداعي
أنه إنتاج أفكار غير مألوفة ومفيدة لألفراد ء الوظيفي للعاملين، ويعرف بمن أهم جوانب األدا ًايعتبر األداء اإلبداعي واحد

أنه مجموعة من األنشطة المترابطة التي يمكن مالحظتها ف بكما يعرDul, Ceylan & Jaspers, 2011.( (في مكان العمل 
الفكرة، (لمهمة ما، ومدى الحكم على نتائج هذه األنشطة  استجابةالتي تحدث و) مثل العمليات اإلدراكية(أو عدم مالحظتها 

 ,Montag, Maertz & Baer( من قبل أصحاب المصلحة المعنيين على أنها جديدة ومفيدة) األولي، المنتج األنموذج
األداء اإلبداعي على أنه ذلك األداء الذي يتسم بتقديم أفكار ) Cummings & Oldham, 1997(يستعرض و. )2012

بينما تشير الفائدة إلى أن الفكرة أو المساهمة ذات صلة مباشرة  ،حيث تشير الجدة إلى الحداثة واألصالة ،جديدة ومفيدة
أن األداء اإلبداعي ) Zhou & George, 2001(على قيمة من خاللها، بينما يرى  بأهداف المنظمة ويمكن للمنظمة الحصول

 .صنيع والعمليات اإلدارية الجديدةهو توليد أفكار جديدة قد تكون ذات قيمة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات وطرق الت
أن األداء اإلبداعي هو ، حيث يرى ةفي األدبيات السابق هو األكثر شيوعًا) Amabile, 1988(ويعد التعريف الذي قدمه 

  .إنتاج أفكار أو منتجات أو إجراءات جديدة ومفيدة من قبل شخص ما أو من قبل مجموعة من األشخاص الذين يعملون معًا
للمنظور الذي ركزت عليه دراساتهم، حيث يعرف من منظور العملية  كما تعددت تعريفات الباحثين لألداء اإلبداعي وفقًا 

)Mumford, Reiter-Palmon & Redmond, 1994 (أنه القدرة على إنتاج عمل جديد غير مألوف ب) ،أي يمتاز باألصالة
 ,Zhou & Shalley(، بينما يعرف من منظور المنتج )أي مفيد للمنظمة، ويفي بمتطلبات المهمة(ومناسب ) وغير متوقع

أنه سمات ين تم تعريفه من منظور الشخص بية، في حلمهمة ما نتيجة لعملية فكر استجابةأنه منتج جديد أو ب) 2003
شخصية، أو فروقات فردية معينة ترتبط بمستويات مرتفعة أو منخفضة من األداء الذي يمتاز بتقديم ما هو جديد ومفيد 

)Feist, 1998(. ف األداء اإلبداعي  ،أما من المنظور السياقيريات أنه مجموعة من السمات والسلوكيات والعملبفقد ع
بعض الظروف والعوامل السياقية الموجودة داخل المنظمة ظهورها  علقة بتقديم عمل جديد ومفيد، وتسهلالمعرفية المت

)Shalley, Zhou & Oldham, 2004 .(  
تتفق في مضمونها وجوهرها على أن األداء اإلبداعي هو إنتاج األفكار  ، فهيوعلى الرغم من تعدد التعريفات السابقة

حاولته للوصول والمفيدة، حيث يشير مصطلح إنتاج أفكار إلى عملية السلوك اإلبداعي التي يقوم بها الموظف في مالجديدة 
إلى نتائج  ولكنها قد ال تؤدي غالبًا ،إلى أفكار أو أعمال جديدة تؤدي ومما ال شك فيه أن هذه العملية .إلى نتيجة إبداعية

  . إبداعية اعتبارهاة والمفيدة الخصائص التي يجب أن تمتلكها النتيجة حتى يمكن تمثل األفكار الجديد ،وفي المقابل .مفيدة
ألهمية األداء اإلبداعي في زيادة تنافسية المنظمات، فقد كرس العديد من الباحثين جهودهم للكشف عن العوامل  ونظرًا

 يمكنإذ  ؛اإلبداعية لألفكار داعمة بيئة إلى اجةالتي ُتشجع العاملين على زيادة أدائهم اإلبداعي، وتوصلوا إلى أن األفراد بح
من عرض  وجود بيئة داعمة قد ال يتمكنون دون ولكن ،إبداعي بشكل للتفكير الالزمة الموارد جميع على الحصول فرادلأل
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األداء من العوامل التنظيمية التي تؤثر على مستوى  ًاكبير ًاكما توصل الباحثون إلى أن هناك عدد. أفكارهم اإلبداعية
 Liu, Chen(ستقاللية في أداء العمل ، واال)Gong et al., 2009(من أهمها النمط القيادي السائد في المنظمة  ،اإلبداعي

& Yao, 2011( ،ودعم اإلدارة العليا والحوافز  تصالونمط اال)Akdogan & Kale, 2017(دريب ومستوى ، وثقافة الت
 .)Diamantidis, & Chatzoglou, 2019(والء التنظيمي حتواء الوظيفي والمهارات العاملين واال
  الدراسات السابقة

رات الدراسة لم يجد الباحث دراسات سابقة أجنبية أو عربية تجمع بين متغي ،من خالل البحث المكثف في قواعد البيانات
  :على النحو التاليدراسة الحالية الصلة بمتغيرات المن الدراسات ذات  ًافقد حصر الباحث عدد ،وعليه .الحالية وتربط بينها

 .وسلوك األداء اإلبداعي في العمل العالقة بين نمط القيادة التحويلية اختبار دراسة هدفت إلى )Gashema, 2019(أجرى  -
توصلت الدراسة إلى وجود أثر  .مفردة) 412(وبلغ عدد المستجيبين  ،في رواندا مصرفًا) 14(بقت الدراسة على ُط

أن هذا النمط يتشارك مع العاملين رؤية واضحة للمنظمة،  وخصوصًا ،لية في األداء اإلبداعي للعاملينللقيادة التحوي
 .المنظمة امتحقيق مهب االلتزامويشجعهم على 

ضغوط العمل والفرص الوظيفية المدركة في الوالء التنظيمي في سياق إلى تحديد أثر ) Wu et al., 2019( هدفت دراسة -
من العاملين في شركة الكهرباء  صينيًا موظفًا )2048(بلغ تعدادها عينة  طبقت الدراسة علىو، التغيير التنظيمي

توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي و .لى سلسلة من التغييرات التنظيميةإ المملوكة للدولة والتي خضعت مؤخرًا
 .ركة في الوالء التنظيميلضغوط العمل في الوالء التنظيمي، ووجود أثر إيجابي للفرص الوظيفية المد

ها وأثر فهم العاملين لمهمة المنظمة ودوره في تحقيق ثرأ اختبار) Mas-Machuca & Marimon, 2019(تناولت دراسة  -
توصلت ويعملون في شركتين من إسبانيا،  مديرًا) 132(طبقت الدراسة على عينة مكونة من  .ذلك على األداء التنظيمي
أثر في األداء المدرك، وأوصت الدراسة بضرورة أن  اعاملين في تحقيق مهمة المنظمة كان لهالدراسة إلى أن مشاركة ال

 .تكون مهمة المنظمة مرتبطة بمشاركة العاملين

دخار التعاونية في ت االفي ديمومة األداء لعدد من جمعيا االستراتيجيالغرض  أثر) Kinyuira, 2018(بحثت دراسة  -
ستيعابها من قبل العاملين وا ةاالستراتيجين وضوح الرؤية والرسالة واألهداف والغايات توصلت الدراسة إلى أوكينيا، 

وأوصت الدراسة بضرورة توافر فهم واضح لدى العاملين  .األداء من حيث نمو الدخل واألصوليعزز من ديمومة 
 .فاظ على ديمومة األداءللرؤية والرسالة واألهداف والغايات لزيادة قدرة الجهات المبحوثة على التنافس والح

الكشف عن العالقة بين مستوى الوالء التنظيمي ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مديرات ) Alajami, 2016(تناولت دراسة  -
مفردة، ) 49(طبقت الدراسة على عينة بلغ تعدادها  .ياض في المملكة العربية السعوديةالمدارس الثانوية بمنطقة الر

زدياد سنوات الخبرة ويرتبط بمستويات أعلى من اإلبداع مستوى الوالء التنظيمي يزداد با نتوصلت الدراسة إلى أو
 . اإلداري

طبقت الدراسة على عينة  .الء التنظيمي في اإلبداع اإلداريإلى الكشف عن مساهمة الو) Zagdo, 2015(سعت دراسة  -
ن سوء للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناتجة عمفردة من العاملين في الصندوق الوطني ) 130(عشوائية بلغ تعدادها 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مساهمة الوالء التنظيمي في اإلبداع اإلداري جاءت  .األحوال الجوية في الجزائر
 .متوسطة

بترول مؤسسة الطريقة اإلدارة باألهداف في أداء العاملين في  استخدامأثر  اختبارإلى ) Alrashedi, 214(تطرقت دراسة  -
توصلت نتائج الدراسة إلى أن المشاركة بين الرئيس ومفردة، ) 380(تكونت عينة الدراسة من  .الوطنية في الكويت

في أداء العاملين، باإلضافة إلى  األكثر تأثيرًا اتحقيق األهداف كانالتزام العاملين بوالمرؤوس في تحديد األهداف و
  .يس والمرؤوسعوامل أخرى مثل التغذية الراجعة بين الرئ
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  بناء فرضيات الدراسة
ن يتحملون مسؤولية تطوير وتعزيز مهاراتهم يمي يستند على الحاجات المتبادلة؛ فالعاملوأصبح مفهوم الوالء التنظ

يتوجب على منظماتهم أن توفر لهم الدعم الالزم لتطوير  ،وفي المقابل .بشكل نشط عن طرق تطوير منظماتهم ويبحثون
وعندما تقدم ). Cole, 1997(ي نهج التواصل المفتوح معهم حول األهداف والتوقعات المرجوة منهم مهاراتهم، وتبن

المنظمات الفرصة لموظفيها لتحقيق النجاح الشخصي من خالل إكسابهم المهارات الالزمة، يتوجب عليهم في المقابل تقديم 
لذلك يجب أن يكون ). Hammer, 1996(أرباح للمنظمة مبادرات إبداعية من شأنها خلق القيمة للزبائن وبالتالي تحقيق 

  .ن على معرفة بكيفية أداء أعمالهم، وفهم أهداف المنظمة وكيفية مساهمة جهودهم في تحقيق تلك األهدافالعاملو
 ات والممارساتاالستراتيجيإن المستويات المرتفعة من الوالء التنظيمي تحفز العاملين على التصرف بشكل إيجابي تجاه 

أكبر فيما  لتزامًااويات مرتفعة من الوالء التنظيمي الموظفون الذين يمتلكون مست التنظيمية، حيث يظهر واألهداف والغايات
 & Muhammad, Ashraf(، ويعملون بمزيد من التفاني لدعم تحقيق األهداف التنظيمية يتعلق بالنجاح التنظيمي

Sarfraz, 2017.(  
المنظمات أن تكون قادرة على جعل جوهر الوالء التنظيمي للعاملين فيها هو دمج أهدافها في  ينبغي على ،ومن هذا المنطلق
 فهم غايات المنظمة وأهدافها وقيمها ضرورة إلى، مما يبرز الحاجة لدى العاملين )Sheppard, 2000(حياتهم العملية 

 ,Lee(ها أهداف جهودهم اإلبداعية لتحقيقمن خالل تكريس  )Niehoff et al., 2001(لمساعدتها على العمل بفاعلية 
1968(.  

  فرضيات الدراسة 
الدراسة على  وبالتوافق مع ما جاءت به الدراسات السابقة، تمت صياغة فرضيات ،على ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها 

  .النحو المبين أدناه

H1: داللة الإيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطعالقة وجد ت(α ≤ 0.05)  استراتيجيةبين الوالء التنظيمي وفهم 
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات في  الشركة

H2: داللة الإيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطعالقة وجد ت(α ≤ 0.05)  بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي
  .ارية والمالية األردنيةاإلد ستشاراتاالشركات خدمات في  للعاملين

 H3: داللة الإيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطعالقة وجد ت(α ≤ 0.05)  الشركة واألداء  استراتيجيةبين فهم
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات في  اإلبداعي للعاملين

H4 : داللةال ذو داللة إحصائية عند مستوى أثريوجد (α ≤ 0.05)  شركات في الشركة  استراتيجيةللوالء التنظيمي في فهم
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالخدمات 

H5: داللةال ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد أثر (α ≤ 0.05)  شركات في للوالء التنظيمي في األداء اإلبداعي للعاملين
  .ردنيةاإلدارية والمالية األ ستشاراتاالخدمات 

H6: داللةال ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد أثر (α ≤ 0.05)  في الشركة في األداء اإلبداعي للعاملين  استراتيجيةلفهم
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات 

H7 : داللةال ذو داللة إحصائية عند مستوىوسيط يوجد أثر (α ≤ 0.05)  ة في العالقة بين الوالء الشرك استراتيجيةلفهم
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات في التنظيمي واألداء اإلبداعي للعاملين 
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  أنموذج الدراسة
  ).1( لما هو مبين في الشكل نموذج الدراسة وفقًا، تم عرض أعلى ضوء فرضيات الدراسة

      

  

  

  

  

  .أنموذج الدراسة :)1(الشكل 
  .من إعداد الباحث: المصدر

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة
األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة بهدف بناء اإلطار  استعراضالوصفي من خالل  المنهج تبنت الدراسة

تعلقة على المبحوثين لجمع البيانات الم استبانةالتحليلي الميداني من خالل توزيع  النظري، كما تبنت الدراسة المنهج
  . فرضيات الدراسة ختباراألساليب اإلحصائية المالئمة ال استخدامبمتغيرات الدراسة، و

  تهاوعين مجتمع الدراسة
ألهمية األداء اإلبداعي في الحفاظ على  المالية واإلدارية نظرًا ستشاراتاالطبقت الدراسة الحالية على شركات خدمات 

في نجاحها، حيث ينعكس هذا األداء بشكل مباشر على رضا الزبائن  أساسيًا هذه الشركات وكونه يمثل عنصرًا يةاستمرار
المالية واإلدارية المدرجة في قاعدة  ستشاراتاالالدراسة من جميع العاملين في شركات خدمات  تكون مجتمع. ووالئهم

) 350(نة ميسرة بلغ تعدادها عي اختياروقد تم  .1/4/2019إلى  1/1/2000 بيانات دائرة مراقبة الشركات خالل الفترة من
. بغض النظر عن منصبهم الوظيفي لصعوبة حصر مجتمع الدراسة االستشاريةمفردة من األشخاص الذين يقدمون الخدمات 

معادلة روبرت ماسون عند  استخدامبشركة، حيث تم تحديد حجم الشركات المستهدفة ) 146(توزعت عينة الدراسة على 
وتم إسترداد ما مجموعه  استبانة،) 350(التي تم توزيعها  االستباناتبلغ عدد %). 5(أ وهامش خط%) 95(مستوى ثقة 

 االستباناتستبانات غير صالحة للتحليل، وبذلك يصبح عدد ا) 3(تبين وجود  ،، وعند إجراء عمليات اإلدخالاستبانة) 268(
 خصائص) 1(ويعرض الجدول . الموزعة باناتاالستمن  تقريبًا) %76(تشكل ما نسبته  استبانة) 265(الصالحة للتحليل 

  ).والمؤهل العلمي والخبرة، ،االجتماعيالنوع (حيث  من الدراسة عينة

  .خصائص عينة الدراسة :)1(جدول ال

 المتغير الفئة التكرار (%) النسبة المئوية
 االجتماعينوع ال ذكر 232 87.5
  أنثى 33 12.5
 الخبرة سنوات) 5(أقل من  18 6.80

  سنوات) 10(أقل من  –) 5(من  65 24.50
  سنة) 15(أقل من  – سنوات )10(من  102 38.50
  سنة فأكثر 15  80 30.20

 المؤهل العلمي دبلوم متوسط فأقل - -
  بكالوريوس 100 37.70
  ماجستير 143 54.00
  دكتوراه 22 8.30

 المجموع  265 100%

 الوالء التنظيمي

 إستراتيجية الشركةفهم 

 األداء اإلبداعي
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كانت ضمن  االجتماعيأن النسبة األعلى من حيث النوع ، يتضح )1(في الجدول على النتائج الواردة  االطالعمن خالل 
تشير البيانات فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي  من أفراد عينة الدراسة، كما) %87.5(فئة الذكور حيث يشكلون ما نسبته 

وكانت النسبة األعلى من فئة حملة  ،أن جميع أفراد عينة الدراسة هم من حملة الدرجة الجامعية بمختلف مستوياتهاإلى 
 ،)%37.7(ليهم فئة حملة شهادة البكالوريوس ويشكلون ما نسبته ت ،)%54(شهادة الماجستير حيث يشكلون ما نسبته 

اإلدارية  ستشاراتاالشركات خدمات  اعتمادويفسر ذلك  .)%8.3(فئة حملة شهادة الدكتوراه ويشكلون ما نسبته  وأخيرًا
أما من  .سب مع قدراتهم على إشغال وظائفهمالتي تتناالذين يمتلكون المعارف المتخصصة لها على األفراد والمالية في عم

من (يمتلكون خبرات ضمن الفئة  من أفراد عينة الدراسة) %38.5(فقد أشارت البيانات إلى أن ما نسبته  ،حيث متغير الخبرة
مما يدل  ،)سنة فأكثر 15(ممن لديهم خبرات ضمن الفئة ) %30.2(يليهم ما نسبته  ،)سنة 15إلى أقل من سنوات  10

وأن طبيعة عملهم المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة للمشكالت  ،على أهمية عامل الخبرة لمن يعملون في الشركات المبحوثة
  . مثل هذه الخبرات امتالكالتي تواجه العمالء في شتى المجاالت تحتم عليهم 

  أداة الدراسة
تضمن الجزء األول منها المعلومات المتعلقة و كآداة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، ستبانةاتم تطوير 

، والخبرة، والمؤهل العلمي، بينما تضمن الجزء الثاني الفقرات االجتماعيبالمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة مثل النوع 
  ).Copeland, 2013(من المقياس الذي صممه  تبني هذه الفقرات وقد تم ،الشركة استراتيجيةالمتعلقة بقياس فهم 

حيث تم تبني هذه الفقرات من المقياس  ،فقد تضمن الفقرات المتعلقة بالوالء التنظيمي ستبانةأما الجزء الثالث من اال
 فقراتفي حين تضمن الجزء الرابع ال، )Davis-Blake, Broschak & George, 2003; Burke, 2006(الذي طوره 

تم وقد ). Zhou & George, 2001(حيث تم تبني هذه الفقرات من المقياس الذي طوره ، المتعلقة بقياس األداء اإلبداعي
، والعبارة 1الدرجة ) ال أوافق بشدة(منحت العبارة  بحيثعلى مقياس ليكرت الخماسي لتصنيف إجابات المبحوثين،  عتماداال
  . 5الدرجة ) أوافق بشدة(

  الدراسة صدق أداة
من خالل عرضها على مجموعة من األكاديميين المتخصصين،  )ستبانةاال( الدراسة ألداة الظاهري الصدق تم التحقق من

سن من صدق األداة وتأكيد قتراحات من شأنها أن تحاأي  داءببعض الشركات المبحوثة، إل في أفراد عينة الدراسة بعضو
وء المالحظات التي وردت، تمت إعادة النظر في بعض الفقرات وتحسين وعلى ض. مدى مالءمتها للمجتمع المستهدف

كما تم التحقق من صدق األداة  .غة اإلنجليزية إلى اللغة العربيةتمت ترجمتها من الل ستبانةأن فقرات اال صياغتها، وخصوصًا
لتلك الفقرات حيث تسمى هذه بين متوسط كل فقرة من فقرات المتغير والمتوسط الكلي  رتباطمن خالل تحديد معامل اال

فإن العنصر  )0.30(أقل من  رتباطإذا كانت قيمة معامل اال ،لهذه الطريقة ووفقًا .)item-total correlation(الطريقة 
 رتباطنتائج اال) 2(ويظهر الجدول . )Field, 2005(المقابل لها ال يرتبط بالمقياس الكلي بشكل جيد ويجب التخلص منه 

  .مما يؤكد صدق األداة ،)0.30(جميع القيم كانت أعلى من أن حيث تبين 

  .نتائج صدق أداة الدراسة :)2( الجدول

  المجموعالعنصر ب ارتباطمدى  عدد الفقرات  المتغير
 0.802 -0.610  10  الشركة  استراتيجيةفهم 

  0.795 – 0.662  8  الوالء التنظيمي 
  0.689 – 0.620  12  األداء اإلبداعي

  لدراسةثبات أداة ا
يشير مفهوم ثبات أداة الدراسة إلى قدرة األداة على تحقيق نتائج متسقة، وقد تعددت المقاييس المستخدمة لقياس ثبات 

 ).Sekaran & Bougie, 2013(كرونباخ لفا أتساق الداخلي من خالل معامل هو قياس اال إال أن أكثرها شيوعًا ،األداة
لمتغيرات الدراسة ) Cronbach’s alpha(كرونباخ لفا أقيم معامل  احتسابخالل  ثبات األداة من اختبارفقد تم  ،وعليه

أن ) 3(ويتضح من النتائج الواردة في الجدول . واألداء اإلبداعي الوالء التنظيمي،والشركة،  استراتيجيةالمتمثلة في فهم 
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 .)0.70(البالغة كبر من القيمة المقبولة لقيم أوتعتبر هذه ا ).0.86 – 0.78(تتراوح بين للمتغيرات قيم معامل الثبات 
  . )Sekaran & Bougie, 2013(المقاييس المستخدمة في الدراسة تتسم بدرجة ثبات مقبولة  فإن ،وعليه

  .كرونباخ لمتغيرات الدراسةلفا أقيم  ):3(الجدول 

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المتغيرات
  0.78  10  الشركة استراتيجيةفهم 

  0.81  8  يميالوالء التنظ

  0.86  12  األداء اإلبداعي

  التحليل اإلحصائي الوصفي
المعيارية إلجابات المبحوثين بهدف اإلجابة عن التساؤالت الوصفية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و استخراجتم 
  .للدراسة

اإلدارية  ستشاراتاالالشركة من قبل العاملين في شركات خدمات  استراتيجيةمستوى فهم ما هو : السؤال األول

  والمالية األردنية؟
المعيارية إلجابات المبحوثين على فقرات  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و استخراجتم  ،لإلجابة عن هذا السؤال 

  .)4( الجدولكما هو موضح في الشركة،  استراتيجيةمتغير فهم 

  .الشركة استراتيجيةالمبحوثين على متغير فهم  المعيارية إلجابات االنحرافاتالحسابية و متوسطاتال :)4(الجدول 

  المعياري االنحراف  وسط الحسابيمتال  الفقرات
  0.779 4.06  أفهم رسالة الشركة

  0.974  3.70  للشركة ةاالستراتيجيأفهم األهداف 

  0.986  4.03  أفهم القيم الجوهرية للشركة 
  0.988  3.84  الشركة استراتيجيةحول كيفية إعداد  لدي فهم كاٍف

 0.969 3.73  أفهم الطريقة التي يتم من خاللها تحديد األهداف والغايات في الشركة
 0.914 3.57  الشركة بوضوح استراتيجيةتقوم اإلدارة بتوصيل 

 0.896 3.43  تقوم اإلدارة بتوصيل أهداف الشركة بوضوح
 0.819 3.99  حول كيفية مساهمة عملي في تحقيق النجاح الكلي للشركة لدي فهم كاٍف

 0.917 3.59  الشركة استراتيجيةلدي فهم واضح حول العالقة بين عملي و
 0.881 4.08  في تحقيق مهمة الشركة يعتبر عملي مهمًا

  3.80  الشركة ستراتيجيةالمتوسط الحسابي العام لمتغير الفهم المدرك ال

 ،)3.80(الشركة قد بلغ  ستراتيجيةفهم العاملين الإلى أن المتوسط الحسابي العام ل) 4( ير النتائج الواردة في الجدولتش
التي تنص على ) 6(أن المتوسط الحسابي للفقرة ) 4( ين النتائج الواردة في الجدولكما تب. ًاوهو يعكس مستوى مرتفع

) 7(فقرة ، في حين تشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لل)3.57(بلغ  )الشركة بوضوح استراتيجيةتقوم اإلدارة بتوصيل (
التي تنص ) 9(أما المتوسط الحسابي للفقرة  ).3.43(بلغ  )تقوم اإلدارة بتوصيل أهداف الشركة بوضوح(التي تنص على 

وتشير قيم المتوسطات الحسابية  .)3.59(فقد بلغ ) الشركة استراتيجيةلدي فهم واضح حول العالقة بين عملي و(على 
مما جعل  ،واألهداف بوضوح متوسطة ةاالستراتيجيالشركات المبحوثة على توصيل لهذه الفقرات إلى أن قدرة المديرين في 

مستوى فهم العاملين  ارتفاع ويمكن تفسير. ًاالشركة متوسط استراتيجيةمستوى فهم العاملين للعالقة بين عملهم و
ات االستراتيجيلمتعلقة بتطوير ا ستشاراتاالذلك بطبيعة عملهم من حيث تقديم  ارتباطالشركة بشكل عام بسبب  الستراتيجية

  .ةاالستراتيجيوصياغة الرؤية والرسالة واألهداف والغايات 
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اإلدارية والمالية  ستشاراتاالهو مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين في شركات خدمات ما : السؤال الثاني

  األردنية؟
المعيارية إلجابات المبحوثين على فقرات متغير  فاتاالنحراالمتوسطات الحسابية و استخراجتم ، لإلجابة عن هذا السؤال

  .)5(وفقًا لما يعرضه الجدول الوالء التنظيمي 

  .المعيارية إلجابات المبحوثين على متغير الوالء التنظيمي االنحرافاتالحسابية و اتطالمتوس :)5( الجدول

  المعياري االنحراف  الوسط الحسابي  الفقرات
  0.875 3.86  أقوم بعمل مهني جيد

  0.903  3.81  أساهم بشكل كبير في أهداف ومهمة الشركة
  0.788  3.64  أشعر بالفخر لعملي في هذه الشركة
  0.894  3.48  أجد أن قيمي تتشابه مع قيم الشركة

  0.859  3.56  ال أسعى للحصول على وظائف في شركات أخرى حتى في األوقات الصعبة

 0.991 3.51  )المقبلة للسنوات الخمسى األقل عل(أخطط للبقاء في الشركة حتى أمد طويل 
 0.944 3.78  أتعاون مع زمالئي في العمل وأتشارك المعرفة معهم

 0.837 3.89  العمل في الشركة استمرارللقيام بأي مهمة يتطلبها  االستعدادلدي 
  3.69  لمتغير الوالء التنظيمي المتوسط الحسابي العام

 ستشاراتاالأن مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين في شركات خدمات ) 5( جدوليتضح من النتائج الواردة في ال
كما تظهر النتائج أن المتوسط الحسابي  ).3.69(حيث بلغ المتوسط الحسابي العام  ،اإلدارية والمالية محل الدراسة مرتفع

في حين أن المتوسط الحسابي للفقرة ، )3.48(بلغ ) أن قيمي تتشابه مع قيم الشركةأجد (التي تنص على ) 14(للفقرة 
، وللفقرة )3.56(بلغ ) ال أسعى للحصول على وظائف في شركات أخرى حتى في األوقات الصعبة(التي تنص على ) 15(
وتشير قيم المتوسطات الحسابية لهذه  ).3.51(بلغ ) أخطط للبقاء في الشركة حتى أمد طويل(التي تنص على ) 16(

أن تشابه قيم العاملين مع قيم شركاتهم بدرجة متوسطة قد وربما يمكن تفسير ذلك ب. فقة متوسطالفقرات إلى مستوى موا
مستوى إمكانية بقائهم في شركاتهم  ، مما يجعليدفعهم للبحث عن وظائف في شركات أخرى تتشابه مع قيمهم بشكل مرتفع

 اتالمبحوثة بشكل عام من خالل وعي إدار ركاتارتفاع مستوى والء العاملين في الش كما يمكن تفسير. ًاالحالية متوسط
 .اإلدارية ستشاراتاالفي مجال  الوالء التنظيمي بحكم طبيعة عملهاهذه الشركات بالعوامل التي تزيد من مستوى 

  اإلدارية والمالية األردنية؟ ستشاراتاالما هو مستوى األداء اإلبداعي للعاملين في شركات خدمات : السؤال الثالث
المعيارية إلجابات المبحوثين على فقرات متغير  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و استخراجتم  ،ة عن هذا السؤاللإلجاب

  .)6( كما هو موضح في الجدولاألداء اإلبداعي 

   .المعيارية إلجابات المبحوثين على متغير األداء اإلبداعي االنحرافاتالحسابية و اتطالمتوس :)6( الجدول

  المعياري االنحراف  سط الحسابيالو  الفقرات
  0.788 4.23  جديدة لتحقيق األهداف ًاأقترح طرق
  0.830  4.27  عملية جديدة لتحسين األداء ًاأقدم أفكار

  0.786  4.45  أبحث عن التكنولوجيا والعمليات والتقنيات الجديدة

  0.758  4.40  جديدة لتحسين الجودة ًاأقترح طرق
  0.783  4.21  فكار اإلبداعيةلأل جيدًا أعتبر نفسي مصدرًا

  0.978  3.45  ال أشعر بالخوف من تحمل المخاطر المتعلقة بالعمل
 0.831 4.26  من اإلبداع في العمل عندما تتاح الفرصة لذلك ًاأظهر مستوى مرتفع

 0.993 3.29  أطور الخطط والجداول الزمنية الالزمة لتنفيذ األفكار الجديدة
 0.791 4.31  جديدة ومبتكرة ًاأفكار في كثير من األحيان أمتلك
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  المعياري االنحراف  سط الحسابيالو  الفقرات
 0.789 4.27  مبتكرة لمشكالت العمل ًالأقدم حلو

 0.894 3.90  لمواجهة مشكالت العمل ةجديد ًافي كثير من األحيان أستخدم طرق
 0.857 4.32  جديدة ألداء المهام المتعلقة بالعمل ًاأقترح طرق

  4.11  لمتغير األداء اإلبداعي المتوسط الحسابي العام

اإلدارية والمالية  ستشاراتاالأن مستوى األداء اإلبداعي للعاملين في شركات خدمات ) 6( في الجدول النتائج تبين
التي تنص على  )24(كما تدل النتائج على أن المتوسط الحسابي للفقرة ). 4.11(حيث بلغ المتوسط الحسابي العام  ،مرتفع

 وهو يعكس درجة موافقة متوسطة، وتشير النتائج أيضًا )3.45(بلغ ) خوف من تحمل المخاطر المتعلقة بالعملال أشعر بال(
بلغ ) أطور الخطط والجداول الزمنية الالزمة لتنفيذ األفكار الجديدة(التي تنص على ) 26(إلى أن المتوسط الحسابي للفقرة 

ات المبحوثة في حال تفسير ذلك بأنه ال يوجد أمان وظيفي في الشركويمكن  .وسطةوهو يشير إلى درجة موافقة مت) 3.29(
لذلك يتولد لديهم نوع  .إذ ُتبنى عليها قرارات العمالء ؛أن طبيعة أعمالهم ال تحتمل الخطأ وخصوصًاإرتكب العاملون خطًأ، 

اإلبداعية إلى واقع، مما يقلل من من الخوف في تحمل المخاطرة المتعلقة بالعمل، وهو األمر الذي يؤثر على ترجمة األفكار 
مستوى األداء اإلبداعي  ارتفاعكما يمكن أن يعزى سبب  .الالزمة لتنفيذ األفكار الجديدة دافعيتهم لتطوير الخطط والجداول

أنهم يقدمون  وخصوصًا ،لدى العاملين في الشركات المبحوثة إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكونها في مجال عملهم
  .هم للمعارف المتخصصةامتالكتنطوي على حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه زبائنهم، إضافة إلى  استشارات

  فرضيات الدراسة اختبار

  )H1, H2, H3(الفرضيات : أوًال

الفرضيات  اختبارنتائج ) 7( ويعرض الجدول، )H1, H2, H3(فرضيات ال ختباربيرسون ال ارتباطمعامل  استخدامتم 
)H1, H2, H3 (موجبة وذات داللة إحصائية  ارتباطبيرسون، حيث تشير النتائج إلى وجود عالقة  ارتباطمعامل  ستخداماب

عند مستوى  وهي قيمة دالة إحصائيًا) 0.522( رتباطإذ بلغت قيمة معامل اال ؛الشركة استراتيجيةبين الوالء التنظيمي وفهم 
إيجابية ذات داللة إحصائية عند  ارتباطعالقة  تنص على وجودالتي ى مما يؤكد صحة الفرضية األول )0.05α ≥(الداللة 

اإلدارية والمالية  ستشاراتاالشركات خدمات في  الشركة استراتيجيةبين الوالء التنظيمي وفهم  (α ≤ 0.05)داللة المستوى 
لة إحصائية بين الوالء موجبة وذات دال ارتباطعالقة إلى وجود ) 7(األردنية، كما تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

 )0.05α ≥(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.555( رتباطالتنظيمي واألداء اإلبداعي إذ بلغت قيمة معامل اال
 ≥ α)إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ارتباطعالقة  مما يؤكد صحة الفرضية الثانية والتي تنص على وجود

ير وتش .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات في  الء التنظيمي واألداء اإلبداعي للعاملينبين الو (0.05
الشركة  استراتيجيةموجبة وذات داللة إحصائية بين فهم  ارتباطإلى وجود عالقة  أيضًا) 7( النتائج الواردة في الجدول

مما  ،)0.05α ≥(عند مستوى الداللة  وهي قيمة دالة إحصائيًا) 0.423( رتباطإذ بلغت قيمة معامل اال ؛واألداء اإلبداعي
 (α ≤ 0.05)داللة الإيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطعالقة  التي تنص على وجودالثالثة  يؤكد صحة الفرضية

  .رية والمالية األردنيةاإلدا ستشاراتاالشركات خدمات في  الشركة واألداء اإلبداعي للعاملين استراتيجيةبين فهم 

  .الشركة والوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي ستراتيجيةبيرسون بين الفهم المدرك ال ارتباطقيم معامل  :)7( الجدول

  األداء اإلبداعي  الشركة ستراتيجيةالفهم المدرك ال  الوالء التنظيمي  المتغيرات
  **0.555 **0.522 1  الوالء التنظيمي

  **0.423  1    لشركةا استراتيجيةفهم 
  1      األداء اإلبداعي

 .)0.01( الداللة عند مستوى دالة إحصائيًا**             

  



 217      بو زيدأ
 

  )H4, H5, H6(الفرضيات : ثانيًا

نتائج صالحية ) 8(الخطي البسيط، ويعرض الجدول  االنحدارتحليل  استخدامب) H4, H5, H6(الفرضيات  اختبارتم 
العام لتفسير  األنموذجصالحية ) 8( هر النتائج الواردة في الجدولحيث تظ ،)H4(الرابعة الفرضية  اختبارب الخاص األنموذج

وهي أعلى من قيمتها الجدولية ) 98.465(المحسوبة  Fإذ بلغت قيمة  ؛الوالء التنظيمي استخدامبالشركة  استراتيجيةفهم 
إلى أن الوالء التنظيمي يفسر ما ) 8( في الجدول ردةكما تشير النتائج الوا ).0.05α ≥(عند مستوى الداللة  ودالة إحصائيًا

  ).0.272( R²الشركة حيث بلغت قيمة  ستراتيجيةمن التغير في فهم العاملين ال) %27.2(نسبته 

  .الخاص بالفرضية الرابعة األنموذجصالحية  :)8(الجدول 

  )F(مستوى داللة   المحسوبة) F(قيمة   )R²(قيمة   المتغير التابع
  0.000  98.465  0.272 الشركة يجيةاستراتفهم 

تشير النتائج إلى ، حيث )9( البسيط كما هو موضح في الجدولالخطي  االنحدارتم إجراء تحليل  ،وعلى ضوء ذلك
وهي ) 9.923(المحسوبة  tإذ بلغت قيمة  الشركة؛ استراتيجيةداللة إحصائية للوالء التنظيمي في فهم  وجود أثر هام ذي
 = Beta(ويعزز هذا األثر القيمة الدالة لبيتا  ،)0.05α ≥(عند مستوى الداللة  جدولية ودالة إحصائيًاأعلى من قيمتها ال

 (α ≤ 0.05) داللةال ذو داللة إحصائية عند مستوى أثرالتي تنص على وجود وعليه يتم قبول الفرضية الرابعة  ).0.522
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالت شركات خدمافي الشركة  استراتيجيةللوالء التنظيمي في فهم 

  .الخطي البسيط للفرضية الرابعة االنحدار تحليلنتائج  :)9( الجدول

  )t(مستوى داللة   المحسوبة) t(قيمة   Beta  الخطأ المعياري B  المتغير المستقل
  0.000 8.415   0.188  1.580 الثابت

 0.000 9.923 0.522 0.052 0.521  الوالء التنظيمي

وتشير النتائج إلى صالحية  .)H5(الفرضية الخامسة  اختبارالخاص ب األنموذجنتائج صالحية ) 10( الجدولويعرض 
وهي أعلى من ) 116.824(المحسوبة  Fحيث بلغت قيمة  ،الوالء التنظيمي استخدامبالعام لتفسير األداء اإلبداعي  األنموذج

أن الوالء ) 10( ين النتائج الواردة في الجدولكما تب ).0.05α ≥(داللة عند مستوى ال قيمتها الجدولية ودالة إحصائيًا
  ).0.308( R²حيث بلغت قيمة  ،من التغير في األداء اإلبداعي) %30.8(التنظيمي يفسر ما نسبته 

  .الخاص بالفرضية الخامسة األنموذج صالحية :)10( الجدول

  )F(داللة مستوى   المحسوبة) F(قيمة   )R²(قيمة   المتغير التابع
  0.000  116.824  0.308 األداء اإلبداعي

تشير النتائج إلى ، حيث )11( البسيط كما هو موضح في الجدولالخطي  االنحدارتم إجراء تحليل  ،وعلى ضوء ذلك
من وهي أعلى ) 10.809(المحسوبة  tإذ بلغت قيمة  الء التنظيمي في األداء اإلبداعي؛داللة إحصائية للو وجود أثر هام ذي

، )Beta = 0.555(ويعزز هذا األثر القيمة الدالة لبيتا  .)0.05α ≥(عند مستوى الداللة  قيمتها الجدولية ودالة إحصائيًا
للوالء  (α ≤ 0.05) الداللة ذو داللة إحصائية عند مستوى أثرالتي تنص على وجود وعليه يتم قبول الفرضية الخامسة 
  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات في ن التنظيمي في األداء اإلبداعي للعاملي

  .الخطي البسيط للفرضية الخامسة االنحدارنتائج تحليل  :)11( الجدول

  )t(مستوى داللة   المحسوبة) t(قيمة   Beta  الخطأ المعياري B  المتغير المستقل
  0.000 7.610   0.178 1.353 الثابت

 0.000 10.809 0.555 0.050 0.537  الوالء التنظيمي
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وتشير النتائج إلى  .)H6(الفرضية السادسة  اختبارالخاص ب األنموذجيعرض نتائج صالحية فهو ) 12( وأما الجدول
) 57.466(المحسوبة  Fحيث بلغت قيمة  ،الشركة استراتيجيةالعام لتفسير األداء اإلبداعي من خالل فهم  األنموذجصالحية 

) 12( ين النتائج الواردة في الجدولكما تب ).0.05α ≥(عند مستوى الداللة  ة ودالة إحصائيًاوهي أعلى من قيمتها الجدولي
  ).0.179( R²حيث بلغت قيمة  ،من التغير في األداء اإلبداعي) %17.9(الشركة يفسر ما نسبته  استراتيجيةأن فهم 

  .الخاص بالفرضية السادسة األنموذج صالحية :)12( الجدول

  )F(مستوى داللة   المحسوبة) F(قيمة   )R²(قيمة   المتغير التابع
  0.000  57.466  0.179 األداء اإلبداعي

تشير النتائج إلى ، حيث )13( البسيط كما هو مبين في الجدولالخطي  االنحدارتم إجراء تحليل  ،وعلى ضوء ذلك
وهي ) 9.631(المحسوبة  tذ بلغت قيمة إ ي؛الشركة في األداء اإلبداع استراتيجيةداللة إحصائية لفهم  وجود أثر هام ذي

 = Beta(ويعزز هذا األثر القيمة الدالة لبيتا  .)0.05α ≥(عند مستوى الداللة  أعلى من قيمتها الجدولية ودالة إحصائيًا
 (α ≤ 0.05) داللةال داللة إحصائية عند مستوى يذ أثرالتي تنص على وجود وعليه يتم قبول الفرضية السادسة ، )0.411

  .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات في الشركة في األداء اإلبداعي للعاملين  استراتيجيةهم لف

  .الخطي البسيط للفرضية السادسة االنحدار تحليلنتائج  :)13( الجدول

  )t(مستوى داللة   المحسوبة) t(قيمة   Beta  الخطأ المعياري B  المتغير المستقل
  0.000 9.631   0.190 1.826 الثابت

 0.000 7.581 0.423 0.054 0.411  الشركة استراتيجيةفهم 
 

  )H7(الفرضية السابعة  :ثالثًا

 ,Baron & Kenny(الهرمي المتعدد على النحو الذي ذكره  االنحدارخالل تحليل  من) H7(الفرضية السابعة  اختبارتم 
 اتباع) Baron & Kenny, 1986(لما ذكره  ر الوسيط وفقًاويفترض تحليل األث .يطبهدف الكشف عن األثر الوس) 1986

المتغير  خالل حيث تتمثل الخطوة األولى في التحقق من أنه يمكن التنبؤ بالمتغير الوسيط من ،مجموعة من الخطوات
المتغير التابع ، في حين تتمثل الخطوة الثانية في التأكد من أنه يمكن التنبؤ ب)H4(المستقل وهو ما تم إثباته في الفرضية 

من أنه يمكن التنبؤ  ، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في التأكد)H5(من خالل المتغير المستقل وهو ما تم إثباته في الفرضية 
ن ، في حين تتمثل الخطوة األخيرة في التأكد م)H6(بالمتغير التابع من خالل المتغير الوسيط وهو ما تم إثباته في الفرضية 

تم إجراء تحليل  ،وللتحقق من ذلك .بشكل كلي العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقلوسيط يتوسط أن المتغير ال
  ).Hierarchical Multiple Regression(الهرمي  االنحدار

الخطي  رتباطمن عدم وجود مشكلة اال ققتم التح ،)H7(الفرضية السابعة  ختبارالهرمي ال االنحداروقبل البدء بتحليل 
ين حيث تب ،)Tolerance(وقيم التباين المسموح ) VIF(من خالل معامل تضخم التباين  لمتعدد بين المتغيرات المستقلةا

مما يدل  ،)0.05(و قيم التباين المسموح أعلى من ) 3(أن قيم معامل التضخم أقل من ) 14( النتائج الواردة في الجدول
  ).Sekaran & Bougie, 2013(ا ذكره لم الخطي وفقًا رتباطعلى عدم وجود مشكلة اال

  .معامل تضخم التباين والتباين المسموح قيمنتائج  :)14(جدول ال

  )Tolerance(قيمة   )VIF(قيمة   المتغير
  0.728 1.374  الوالء التنظيمي

  0.728  1.374  الشركة استراتيجيةفهم 
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 ،)Skewness and Kurtosis( لتواء والتفلطحاال معامل استخدامبالبيانات للتوزيع الطبيعي  اتباعكما تم التحقق من 
؛ إذ إن )Sekaran & Bougie, 2013(إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ) 15(حيث تشير النتائج الواردة في الجدول 

  ).1(لتواء والتفلطح كانت أقل من قيم معامل اال

  )Skewness and Kurtosis(تواء والتفلطح االل معاملقيم  :)15( الجدول

  المتغير
حجم 

  العينة

قيمة معامل 

  لتواءاال

الخطأ 

  المعياري

قيمة معامل 

  التفلطح

الخطأ 

  المعياري
  0.20  0.10  0.15 0.20  265  الشركة استراتيجيةفهم 

  0.20  0.09  0.15  0.25  265  الوالء التنظيمي
  0.20  0.04  0.15  0.06  265  األداء اإلبداعي

 .االنحدارنتائج تحليل تباين ) 16( الهرمي، حيث يبين الجدول االنحدارء تحليل تم إجرا ،وعلى ضوء النتائج أعاله
وهو ما تم  ،الذي يتضمن األثر المباشر للوالء التنظيمي في األداء اإلبداعي) 1( العام األنموذجصالحية  إلىوتشير النتائج 

الذي ) 2( العام األنموذجإلى صالحية ) 16( نتائج الواردة في الجدولكما تشير ال ).H5(إثباته في الفرضية الخامسة 
 Fحيث بلغت قيمة  ،الشركة في العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي استراتيجيةيتضمن األثر الوسيط لفهم 

تشير النتائج  كذلك). 0.05α ≥(عند مستوى الداللة  وهي أعلى من قيمتها الجدولية ودالة إحصائيًا) 65.182(المحسوبة 
من التغير ) %33.2(يفسر ما نسبته  األنموذجوأن  ،عند دخول المتغير الوسيط) %2.5(زادت بمقدار ) R²(لى أن قيمة إ

  . في األداء اإلبداعي

  .الخاص بالفرضية السابعة األنموذج صالحية :)16( الجدول

مقدار التغير في قيمة   )R²(قيمة   األنموذج

)R²(  

) F(قيمة 

  المحسوبة

مستوى داللة 

)F(  
1a 0.308 0.025 116.824  0.000  
2b  0.332 65.182 0.000 

 a :الوالء التنظيمي: المتغير المستقل.  
 b :الشركة استراتيجيةالوالء التنظيمي، فهم : المتغير المستقل.  

 ، حيث)17( ي وفقا لما هو موضح في الجدولالهرم االنحدارقيم معامالت  استخراجتم  ،وعلى ضوء النتائج أعاله 
في األداء اإلبداعي عند دخول المتغير الوسيط المتمثل في فهم  ًازال يمتلك تأثيريأن الوالء التنظيمي ال تشير النتائج إلى 

عندما ) 0.555(حيث كانت تبلغ  ،المتعلقة بالوالء التنظيمي) Beta(كما تشير النتائج إلى تناقص قيمة  .الشركة استراتيجية
وعلى الرغم من  .الشركة استراتيجيةعند دخول متغير فهم ) 0.444(لوحده، وأصبحت  مستقًال كان الوالء التنظيمي متغيرًا

 ≥ α)داللة الأشارت إلى أن األثر الوسيط ذو داللة إحصائية عند مستوى ) *Sobel( اختبارن نتائج ، فإ)Beta(تناقص قيمة 
األولى  التحليل أظهرت أن الخطوات الثالثأن نتائج  وبما). 0.003( بلغ بمستوى داللة) t= 2.89(حيث بلغت قيمة  ،(0.05

، في حين أن الخطوة )Baron & Kenny, 1986(من خطوات تحليل المتغير الوسيط قد تحققت على النحو الذي ذكره 
داء الشركة يتوسط بشكل جزئي العالقة بين الوالء التنظيمي واأل استراتيجيةأن فهم عة لم تتحقق، فإن الباحث يستنتج الراب

ذو داللة إحصائية عند وسيط جزئي يوجد أثر يمكن القول بأنه  ،وعليه .يدعم الفرضية السابعة بشكل جزئي اإلبداعي، مما
شركات في الشركة في العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي للعاملين  استراتيجيةلفهم  (α ≤ 0.05) داللةال مستوى
  .لمالية األردنيةاإلدارية وا ستشاراتاالخدمات 
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  .الهرمي للفرضية السابعة االنحدار تحليلنتائج  :)17( الجدول

 B  األنموذج
الخطأ 

  المعياري
Beta  

) t(قيمة 

  المحسوبة

مستوى داللة 

)t(  
  0.000 7.610   0.178 1.353 الثابت 1

 0.000 10.809 0.555 0.050 0.537 الوالء التنظيمي
 0.000 5.432  0.197 1.071  الثابت 2

 0.000 7.746 0.458 0.057 0.444  الوالء التنظيمي
 0.002 3.112 0.184 0.057 0.179  الشركة استراتيجيةفهم 

  ).Sobel( اختبارقيمة  حتسابال) http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm(هناك تطبيق جاهز عبر الموقع اإللكتروني * 

  عرض نتائج الدراسة

اإلدارية  ستشاراتاالالشركة من قبل العاملين في شركات خدمات  استراتيجيةستوى فهم دلت نتائج الدراسة على أن م -
 ).3.80(والمالية األردنية مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

اإلدارية والمالية  ستشاراتاالأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين في شركات خدمات  -
 ).3.69(حيث بلغ المتوسط الحسابي  األردنية مرتفع،

اإلدارية والمالية األردنية مرتفع،  ستشاراتاالفي شركات خدمات بينت نتائج الدراسة أن مستوى األداء اإلبداعي للعاملين  -
 ).4.11(حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 الشركة استراتيجيةالتنظيمي وفهم موجبة وذات داللة إحصائية بين الوالء  ارتباطتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  -
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالفي شركات خدمات 

في شركات  موجبة وذات داللة إحصائية بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي ارتباطعالقة كشفت نتائج الدراسة عن وجود  -
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالخدمات 

في  الشركة واألداء اإلبداعي استراتيجيةموجبة وذات داللة إحصائية بين فهم  ارتباطوجود عالقة  دراسةأظهرت نتائج ال -
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات 

في شركات  الشركة استراتيجيةداللة إحصائية للوالء التنظيمي في فهم  تائج الدراسة إلى وجود أثر هام ذيتوصلت ن -
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالخدمات 

في شركات  داللة إحصائية للوالء التنظيمي في األداء اإلبداعي للعاملين أثر هام ذي كشفت نتائج الدراسة عن وجود -
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالخدمات 

في  في األداء اإلبداعي للعاملين الشركة يةاستراتيجلفهم داللة إحصائية  الدراسة إلى وجود أثر هام ذي أشارت نتائج -
 .اإلدارية والمالية األردنية ستشاراتاالشركات خدمات 

 التنظيمي واألداء اإلبداعي للعاملينالشركة يتوسط بشكل جزئي العالقة بين الوالء  استراتيجيةبينت نتائج الدراسة أن فهم  -
  .يةاإلدارية والمالية األردن ستشاراتاالفي شركات خدمات 

  مناقشة النتائج
نتماء إلى شيء ذي قيمة، ويحفزهم على معرفة كيفية أداء أعمالهم، مي يخلق لدى العاملين الشعور باالن الوالء التنظيإ

، كما أن المستويات المرتفعة من )Potomac, 2000(وفهم أهداف المنظمة وكيف تساهم جهودهم في تحقيق تلك األهداف 
ستراتيجيات لال املين نحو الحرص على ديمومة منظماتهم من خالل فهم األدوار المطلوبة منهم وفقًاالوالء التنظيمي تدفع الع
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ويتفق ذلك مع ما  .والقيام بها على الوجه األمثل) Niehoff et al., 2001(المعدة واألهداف والغايات والرؤية المحددة 
  .الشركة ستراتيجيةبة بين الوالء التنظيمي وفهم العاملين الموج ارتباطتوصلت إليه الدراسة الحالية من وجود عالقة أثر و

بضرورة تبني نهج األداء اإلبداعي  على نجاح منظماتهم، وأكثر وعيًا العاملين أكثر حرصًا كما يجعل الوالء التنظيمي
يحتم  كذلك .)Yuan & Woodman, 2010(لزيادة الكفاءة، وجودة العمل والمنتج، وتعزيز القدرة على تحقيق األهداف 

الوالء التنظيمي على العاملين تقديم مبادرات إبداعية من شأنها خلق قيمة للزبائن وبالتالي تحقيق أرباح للمنظمة 
)Hammer, 1996(،  ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية من وجود عالقة أثر  .يتهااستمرارمما يدعم ويعزز
  .واألداء اإلبداعي موجبة بين الوالء التنظيمي ارتباطو

 ,Locke(لنظرية تحديد األهداف  باألداء اإلبداعي وفقًا يجابيًاا ًاارتباطيرتبط ووضوحها  ةاالستراتيجيفهم األهداف إن 
فاألهداف التي تكون مفهومة من قبل العاملين وواضحة لهم تمكنهم من توجيه جهودهم نحو توليد نتائج إبداعية  .)1968

كما أن فهم األهداف ووضوحها يزيد من وعي العاملين بالنتائج المرجوة والمتوقعة منهم،  .)Shalley, 1995(غير متوقعة 
 ,Mills & Fullagar, 2008; Wu, Lin, & Lin(وبالتالي يوجه جهودهم نحو إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق تلك األهداف 

فكار مفيدة وجديدة عندما يتم إيصال رؤية المنظمة تقديم أنحو العاملين  خلق الحماس لدى إضافة إلى ذلك، يمكن .)2011
في  حاسمًا ورسالتها لهم بالشكل الصحيح، وتوليد الشعور لديهم بأن سلوكياتهم اإلبداعية تؤدي دورًا ةاالستراتيجيوغاياتها 

 & Amabile, Burnside(تحقيق ما تصبو إليه المنظمة، مما يدفعهم نحو تبني األداء اإلبداعي كنهج في مكان العمل 
Gryskiewicz, 1999(. موجبة بين فهم ارتباطويتفق ذلك مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية من وجود عالقة أثر و 

  .الشركة واألداء اإلبداعي استراتيجية

ات االستراتيجيز العاملين على التصرف بشكل إيجابي تجاه يتحفإلى المستويات المرتفعة من الوالء التنظيمي تؤدي 
نتائج  أنب عاملونال ؤمني عندماو .)Muhammad, Ashraf & Sarfraz, 2017( التنظيمية ممارسات واألهداف والغاياتوال

لهم لتكريس طاقاتهم  فإن ذلك يشكل دافعًا ،ةاالستراتيجيأدائهم اإلبداعي ستسهم بشكل فاعل في تحقيق األهداف والغايات 
 األداء لمشاكل إبداعية وتطوير حلول )Yuan & Woodman, 2010( منظماتهم يةاستمراراإلبداعية في خدمة نجاح و

الشركة يتوسط بشكل  استراتيجيةويتفق ذلك مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية من أن فهم  .)Shalley, 1991( الوظيفي
  .جزئي العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء اإلبداعي

  التوصيات 

  :يلي لتوصل إليها، يوصي الباحث بماإلى النتائج التي تم ا ستنادًاا

الحفاظ على المستوى المرتفع من الوالء التنظيمي لدى العاملين في الشركات المبحوثة من خالل توظيف الوسائل  .1
تقديم الحوافز المادية للعاملين، ومنحهم زيادات مستمرة في األجور والرواتب، وتوفير فرص التطوير  مثل ،المالئمة

 .لهم، وتحقيق التوافق بين قيمهم وقيم الشركة، وخلق الشعور لديهم بأنهم شركاء في الشركةوالنمو الوظيفي 
الجهود  استمرارالشركة في الشركات المبحوثة من خالل  ستراتيجيةالحفاظ على المستوى المرتفع من فهم العاملين ال .2

 .ة واضحةللعاملين بطريق استراتيجياتهاإليصال رسالة الشركة وأهدافها و المبذولة
الحفاظ على المستويات المرتفعة من األداء اإلبداعي للعاملين في الشركات المبحوثة من خالل تبني الوسائل التي تدعم  .3

النمط القيادي المالئم، وتوفير اإلستقاللية في الوظائف، ورفع مستوى المهارات من خالل التدريب  اتباعمثل  ،ذلك
توفير األمان الوظيفي لهم، وتوفير البيئة الداعمة التي حتواء العاملين، ووح، واالمفت تصالنمط اال اتباعالمستمر، و

تشجعهم على ترجمة أفكارهم اإلبداعية إلى واقع من خالل تطوير الخطط والجداول الالزمة لتنفيذ هذه األفكار 
 .اإلبداعية

 . الشركة ستراتيجيةجعل الوالء التنظيمي للعاملين هو المحرك والدافع لهم نحو زيادة فهمهم ال  .4
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وذلك  ،الشركة ستراتيجيةاألداء اإلبداعي للعاملين في الشركات المبحوثة من خالل ضمان فهمهم ال استدامةالعمل على  .5
، وعقد لقاءات مباشرة مع العاملين االستراتيجيواضحة تضمن تطبيق األسس السليمة للتواصل  اتصالبتبني خطة 

 .الشركة ورسالتها ومهمتها استراتيجيةهم بتحقيق وظائف ارتباطتوضح أهمية وكيفية 
 .الحفاظ على ديمومة األداء اإلبداعي للعاملين في الشركات المبحوثة من خالل تعظيم مستويات الوالء التنظيمي لديهم .6

في  كأداة تدفعهم نحو السعي إلى تسخير جهودهم هاستخداموستغالل الوالء التنظيمي للعاملين في الشركات المبحوثة ا .7
  .وبالتالي تحقيق أهدافها بحماس من خالل تبني نهج األداء اإلبداعي ،الشركة ستراتيجيةزيادة فهمهم ال

  محددات الدراسة

اإلدارية والمالية المدرجة في قاعدة بيانات دائرة مراقبة  ستشاراتاالقتصرت الدراسة الحالية على شركات خدمات ا
قتصرت على العاملين بوظيفة كما أن وحدة المعاينة والتحليل ا ،1/4/2019إلى  1/1/2000الشركات خالل الفترة من 

 .مستشار في مجال الخدمات اإلدارية أو المالية

  األبحاث المستقبلية 

التي تستكشف  لذا يقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات .في األداء اإلبداعيالتي تؤثر  العواملهناك العديد من 
كما يقترح . ء اإلبداعي واألداء التنظيمي ككلداء اإلبداعي، ودراسات أخرى تختبر العالقة بين األدااأل العوامل المؤثرة في

 وصييشركاتهم، و ستراتيجيةإجراء دراسات حول النتائج التنظيمية اإليجابية التي قد تتحقق نتيجة فهم العاملين الالباحث 
  .نظيميبإجراء دراسات تستكشف العوامل المؤثرة في الوالء الت
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Creative Performance of Jordanian Managerial and Financial 
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Abstract 
The present study aimed to identify the nature of the relationship between organizational loyalty 

and creative performance and the mediating effect of understanding of corporate strategy on this 
relationship. The study sample included (350) individuals working in the field of managerial and 
financial consulting services. The number of questionnaire forms that are valid for analysis was (265). 
The study adopted the descriptive analytical methodology. The questionnaire was used as the main 
tool for collecting data related to study variables. The hypotheses of the study were tested through 
Pearson correlation coefficient, simple regression analysis and multiple hierarchical regression 
analysis using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS V.21). The study reached a set of 
results, the most prominent of which are that the level of employees’ perceived understanding of 
corporate strategy was high and the level of organizational loyalty and creative performance was also 
high. The study found an influential relationship and a positive correlation between employees' 
perceived understanding of corporate strategy and organizational loyalty, as well as a positive 
influential and correlation relationship between organizational loyalty and creative performance and a 
positive impact and correlation relationship between employees' perceived understanding of corporate 
strategy and creative performance. The study also found that employees' perception of corporate 
strategy partially mediates the relationship between organizational loyalty and creative performance. 
Based on the results, the researcher came up with a set of recommendations, the most important of 
which were: sustaining the employees’ creative performance in the targeted companies by ensuring 
their understanding of the corporate strategy through adopting a clear communication plan that 
includes the application of the sound foundations for strategic communication, as well as holding 
direct meetings with the employees for clarifying how their jobs contribute to achieving the company's 
strategy, mission and vision and maintaining the sustainability of the creative performance of 
employees in the targeted companies through maximizing their organizational loyalty level and 
exploiting the organizational loyalty of employees in the targeted companies by using it as a tool that 
pushes them towards increasing their understanding of the company's strategy and thus achieving its 
goals by adopting a creative performance approach.  

Keywords: Perceived understanding of corporate strategy, Organizational loyalty, Creative 
performance, Consultancy firms. 

 
 



 ...بينالشركة كمتغير وسيط في العالقة  استراتيجيةأثر فهم                   224
  

  المراجع باللغة العربية

دراسة تطبيقية في مؤسسة : ارة باألهداف في أداء العاملينطريقة اإلد استخدامأثر ، 2014الرشيدي، محمد مبارك، 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردنالبترول الوطنية في دولة الكويت

، رسالة ماجستير غير مساهمة الوالء التنظيمي في تنمية اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العمال، 2015زغدو، أسماء، 
  .، الجزائرةاالجتماعيورقلة، كلية العلوم اإلنسانية و –عة قاصدي مرباح منشورة، جام

، الوالء التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية بالمملكة 2016العجمي، نوف عبد العالي، 

  .400-384، ص )10( 5، المجلة التربوية الدولية المتخصصةية، ارتباطدراسة : العربية السعودية

  

References in English  

Akdogan, A. & Kale, E. (2017). Impacts of Internal Factors in Organizations on Creative and 
Innovative Performance in Hospitality Companies. International Journal of Innovation 
Management, 21(6), 1750049. 

Akman, Y. & Özdemir, M. (2019). Examining the Relations between Organizational Attraction, 
Organizational Image and Organizational Loyalty: An Investigation with Teachers. Education and 
Science, 44(198), 1-16. 

Alajami, N. (2016). Organizational Loyalty and Its Relationship to Managerial Creativity in 
Secondary School Managers in Saudi Arabia: Correlational Study. Specialized International 
Education Journal, 5 (10), 384-400. 

Alrashedi, M. (2014). The Impact of Using Management by Objectives Teqnique on Employees’ 
Performance: Practical Study in Oil Entrepreise in Kwait. Unpuplished Master Thesis, Midle East 
Uneversity, Jordan. 

Amabile, T. M. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in 
Organizational Behavior, 10, 123-167. 

Amabile, T.M., Burnside, R.M. & Gryskiewicz, S.S. (1999). User’s Manual for KEYS: The Climate 
for Creativity: A Survey of the Center for Creative Leadership. Greensboro, NC: Center for 
Creative Leadership. 

Attridge, M. (2009). Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the 
Research and Business Literature. Journal of Workplace Behavioral Health, 24(4), 383-398. 

Barney, J. & Hesterly, W. (2019). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts. 
Global Edition (6th Edn.). New Jersey:Pearson. 

Burke, W. S. (2006). Exploratory Study of Organizational Loyalty: Comparison between Senior’ 
Executives and Employee Views (Unpublished Dectoral Dissertation). Pepperdine University, 
USA. 

Cole, J. (1997). Is Organizational Loyalty Dead? Getting Results for the Hands-on Manager, 42(2), 1. 
Conlin, M. (2001). Where Layoffs Are a Last Resort. Business Week, 550 (3752), 42. 
Copeland, D. (2013). Examining the Impact of Employees' Perceived Understanding of Strategy on 

Engagement (Unpublished Dectoral Dissertation). Pepperdine University, USA. 
Cummings, A. & Oldham, G. R. (1997). Enhancing Creativity: Managing Work Contexts for the 

High- potential Employee. California Management Review, 40 (1), 22-38. 
Darvishmotevali, M., Altinay, L. & Vita, G. de. (2018). Emotional Intelligence and Creative 

Performance: Looking through the Lens of Environmental Uncertainty and Cultural Intelligence. 
International Journal of Hospitality Management, 73, 44-54. 



 225      بو زيدأ
 

Davis-Blake, A., Broschak, J. P. & George, E. (2003). Happy Together? How Using Nonstandard 
Workers Affects Exit, Voice and Loyalty among Standard Employees. Academy of Management 
Journal, 46, 475-485. 

Diamantidis, A. D. & Chatzoglou, P. (2019). Factors Affecting Employee Performance: An Empirical 
Approach. International Journal of Productivity and Performance Management, 68(1), 171. 

Drizin, M. & Schneider, A. J. (2004). Understanding the Connection between Loyalty and Profit. 
Employment Relations Today, 30 (4), 43-54. 

Dul, J., Ceylan, C. & Jaspers, F. (2011). Knowledge Workers’ Creativity and the Role of the Physical 
Work Environment. Human Resource Management,50 (6), 715-734. 

Feist, G. J. (1998). A Meta-analysis of Personality in Scientific and Artistic Creativity. Personality 
and Social Psychology Review, 2 (4), 290-309. 

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd Edn). London: Sage. 
Gashema, B. (2019). How Transformational Leadership Fuels Employees’ Creative Performance 

Behaviors in the Workplace. International Journal of Research in Business and Social Science, 8 
(4), 144-162. 

Gong, Y., Huang, J. C. & Farh, J. L. (2009). Employee Learning Orientation, Transformational 
Leadership And Employee Creativity: The Mediating Role of Employee Creative Self-efficacy. 
Academy of Management Journal, 52, 765-778. 

Hammer, M. (1996). The Soul of a New Organization. Government Executive, 28(9), 2a- 5 a. 
Hipp, C., Gallego, J. & Rubalcaba, L. (2015). Shaping Innovation in European Knowledge-intensive 

Business Services. Service Business, 9 (1), 41-55. 
Holtschlag, C. & Masuda, A. (2011). The Impact of Specific and Difficult Career Visions on Job 

Satisfaction and Turnover Intentions. Academy of Management Meeting Proceedings, San 
Antonio, Texas. 

Hu, N., Wu, J. & Gu, J. (2019). Cultural Intelligence and Employees’ Creative Performance: The 
Moderating Role of Team Conflict in Interorganizational Teams. Journal of Management and 
Organization, 25 (1), 96-116. 

Huang, X., Shi, K., Zhang, Z. & Cheung, Y. L. (2006). The Impact of Participative Leadership 
Behavior on Psychological Empowerment and Organizational Commitment in Chinese State-
Owned Enterprises: The Moderating Role of Organizational Tenure. Asia Pacific Journal 
Management, 23 (3), 345-367. 

Juechter, W. M., Fisher, C. & Alford, R. J. (1998). Five Conditions for High-performance Cultures. 
Training & Development, 52 (5), 63-67. 

Katzenbach, J. (2003). Pride: A Strategic Asset. Strategy & Leadership, 31 (5), 34-38. 
Kinyuira, D. K. (2018). Influence of Strategic Purpose on Sustainable Performance of Deposit Taking 

Savings and Credit Cooperatives in Kenya. Journal of Strategy and Performance Management, 6 
(3), 87-101. 

Lee, J. W. (1968). Organizational Loyalty: A Second Look. Personnel Journal, 47, 464- 466. 
Levin, P. (2001). The Loyal Treatment: How Dedicated Employees Benefit Managers and 

Organizations. Dimensions of Critical Care Nursing, 20 (3), 28-32. 
Liu, D., Chen, X. P. & Yao, X. (2011). From Autonomy to Creativity: A Multilevel Investigation of 

the Mediating Role of Harmonious Passion. Journal of Applied Psychology, 96, 294-309. 
Locke, E.A. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Organizational Behavior 

and Human Performance, 3 (2), 157-189. 
Martensen, A. & Gronholdt, L. (2001). Using Employee Satisfaction Measurement to Improve People 

Management: An Adaptation of Kano's Quality Types. Total Quality Management, 72 (7-8), 949-
957. 



 ...بينالشركة كمتغير وسيط في العالقة  استراتيجيةأثر فهم                   226
  

Martin, P. L. & Black, R. T. (2006). Corporate Real Estate As a Human Resource Management Tool. 
Journal of Corporate Real Estate, 8 (2), 52-61. 

Marzec, M. (2007). Telling the Corporate Story: Vision into Action. Journal of Business Strategy, 28 
(1), 26-36. 

Mas-Machuca, M. & Marimon, F. (2019). From Sense-making to Perceived Organizational 
Performance: Looking for the Best Way. The Journal of Management Development, 38 (2), 105-
117. 

Mills, M.J. & Fullagar, C. (2008). Flow and Motivation: Toward an Understanding of the Dynamics of 
the Relationship. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 142 (5), 533-553. 

Montag, T., Maertz, C. P. & Baer, M. (2012). A Critical Analysis of the Workplace Creativity 
Criterion Space. Journal of Management, 38 (4), 1362-1386. 

Morrall, A. (1999). The Survivor Loyalty Factor. Human Resource Development Quarterly, 10 (1), 
95-99. 

Muhammad, I. A., Ashraf, S. & Sarfraz, M. (2017). The Impact of Organizational Identification 
Perspective of CSR on Creative Performance: The Moderating Role of Creative Self-efficacy. 
Sustainability, 9 (11), 1-27. 

Mumford, M. D., Reiter-Palmon, R. & Redmond, M. R. (1994). Problem Construction and Cognition: 
Applying Problem Representations in Ill-defined Domains. In: M. A. Runco (Ed.), Creativity 
Research. Problem Finding, Problem Solving and Creativity (pp. 3-39). Westport, CT, US: Ablex 
Publishing. 

Niehoff, B. P., Moorman, R. H., Blakely, G. & Fuller, J. (2001). The Influence of Empowerment and 
Job Enrichent on Employee Loyalty in a Downsizing Environment. Group & Organization 
Management, 26 (1), 93-114. 

Obeidat, B. Y., Al-Suradi, M., Masa'deh, R. & Tarhini, A. (2016). The Impact of Knowledge 
Management on Innovation: An Empirical Study on Jordanian Consultancy Firms. Management 
Research Review, 39 (10), 1214-1238. 

Pandey, C. & Khare, R.(2012). Impact of Job Satisfaction and Organizational Commitment on 
Employee Loyalty. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 1 (8), 
26-41. 

Potomac. (2000). Measuring How Empowered and Satisfied Your Employees Really Are. PR News, 
56 (46), 1-3. 

Powers, E. L. (2000). Employee Loyalty in the New Millennium. S.A. M. Advanced Management 
Journal, 65 (3), 4-8. 

Saifullah, A. & Sajjad, S. (2016). Intra-organizational Factors that Impact Employees’ Loyalty. 
Journal of Business Strategies, 10 (1), 129-146. 

Sekaran, U. & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business: A Skill-building Approach (6th 
Edn). New York:Willey. 

Shalley, C.E. (1991). Effects of Productivity Goals, Creativity Goals and Personal Discretion on 
individual Creativity. Journal of Applied Psychology, 76 (2), 179-185. 

Shalley, C.E. (1995). Effects of Coaction, Expected Evaluation and Goal Setting on Creativity and 
productivity. Academy of Management Journal, 38 (2), 483-503. 

Shalley, C. E. & Gilson, L. L. (2004). What Leaders Need to Know: A Review of Social and 
Contextual Factors That Can Foster or Hinder Creativity. The Leadership Quarterly, 15 (1), 33-
53. 

Shalley, C. E., Gilson, L. L. & Blum, T. C. (2000). Matching Creativity Requirements and the Work 
Environment: Effects on Satisfaction and Intentions to Leave. Academy of Management Journal, 
43 (2), 215-223. 



 227      بو زيدأ
 

Shalley, C. E., Zhou, J. & Oldham, G. R. (2004). The Effects of Personal and Contextual 
Characteristics on Creativity: Where Should We Go from Here?. Journal of Management, 30 (6), 
933-958. 

Sheppard, D. (2000). Is Loyalty Dead? Executive Excellence, 17 (6), 17. 
Slack, F. J., Orife, J. N. & Anderson, F. P. (2010). Effects of Commitment to Corporate Vision on 

Employee Satisfaction with Their Organization: An Empirical Study in the United States. 
International Journal of Management, 27 (3), 421-436. 

Solomon, C. M. (1992). The Loyalty Factor. Personnel Journal, 71(9), 52-60. 
Sulistiyani, E., Udin & Rahardja, E. (2018). Examining the Effect of Transformational Leadership, 

Extrinsic Reward and Knowledge Sharing on Creative Performance of Indonesian SMEs. 
Calitatea, 19 (167), 63-67. 

Thompson, A. A. & Strickland, A. J. (2001). Strategic Management: Concepts and Cases. New York, 
NY: McGraw Hill. 

Voyles, B. (1999). Are Satisfied Employees Loyal Employees? Potentials, 32 (9), 69-70. 
Wu, S., Lin, C.S. & Lin, J. (2011). An Empirical Investigation of Online Users’ keyword Ads Search 

Behaviours. Online Information Review, 35 (2), 177-193. 
Wu, T., Shen, Q., Liu, H. & Zheng, C. (2019). Work Stress, Perceived Career Opportunity and 

Organizational Loyalty in Organizational Change: A Moderated Mediation Model. Social 
Behavior and Personality, 47 (4), 1-11. 

Yuan, F. & Woodman, R.W. (2010). Innovative Behavior in the Workplace: the Role of Performance 
and Image Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53 (2), 323-342. 

Zagdo, A. (2015). The Contribution of Organizational Loyalty in Developing Managerial Creativity 
from Workers’ Perspective. Unpuplished Master Thesis, Qasdi Merbah- Werqelah University, 
Faculity of Human and Social Siences, Algeria. 

Zaitouni, M. & Ouakouak, M. L. (2018). Key Predictors of Individual Creativity in a Middle Eastern 
Culture. International Journal of Organizational Analysis, 26 (1), 19-42. 

Zhou, J. & George, J. M. (2001). When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the 
Expression of Voice. Academy o f Management Journal, 44 (4), 682-696. 

Zhou, J. & Shalley, C. E. (2003). Research on Employee Creativity: A Critical Review and Directions 
for Future Research. Research in Personnel and Human Resources Management, 22, 165-217. 

 



  



244 The Image of the Arab-Muslim in Chaucer’s The Man of Law’s Tale 
  

 
Daniel, Norman. (1979). The Arabs and Medieval Europe. London and New York: Longman and 

Librairie du Liban, 2nd edn. 

David, Alfred. (1976). The Strumpet Muse: Art and Morals in Chaucer’s Poetry. Bloomington and 
London: Indiana University Press. 

Delany, Sheila. (1974). “Womanliness in The Man of Law’s Tale” The Chaucer Review, vol. 9, no. 1, 
pp. 63-72. 

Dharmaraj, Glory E. (2010). “Multicultural Subjectivity in Reading Chaucer’s The Man 0f Law’s 
Tale.” Medieval Feminist Newsletter, 16, pp. 4-8. 

Donaldson, E. Talbot. (1975). Chaucer’s Poetry: An Anthology for the Modern Reader. 2nd edition, 
New York: Wiley and Sons. 

Eliot, T.S. (1921). “Tradition and the Individual Talent,” in: The sacred Wood, New York: Alfred A. 
Nopf. Online Edition Published in July 1996. https://www.bartleby.com/200/sw4.html 

Hermes, Nizar F. (2007). “King Arthur in the Lands of the Saracens.” Nebula vol. 4, no. 4, pp. 131-44. 

Johnson Eleanor. (2015). “English Law and The Man of Law’s ‘prose’ Tale.” The Journal of English 
and German Philology, vol. 114, no. 4, pp. 504-525. 

Johnson, Galen. (2000). “Muhammad and Ideology in Medieval Christian Literature.” Islam and 
Christian-Muslim Relations, vol.11, no. 3, pp. 333-346. Published Online on 14 July, 2010. 
https://doi.org/10.1080/713670328  

Kisor, Yvette. (2005). “Moments of Silence, Acts of Speech: Uncovering the Incest Motif in The Man 
of Law’s Tale” The Chaucer Review, vol. 40, no. 2, pp. 141-162. 

Lewis, Celia M. (2008). “History, Mission, and Crusade in The Canterbury Tales.” The Chaucer 
Review, vol. 42, no.4, pp. 353-382. 

Lynch, Kathryn L. (1999). “Storytelling, Exchange, and Constancy: East and West in Chaucer’s Man 
of Law’s Tale.” Chaucer Review, vol. 33, no. 4, pp. 409-422. 

Mal-Allah, Abdul-Settar Abdul-Latif. (2010). “The Image of Islam in Medieval Writings with 
Reference to Chaucer’s The Man of Law’s Tale.” Journal of Basrah Researches (Humanities 
Series), vol. 34, no. 1, pp. 17-105. 

Menocal, Maria Rosa. (2004). The Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten Heritage. 
University of Pennsylvania Press.  

Quinn, Frederick. (2008). The Sum of All Heresies: The Image of Islam in Western Thought. Oxford:       
Oxford University Press. 

Schibanoff, Susan. (1996). “Worlds Apart: Orientalism, Antifeminism, and Heresy in Chaucer’s Man 
of   Law’s Tale” Exemplaria, vol.8, no. 1, pp.59-96. 

Southern, R. W. (1978). The Making of the Middle Ages. London: Century Hutchinson. 

Spearing, A. C. (2001). “Narrative Voice: The Case of Chaucer’s MLT.” New Literary History, vol. 33 
no. 1, pp.715-746. 

 



Athamneh 243  
 

 

 لجيوفري تشوسر" حكاية المحامي"صورة العربي المسلم في 

  

 ناصر يوسف عثامنة

  .قسم اللغة االنجليزية، جامعة اليرموك، اربد، االردن
  

  الملخص

، وهي احدى حكايات كانتربري للشاعر االنجليزي "حكاية المحامي"دراسة صورة العربي المسلم في تعالج هذه ال
يستخدم الباحث منهج التحليل النقدي للنص الستكشاف طريقة تصوير العربي المسلم في الحكاية موضوع . جيفري تشوسر

  .لرئيسة من العرب المسلمينالدراسة، وبخاصة في الجزء المتعلق بسوريا، حيث يتم تقديم الشخصيات ا

تخلص الدراسة لى أن تشوسر يستخدم ازدواجية الدور والموقف بين الراوي والمؤلف لكي ينتقد بشكل غير مباشر 
وهي الصورة  التي سادت في اوروبا المسيحية في العصور " خراآل"النمطية للعربي المسلم بوصفه الصورة السلبية 

  .الوسطى

اشد عبارات االدانة واالنتقاد للعرب المسلمين في سوريا ويجعله " المحامي"وي الحكاية يضع تشوسر على لسان را
ولكن هذا الراوي ذاته يلحق بهم صفات ايجابية مثل اخالصهم لدينهم ولجوئهم للتشاور قبل  .يصفهم بأنهم كفار ومجرمون

لراوي للعرب المسلمين انما هو تحايل مقصود يرى الباحث ان هذا التناقض في تصوير ا. اتخاذ قراراتهم في الشأن العام
وبالتالي االعتراض عليها ضمنا  ،لنسف مصداقية الراوي وثقة القارئ به وبالصورة النمطية التي ينقلها المؤلفتشوسر من 

  .الى سخط جمهوره المعاصر له من المسيحيين االوروبيين –أي المؤلف  –دون ان يتعرض هو 

مفاده ان تشوسر، شأنه في ذلك شأن كبار الشعراء والفنانين على مر التاريخ البشري، قادر يختم هذا البحث باستنتاج 
مفاهيم النمطية السائدة وعلى تصويرها بمصداقية وأمانة تثبت تجاوزه لألفكار وال، هم الطبيعة البشرية بخيرها وشرهاعلى ف

  .لحةالتي غالبا ما تكون محكومة بظروف الزمان والمكان والمصفي عصره 

   .تشوسر، حكايات كانتربري، حكاية المحامي، العرب المسلمون، السلطانة: الكلمات المفتاحية
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the “Other”, that is,  the Arab-Muslims, Schibanoff and Lynch distance themselves from the host of 
researchers who fail to distinguish between the author of MLT and its narrator. If we stretch their 
stance a little, we may easily conclude that they both go for Chaucer’s manipulation of the author-
narrator dichotomy for satirical purposes; otherwise, why would he make The Man of Law take a 
stance from which he wishes to distance himself? This view supports our reading of the Syrian episode 
in the context of the author-narrator dichotomy.  

Conclusion 
This paper has examined Chaucer’s The Man of Law’s Tale in an attempt at showing that Chaucer 

the poet/narrator of The Canterbury Tales is consistent with his status as a great poet capable of 
transcending the limitations of his times and society. Chaucer manipulates the Man of Law as narrator 
of MLT and exposes his inadequacy and emptiness by making him present the Arab-Muslims 
inadequately and unconvincingly as the evil “Other.” The successful way in which Chaucer utilizes 
the dichotomy of author-narrator in LMT attests to his capacity for exposing and satirizing the bigotry 
and chauvinism of medieval mainstream thought and literature in Europe in general and England in 
particular, while at the same time evading condemnation at the hands of his Christian English 
audiences, both fictional –as pilgrims in The Canterbury Tales- and real as readers and fellow citizens. 

The Man of Law portrays the Arab-Muslim Sultan of Syria in a rather favorable light, but he 
presents the Sultaness as a “well of vices.” In both cases, though, the image he presents is hardly 
coherent or convincing. If the Sultan is respectful and considerate of his own people and capable of 
appreciating Constance’s spiritual, intellectual, and moral attributes, how can he be the ruler of a 
barbaric nation? And if the Sultaness is a devilish well of vices incapable of reflecting any humane 
sentiments or moral attributes, why would she be willing to risk her life for the sake of her faith, and 
why would she and her crew of demonic infidels spare Constance and supply her with treasure and 
provisions before they let her set sail on the wide sea unscathed? 

Such contradictions in the Man of Law’s portrayal of the Arab-Muslims of Syria are probably 
meant by Chaucer the author/narrator as a means of exposing and satirizing not only the Man of Law 
himself but also the ideology and belief system responsible for his bigotry and prejudice against the 
“Other,” in this case the Arab -Muslims. To achieve his goal of insinuating his opposition to such 
bigotry and prejudice without compromising or risking his status as a court poet and a Christian 
Englishman, Chaucer plays on the author-narrator dichotomy, an art of which he is an attested master. 
As it is his wont, Chaucer, the great master of irony and satire, succeeds in maintaining his integrity as 
a poet and sailing safely on the high seas of his times and cultural milieu. 
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Muslims of Syria to kindly supply provisions for Constance while at the same time denying them any 
claim to goodness or kindness. 

Indeed, many are the scholars who mark the author-narrator dichotomy in The Canterbury Tales 
in general and in MLT in particular. Though opposed to Kittredge’s notion that the tales in The 
Canterbury Tales exist to delineate the characters of the tellers and not vice versa, Spearing (2001) 
affirms that Chaucer makes of the Man of Law an unsatisfactory narrator characterized by crudity and 
emptiness. If read from Kittredge’s perspective, MLT becomes a means to an end, namely, a tale 
designed with the purpose of delineating and satirizing the character of the Man of Law and the 
attitudes and views conveyed by him in the course of his narrative. If this be the case, and I think it 
may well be, we wouldn’t by any stretch of the imagination take the Man of Law as a mouthpiece of 
Chaucer the poet. Rather, we would have to read between the lines of MLT and behind the words of its 
narrator to dig up whatever attitudes and views Chaucer the author was trying to insinuate through the 
character of the Man of Law and his relationship with the story he narrates. If we do so, we are likely 
to discover that Chaucer the poet manipulates the Man of Law as narrator no less than the latter is 
made to manipulate the plot and characters in his own tale of Constance. At times, in MLT, Chaucer 
seems to be satirizing the Man of Law himself, but, at others, he uses him to satirize the cultural 
bigotry and religious beliefs and practices of his fellow Christians.   

Along these lines, Lynch (1999) argues that Chaucer exposes the Man of Law, as a mouthpiece of 
Western chauvinism, unable to cross the threshold of bigotry and prejudice against the Arab-Muslims 
of his time. She asserts that “Chaucer wishes us to recognize the way that the tale remains trapped by 
its Western chauvinism, the way that it returns repetitively and unproductively to its campaign against 
the ‘Other’” (p. 417). She adds that the Northumbrians are “quite provocatively ‘orientalized’. The 
Muslim implications of the king’s name –‘Alla’-- cannot have been lost on Chaucer or, for that matter, 
on his sources” (p. 417). It is as if not only every Muslim must be an “Other”, but also every “Other” 
must somehow be Muslim or at least Muslim-like. This insistence by the Man of Law on identifying 
Islam unequivocally with the evil “Other” is probably meant by Chaucer the author as proof of the 
former’s inadequacy and narrow-mindedness. It is in this sense that Lynch (1999) suggests that the 
Man of Law, as narrator, is “ironized”. 

Susan Schibanoff (1996) discusses the Man of Law’s animosity towards Islam from a different 
perspective. She maintains that his portrayal of Islam and Muslims as the evil “Other” comes as part of 
his strategy to deflate the class rivalry among his fellow pilgrims and restore unity and “Christian 
fraternity” for them (p. 60). She observes that this strategy leads the Man of Law to present the 
“Other” in various interrelated guises, involving, in addition to Muslim or Saracen, woman and 
heretic. The main point in all this in the context of our discussion of the author-narrator dichotomy, 
though, lies in Schibanoff’s assessment of Chaucer’s stance in relation to his narrator’s use of the 
“discourse of orientalism” in his tale. Regarding the correspondence, or lack of it, between the Man of 
Law’s views and those of Chauser himself, Schibanoff observes: 

                             “Gradually but inexorably the Man of Law works to build an airtight 
                              Case against the Other. It is a project that Chaucer eventually subverts  
                               by exposing its self-interested hypocrisy; like Paterson, I hear in the 
                              Man of Law ‘the voice of orthodoxy’ from which Chaucer dissociates   
                               himself.”                                                                                       (p. 60) 

Like Lynch (1999), Schibanoff here maintains that the negative aspects of the image of Islam and 
the Muslims in the MLT are meant by Chaucer as a comment on the narrow-mindedness in the Man of 
Law’s character and convictions rather than as an embodiment of Chaucer’s own convictions and 
attitude towards them as the “Other”. One can hardly disagree with this assessment of Chaucer’s 
stance in relation to The Man of Law’s prejudiced attitude towards the Arab-Muslims. By advocating 
the viewpoint that Chaucer distanced himself from The Man of Law’s bigotry and prejudice against 
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and support of good believers. Indeed, he takes pains to associate Constance’s survival with that of 
other Biblical figures including Jonah (l. 353), the Hebrew People who crossed the Red Sea with 
Moses (l. 356), and Mary of Egypt (l. 367). Secondly, he wished to strike the cord of piety that unites 
him with his Christian audience as opposed to the infidel Muslim “Other” Thirdly, and most 
importantly for him in the context of his eagerness and enthusiasm for condemning this “Other” the 
Man of Law must have believed that by resorting to God’s miraculous intervention he successfully 
interprets Constance’s survival without having to admit of any kindness or goodness on the part of the 
Saracens.  

Unfortunately enough for the Man of Law, God’s miraculous intervention is hardly a potent 
explanation of why these same Syrian infidels are  portraye by him as incapable of any kindness or 
goodness,  

                                               A certain tresor that she thider ladde 
                                              And, sooth to sayn, vitaile greet plentee 
                                           They han hire yiven, and clothes eek she hadde.               (ll. 309-311) 

If God’s miraculous intervention alone is inadequate as an explanation of why the evil Sultaness 
and her crew spared Constance, it would be more inadequate still as an explanation of why they 
provided her with treasure, victuals, and clothes to help her on her voyage back to her people. As if 
sensing the absurdity of such explanation, the Man of Law abstains from offering any for this detail. 
Instead, he moves on directly to reporting how Constance blessed herself and, praying to God for 
safety and protection, took to the wide sea.   

Thus, the Man of Law may not have been as successful as he hoped to be on this score.  Like us 
readers, any member of his audience who was skeptical about these details (Constance’s survival and 
her being provided with provisions at the hand of her evil enemies) would still wonder: Why didn’t 
God intervene miraculously to save the lives of the other innocent Christians who were slaughtered by 
the Sultaness and her crew? And why does he allow the provisions to be given to Constance by the 
unkind and evil Syrian murderers instead of providing them miraculously Himself? Such wondering 
renders The Man of Law’s explanations inadequate and thus unconvincing. But how do we know 
whether or not denying the Arab-Muslims any kindness or goodness is a stance assigned to the Man of 
Law by Chaucer the author/narrator of The Canterbury Tales as proof of his “narrow-mindedness”?  
Why wouldn’t it be the stance of Chaucer the author/narrator himself conveyed through the fictional 
narrator he creates for MLT and entrusts with his own point of view? The answer to these questions 
lies in the degree of reliability Chaucer the author endows The Man of Law with.   

Helen Cooney (1999) observes that the Man of Law attributes all good to Christ while he 
attributes all evil to the stars and human evil. Building on this observation, Cooney maintains that the 
Man of Law’s narrative purpose is characterized by limitations and partiality, and she proceeds to 
assert that,   

                 Chaucer, to the extent that he allows the reader to perceive the Man of Law’s 
                 distortions and evasions, particularly vis-a-vis the cause of unjust suffering,    
                 will not allow us wholly to assent to his sanguine endorsement of the medieval                 
                 providential view of history and the belief in immanent justice.                    (p. 285) 

In other words, Chaucer the author is far from entrusting his own point of view to the Man of 
Law. Had he wished to do so, Chaucer would not have allowed his readers to perceive the Man of 
Law’s “distortions and evasions” of reason and sound explanation of Constance’s survival, of the 
unjustifiable suffering of innocent Constance, her Christian retinue, and the Sultan, for that matter. 
Nor would he have put him in the precarious and self-contradictory position of allowing the evil Arab-
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hurting them or risking his status among them. It is the impact of Chaucer’s manipulation of the 
author-narrator dichotomy that makes this possible. And failing to acknowledge this impact means that 
a lot of what MLT is all about is lost to us as readers.   

This seems to be the case also with Kathryn Lynch (1999) in her study, “Storytelling, Exchange, 
and Constancy: East and West in Chaucer’s Man of Law’s Tale”. In this study, Lynch focuses on the 
issue of East and West in MLT. She maintains that Chaucer’s attitude towards the Arab-Muslims could 
not have been different from that of his fellow Western Christian contemporaries: “The fourteenth-
century poet surely reflects the prejudices and proto-colonial attitudes of the age of the Crusades” (p. 
409). Yet, Lynch herself qualifies this assertion of hers as she goes on to argue that critical discussions 
of MLT “need not be cast as a simple debate between cultural liberalism and parochial narrow-
mindedness” (p. 409). By qualifying her own assertion, Lynch allows for a leeway regarding the 
image of the Arab-Muslim in the tale: cultural liberalism and parochial narrow-mindedness are both 
insinuated in the MTL, albeit they are not to be associated with or attributed to the same personage. I 
strongly suggest here that cultural liberalism is the stance of Chaucer the poet, the author of the MLT, 
while parochial narrow-mindedness is meant to be seen as a characteristic of the Man of Law, the 
narrator of the tale. 

As for the Man of Law, the narrator of the tale, it is obvious that he portrays Islam and the Syrian 
Arab-Muslims as the evil “Other”. He condemns the Syrian Sultaness (ll. 225ff.) but stops himself  (ll. 
239-41), thus revealing that he is not simply reporting the story as he found it in his sources, in this 
case Trivet and Gower, but manipulating his original story to suit his own purposes (Barlow, 2010). 
As Helen Cooney (1999) observes, “The tale is full of examples of the Man of Law not being content 
simply to narrate events but wishing to interpret them in a very particular way” (p. 271). This may 
explain why he portrays the Syrian merchants in a relatively positive light. In all probability, he does 
so deliberately, in order to justify their ability to appreciate Constance’s beauty and nobility of 
character, which they are made to report honestly to the Sultan. It was not so with the Sultaness. 
Indeed, the Man of Law portrays the Sultaness as a virago, attempting to assert power and control over 
her own destiny and that of others (Kisor, 2005). As for the Sultan, though his portrait “is not exactly 
negative, compared with Alla [the Northumbrian pagan king], he looks like a dilettante” (Kisor, 2005, 
p. 154).  

The man of Law’s attempts at interpreting the events he narrates in the MLT impact the image he 
creates of the Arab-Muslims as the “Other.” One conspicuous example of such attempts and their 
impact on the image of the Arab-Muslims in the Tale occurs when he handles Constance’s escape 
unscathed from Syria after her Christian Roman retinue were slaughtered by the Sultaness and her 
followers. As if in anticipation of some skepticism on the part of his audience regarding why the 
Syrian evil killers spared Constance of all the innocent Romans on the slaughter scene, the Man of 
Law says: 

                                   Men mighten axen why she was nought slain                                                                                    
                                   Eek at the feeste? Who mighte hir body save? 
                                   And I answere to that demande again, 
                                   Who saved Daniel in th’horrible cave 
                                   Ther every wight save he, maister and knave, 
                                   Was with the leon frete er he asterte? 
                                   No wight, but God that he bar in his herte.                      (ll. 337-343)                                                 

Here, the Man of Law seems to think that he puts an end to all skepticism regarding Constance’s 
survival by dubbing it as miraculous and attributing it to God. He probably hoped to kill two, or 
maybe three, birds with one stone, so to speak. First, he hoped to satisfy his audience’s curiosity and 
answer to their skepticism by citing Biblical examples of God’s miraculous intervention in protection 
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and reflected that through the words put in the Sultaness’s mouth by the Man of Law. As Spearing 
(2001) has observed, by asking such searching metaphysical questions about the Christian God in 
MLT, Chaucer risks more than he did in the Knight’s Tale, where such questions are asked only by 
pagans about their false gods. If this be the case, and it may well be, Chaucer the poet would be 
effecting a masterstroke of satire of this ritualistic practice as irrational while, at the same time, 
praising a “Saracen”, i.e., an Arab-Muslim, for being rational and thus seeing through this same 
practice. Such questioning of baptism in Christianity would certainly be seen, in itself, as a very grave 
crime or sin by Chaucer’s fourteenth century English contemporaries. To add to it praising a 
“Saracen” at the expense of his own faith and rituals would make the sin even graver. But who would 
venture to do both and hope to evade being charged with blasphemy against Christianity and with 
condoning the views and behavior of the Arab-Muslim enemies against his fellow Christians? Any 
good reader of The Canterbury Tales is apt to believe that Geoffrey Chaucer would. Chaucer seems to 
be moving from questioning his fellow pilgrims’ behavior in The General Prologue to questioning 
their, and his own, faith in MLT. This is indeed a bold move made by Chaucer, the master satirist, 
aiming to improve his fellow Christian countrymen in two directions: by calling on them to 
contemplate their own faith first by looking inside, and then by allowing themselves to be seen 
through the eyes of the “Other”. By so doing, Chaucer, as poet and satirist, is utilizing his art as a 
means of cross-cultural understanding. He opens the eyes of his audience to the possibility that what 
they hold as the absolute truth may or may not be absolute and, by the same token, he insinuates that 
in the dichotomy of “We” and the “Other”, the “Other”, i.e., the Muslims, have their own truth, which 
may not necessarily be the absolute falsehood, as “We”, i.e., the Christians, label it.    

The clue to the possible validity of this reading lies, again, in the narrator-author dichotomy, and 
Chaucer’s manipulation of it, that is, in the discrepancy between the message Chaucer the poet may be 
trying to insinuate and the one he assigns to the Man of Law as narrator of the tale. Such dichotomy 
would help absolve Chaucer of all blame (Spearing, 2001). Indeed, Chaucer the poet may be playing 
on the author-narrator dichotomy to insinuate his skepticism concerning baptism through the words of 
the Sultaness, a fictional enemy of Christianity, whose words are in turn reported by the fictional 
narrator of the tale (MLT) within the tale (The Canterbury Tales). By so doing, Chaucer succeeds in 
absolving himself of any blame that he might incur as a result of expressing views that run contrary to 
those of his fellow pilgrims, the fictional audience of Chaucer the pilgrim and his narrator, or those of 
his fellow countrymen, the real literary audience of Chaucer the poet and citizen. Failure to 
acknowledge the impact of the author-narrator dichotomy on our reading of MLT would lead to 
confusing Chaucer’s views on the Arab-Muslims of Syria, as representatives of the East as opposed to 
the West, with those of the Man of Law. 

One such case of confusion resulting from failure to acknowledge the impact of the author-
narrator dichotomy on our reading of the Syrian episode occurs in Hassan Bourara’s (n. d.) otherwise 
insightful analysis of this episode. Bourara labels the Sultan’s conversion as “a hypocritical 
expedient”, and he has this to say of the slaughter of the Sultan and his newly converted followers: 

What is more expedient than to have them killed and at the hands of their own people? Making 
the Sultan’s mother devise the slaughter helps Chaucer kill two birds with one stone: not only does he 
get rid of a disturbing mirror reflection (Self-Other) but also makes use of another firmly established 
stereotype: Muslim fanaticism and its concurrent aversion to Christianity. (p.6)                                                                    

This is indeed a fine piece of insightful textual analysis, but with a snag: in it expediency and 
making use of a prejudiced stereotype of Muslims as fanatics are attributed to Chaucer, thus 
identifying the Man of Law as narrator of MLT with Chaucer, the author who creates, and 
manipulates, all the fictional narrators of the individual tales within The Canterbury Tales, including 
Chaucer the narrator in The General Prologue. This reading of the text misses the satirical vein in 
MLT. The satirical vein is central to the meaning and purpose of MLT inasmuch as it enables Chaucer 
the author to criticize both the Man of Law and those who share his prejudices and bigotry, without 
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At one level, the Sultaness’s use of the epithet “cold” to describe the water of baptism could 

hypothetically be read literally: as an innocent realistic description of the water used for baptism as 
cold, that is, not boiled or heated. In this case, “Shal nat greve us but a lite” would be read as a simple 
statement of the physical effect of the water of baptism on the bodies of the Sultaness and her 
followers who would allow themselves to be baptized, as a part of their evil plot to destroy the Sultan, 
his host of prospectively Christian followers, and the Roman Christians who form Constance’s retinue. 
But, though hypothetically possible, this reading of the line is indeed too literal to be admissible. 
There is no gainsaying that in the Man of Law’s portrayal of her, the Sultaness is too sophisticated, 
guileful, and evil to allow for such innocence on her part. Having heaped all kinds of curses on the 
Sultaness’s head as   “serpent under femininitee (l. 227), “feined woman” (l.229), and the “instrument” 
of Satan himself (l. 237), the Man of Law reports how she “Leet prively hir conseil goon hir way” (l. 
240) (emphasis mine). By attributing all this capacity for connivance and secret plotting to her, the 
narrator leaves no room for doubt concerning the Sultaness’s subtlety and sophistication. Hence it is 
that a literal reading of “cold water” in line 219 cannot be adequate. There has to be another, more 
potent, interpretation of the Sultaness’s allusion to the water of baptism as “cold”. Thus, an 
interpretation of this allusion at a level other than the literal one needs to be sought.  

Here is another possible interpretation. By describing the water of baptism to her host of Muslims 
as “cold” and going on to say, “[it] shal nat greve us but a lite”, the Sultaness may well be sarcastically 
attributing “spiritual” coldness to the practice and the faith that requires it, i.e., Christianity. In other 
words, by putting these words in the Sultaness’s mouth, one may suggest, the Man of Law may be 
simply aiming at emphasizing the villainy of the Sultaness and highlighting her scorn and lack of 
appreciation for baptism as an initiation rite in Christianity. If this be the case, the Christian audience 
of MLT would certainly sense the irony, even sarcasm, in the Sultaness’s tone and thus blame, nay 
condemn, her, but not the Man of Law, for this blasphemy. But, what if this line reflects the viewpoint 
of the Man of Law as narrator? Or else, what if it reflects Chaucer the poet’s personal opinion 
regarding this specific Christian initiation rite, insinuated in his familiar noncommittal manner through 
the words of the Sultaness quoted by the Man of Law?  

A. C. Spearing (2001) maintains that the narrator-author dichotomy in The Canterbury Tales 
helps absolve Chaucer the author of all blame. We agree with Spearing’s (2001) observation that the 
Man of Law’s views on baptism and those of Chaucer may differ , but we cannot but notice that the 
two of them, the fictional pilgrim narrator, The Man of Law, and Chaucer, the actual author, seem to 
be playing the same game of pretending to be merely retelling the story as they have received it from 
their sources. As noted by Barlow (2010), Chaucer’s pilgrim narrators echo his deceptive disavowals 
of responsibility for, or authority over, his narratives. If the Man of Law was to question the 
sacredness of baptism as a Christian ritual, he would do it through an evil non-believer, the Sultaness, 
to absolve himself of the responsibility and escape the blame of his fellow Christian pilgrims. But this 
is rather unlikely in light of the fact that the philosophical depth and moral courage that may entice 
such questioning of a major religious belief and practice as baptism is, in most probability, lacking in 
the Man of Law. I agree with Spearing (2001) as he cites Donaldson’s evaluation of the Man of Law 
as “an unsatisfactory narrator” (p. 719, note 14) approvingly and goes even further in degrading the 
Man of Law as narrator, maintaining that the narrative voice in MLT creates “the persona of the 
speaker and exposes his emptiness” (p. 715) (Emphasis mine). In other words, the irony in describing 
the water of baptism as “cold” can hardly be read as a clever insinuation by the Man of Law reflecting 
his own skepticism about baptism. 

There is still another possible interpretation to be advanced here, and this may probably be the 
most feasible of the multiple possible readings of line 19 of MLT. According to this interpretation, the 
tone of irony and sarcasm in this line reflects some kind of questioning of baptism on the part of 
Chaucer the pilgrim-narrator and, with him, Chaucer the poet himself. It may well be the case that 
Chaucer the poet sensed some irrationality, not to say absurdity, in the ritualistic practice of baptism 
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Another major point that needs to be addressed here lies in the Man of Law’s quoting of the 

Sultaness’s words referring to the Qur’an as a revelation of “holy lawes . . . Yiven by Goddes message 
Makomete” (l.200) (Emphasis mine). Neither Mal-Allah (2010) nor Lewis (2008) would admit that 
this and other positive references to the teachings of Islam as holy and to Prophet Muhammad as a 
messenger of God be read as signs of tolerance of Islam and Muslims in MLT. But I can only disagree. 
I agree with Johnson’s (2000) reading of this part of the tale, according to which such view of Prophet 
Muhammad shows a good deal of tolerance towards Islam and Muslims; for, it runs contrary to the 
intolerant Medieval Western stereotypical view of Muslims as heretics who worship Muhammad as a 
god or idol. The Man of Law knows and admits that Muhammad to Muslims is not a god but God’s 
messenger.  

But the question remains as to whether this departure from the stereotypical image of the Arab-
Muslim is that of the merchant from whom the Man of Law claims, in the “Prologue” to MLT (ll. 34-
35), that he had heard the story of Constance, or the Man of Law’s own, or that of Chaucer the 
pilgrim-narrator of The General Prologue or, still, of Chaucer the author. This matter seems to be left 
deliberately ambiguous. This deliberate ambiguity has been noted and appraised by many Chaucerian 
scholars. Gania Barlow (2010) maintains that “deceptive disavowals” of authority and/or 
responsibility are used by Chaucer to gain “welcome freedom” in insinuating his own ideas and beliefs 
through his narrators or else above their heads, and the same disavowals are echoed in Chaucer’s 
pilgrim-narrators of The Canterbury Tales (p. 420). One can only agree with Barlow on this score. 
Indeed, the deliberate ambiguity in matters of point of view in Chaucer is far from being untypical, 
and MLT is no exception. In MLT, as Glory Dharmaraj (2010) observes,  

            Chaucer demonstrates deliberate ambiguity in situating the narrative stance . . . .  
            The Custance material changes hands continually, from Trivet to Chaucer, from the 
             Man of Law to Chaucer, the pilgrim narrator, and from the merchant to the Man of  
             Law. Hence the site of narration is a shifting place of “disavowal” of responsibility. (p. 7) 

With this view in mind, we may interpret the representation of Muhammad as a prophet and 
messenger of God in MLT as an implicit corrective of the stereotypical image of Muslims as idolaters, 
a corrective that Chaucer voices here without himself taking the responsibility for it before his 
Christian audience. Indeed, if this be the case, Chaucer the poet, let alone the man, would be at least 
thrice removed from the liability: the words are those of the Sultaness, quoted by the Man of Law, 
who claims, according to Chaucer the pilgrim-narrator, that he had heard the story from a merchant. In 
other words, if such a positive image of Muslims as worshippers of God, not of a man called 
Muhammad, was deemed false by the host of pilgrims representing a microcosm of English Christian 
society, which in all probability was the case, Chaucer the poet would not be held responsible for the 
falsification. Rather, the responsibility for the falsification would be that of the Sultaness, the Man of 
Law, or the merchant.   

Another example of Chaucer’s deliberate use of the narrator-author dichotomy as a means of 
disavowal of responsibility for appreciating Islam and Muslims in MLT can be spotted in the ironic 
reference by the Sultaness to baptism as a major ritual in Christianity. Having insured her counsellors' 
support, the Sultaness outlines to them her plan to use guile to slaughter her own son, the Muslims 
who agree to convert to Christianity with him, and his Christian guests. She tells them: 

                          “We shul first feine us Cristendom to take:  

                             Cold water shal nat greve us but a lite”.                        (ll. 218-19) 

The ironic, even sarcastic, tone in the Sultaness’s allusion to the water of baptism here deserves 
extensive discussion as it affords multiple interpretations and involves ambiguous implications 
regarding the narrator-author dichotomy and its impact on the portrayal of the Arab-Muslims in MLT.  
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Indeed, neither Constance herself nor the Man of Law, who relates her sad story with a great deal 

of sympathy, seem to find in the Syrians as such the cause of the impending tragedy associated with 
Constance’s prospective marriage to the Sultan. Constance complains not of the evil will or intentions 
of her prospective Syrian husband or his people, but of her parents’ will (l. 149) and of the cruelty of 
the patriarchal system that makes her, like all women, subject to man’s – in this case her father’s -- 
authority (ll. 152-54). As for the Man of Law, the sympathetic narrator of Constance’s story, he 
attributes the failure of the prospective marriage to the bad influence of the stars and the imprudence 
of Constance’s father, who fails to choose the right time for his daughter’s voyage to Syria (ll. 162-
78). If we were to stretch a little the implication of the narrator’s long and involved apostrophe in 
these lines, we would be able to suggest that the Man of Law may be implying that this marriage 
would not have ended tragically if it had been arranged and conducted at the astronomically right time.  

It makes sense to think that the Sultan and his Syrian host are spared, that is, not condemned, by 
the Man of Law because, like the Christian host accompanying Constance, they too are victims of the 
Sultaness, “welle of vices” (l. 190), for whom all the condemnation is saved. But the Man of Law’s 
condemnation of the Sultaness is far from being thoroughgoing; even she has something to be 
appreciated, if not admired. It is true that the Man of Law’s words used to describe the Sultaness make 
for an unsparingly condemning portrayal of her as a powerful virago, authoritative and blood-thirsty 
(ll. 225-38). Not so, though, are the words he uses to report her address to her consultants/followers, 
her acts, and her motives.  

Having heard of her son’s intention and plans to renounce the faith of his people and convert to 
Christianity for the sake of a woman, the Sultaness sends for her counsellors for consultation. Once 
they are assembled, she addresses them in the most appropriate manner expected from a royal figure: 

                                 “Lordes,” quod she, “ye knowen everichoon 
                                 How that my sone in point is for to lete 
                                 The holy lawes of oure Alkaron 
                                 Yiven by Goddes message Makomete. 
                                 But oon avow to grete god I hete: 
                                 The lif shal rather out of my body sterte 
                                Than Makometes lawe out of myn herte.”                                (ll.197-203) 

The Man of Law’s introducing of the Sultaness as “the welle of vices” (l. 190) notwithstanding, 
these lines could be quite revealing in regard to her image as reflected in her words and behavior. For 
one thing, her use of the word “lordes” to address a council of followers shows the Sultaness to be 
much like her son inasmuch as she is polite, respectful, and observing of protocol. Secondly, her 
allusion to her own son’s intention and her reaction to it shows her to be not only a devoted believer 
but also one who is willing to sacrifice her own life, let alone her son’s, for the sake of her faith.  

Further implicit appreciation, if not admiration, of the Sultaness can be sensed in the next part of 
her address to her counsellors, lines 204-210. In these lines the Sultaness proves to be knowledgeable 
in matters religious. She alludes to Christianity’s main tenet, that is, renunciation of worldly pleasures, 
especially physical ones, and marks a major difference between her faith, Islam, and the “newe  lawe” 
her son plans to embrace when she reminds her followers that Christianity would only bring them 
“thraldom to [their] bodies and penaunce” (ll.204-205). Moreover, she proves to be a woman of public 
concern as she promises to protect and save her people, not just herself, if her council adopts her plan:  

                              “But lords, wol ye maken assuraunce 
                              As I shal sayn, assenting to me lore, 
                            And I shal make us sauf for evere more?”              (ll. 208-210) (Emphasis mine) 
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Like people like ruler: the Sultan of Syria, the tale indicates, is no less appreciative of these 

merchants than the public who have commercial transactions with them; he was gracious, curious, and 
modest enough to seek to learn from these merchants about their experiences and what they found in 
foreign lands (ll. 45-49). And when he is told about the peerless Constance, it is her “so great noblesse, 
in ernest, seriously” (l.52) that drives him to “love hire whil his lif may dure” (l.56) without even 
having seen her in person. The stereotypical image of the Saracen in general and Saracen rulers in 
particular would lead us to expect the Syrian Sultan to be portrayed as a lusty male infatuated and 
enamored by women mainly, if not exclusively, for their physical, rather than their moral qualities. 
But he is not; instead, the Sultan is pictured as a victim of noble love and of fate, deserving to be 
sympathized with: 

Paraventure in thilke large book 
Which that men clepe the hevene ywriten was 

With sterres whan that he his birthe took 
                                 That he for love sholde han his deeth, allas.                (ll. 57-60) 

The Sultan’s image as a ruler proper is also positive and far from the stereo-typical image of the 
Eastern ruler as a despot whose rule is a one-man show, so to speak.  The Sultan’s overwhelming love 
for Constance did not lead him to take a decision on his own. Nor did he simply give his men “cold 
command” – in the manner of Shelley’s Ozymandias. Instead, he called on his close and trusted 
associates, briefed them on his plight (ll. 71-76), “. . . . and charged hem in hie/ To shapen for his lif 
som remedye” (ll. 71-77). That the Sultan’s trust in his counsellors’ views is genuine and far from fake 
is attested to by the range of different opinions in the deliberations of these consultants and 
counsellors: 

Diverse men diverse thinges saiden: 
They argumenten, casten up and down; 

                                      Many a subtil reson forth they laiden.                    (ll. 78-80) 

They take their task seriously and trust that their master is really waiting for them to reach a 
viable conclusion and find a solution to his problem. 

It may be argued here that the Man of Law portrays the Sultan in a positive light because he, the 
Sultan, renounces Islam and embraces Christianity. But the fact of the matter is that this image of the 
Sultan is drawn prior to his conversion to Christianity. It is drawn at a time in the course of the story 
when he is still Muslim, even before his counsellors conclude that the only solution to his problem 
would lie in marrying Constance, a project which “Thanne sawe they therin swich difficultee/ By way 
of reson,” (ll.85-86) and thus can be carried out only through a switch of faith on the part of the Sultan 
(ll. 89-93). 

The positive image of the Muslim Sultan of Syria and, by extension, of his Muslim subjects is 
implied not only in the narrator’s portrayal of him early in  MLT but also in his explanation of 
Constance’s grief as she prepares to leave to Syria (ll.134-138) in implementation of her father’s 
decision and in fulfillment of Christ’s “heestes” (ll. 149-151). Though Constance herself refers to 
Syria as “Barbre nacioun” (l.148), the Man of Law attributes her sorrow to the fact that she is about to 
part with her friends to “be sent to straunge nacioun” (l.135), and be subjected to the will “[o]f oon, 
she knoweth nat his condicioun” (l. 138). Obviously, the cause of Constance’s sorrow here, according 
to the Man of Law, is the natural human reaction to the situation at hand: a girl departing from family 
and friends heading towards the unknown. As for the people and husband she is going to join, she does 
not attribute to them any negative qualities, nor does she anticipate any savagery, rudeness, or evil in 
their treatment of her; there seems to be nothing wrong with them beyond their being strangers whose 
conditions are unknown to her, something for which they can hardly be blamed.  
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employed to deliver what his audience would consider as repugnant without being himself responsible 
for the repugnancy. He knew how to deliver to his audience what they liked to hear without sacrificing 
his own views or compromising his own convictions. This is what we witness in Chaucer’s poetry in 
general and, more particularly, in The Canterbury Tales. And MLT is no exception. One major feature 
of satire is to please your audience while criticizing them or their ways of thinking or living. The 
ultimate purpose of satire, though, is not pleasing: it is reforming. From this perspective we can hope 
to understand why Chaucer would make fun of the Man of Law as an adamant bigot and hater of Islam 
and Muslims while presenting him as a seemingly staunch defender of his fellow Christians of Rome.                         

In MLT, we sense a certain degree of tolerance towards Islam and Muslims. Galen Johnson (2000) 
maintains that the way Prophet Muhammad is referred to in MLT reveals a good deal of understanding 
and appreciation of Islam as a religion; it departs from the mainstream tendency in vogue in medieval 
texts when it refers to Muhammad as the prophet of Islam (l.91) and the messenger of God (l. 200), 
not as “a lapsed Christian clergyman or himself a god.” (Galen Johnson, 2000, p. 342) But some 
researchers disagree with that and insist on following suit with the mainstream current of 
Occidentalism. Celia Lewis (2008), for one, insists that “The amplified references to Mohammed 
cannot simply be read as buttressing the story’s tolerance” (p. 371). Similarly, Hassan Bourara (n. d.) 
insists that Chaucer’s treatment of the Arab-Muslims in MLT pleased his audience by appealing to the 
distorted stereotypical views about the Orient. To me, this is a half-truth because it ignores the 
possibility that Chaucer’s treatment here was satirical and ironic, an issue which will be tackled later 
in this paper. In the same vein, Abdul-Settar Mal-Allah (2010) would admit no possibility that MLT 
shows any degree of tolerance, let alone appreciation of Islam or the Muslims. Even the reference to 
Islam as the “lawe sweete” (l.90) Abdul-Settar dismisses as proof of animosity towards Islam. He 
asserts ambiguously that the narrative movement of the tale “exposes Islam’s ‘sweetness’, i.e., its 
relationship with Christianity only to reveal the poison within and to call for a communal act of 
Expulsion (p. 75). How exposing Islam’s sweetness reveals the poison within and calls for an “act of 
expulsion” is left unexplained. It sounds paradoxical and hard to understand unless the conclusion that 
MLT “must” feature hatred to Islam and Muslims is made in advance, like the sentence in a summary 
execution. 

Such analyses of MLT and the preconceptions that guide them are hardly convincing; they twist 
the neck of the text, so to speak, in support of a value judgement made in advance and rooted in two 
pitfalls that should be avoided in any scholarly and scientific investigation, namely, overgeneralization 
and stereotyping. With this in mind, let us now proceed to conduct a close textual reading of the 
Syrian episode in MLT, with the purpose of figuring out to what extent the Arab-Muslims and their 
culture are demonized or else appreciated in it.  

At the very outset of the poem, the narrator presents Syrians in a positive light: 
In Surrye whilom dwelte a compaignye 

                               Of chapmen riche, and therto sad and trewe.               (ll. 1-2)3 

The Syrian merchants are not only rich, but also “sadde and trewe.” Indeed, their sobriety and 
honesty, added to the excellence of their goods, make people eager to conduct business with them: 

Hir chaffare was so thrifty and so newe 
That every wight hath daintee to chaffare 

                               With hem, and eek to sellen hem hir ware.                  (ll. 5-7) 
 
 

____________________________________________________________________________  
3    All quotations from The Man of Law’s Tale are from E. Talbot Donaldson’s Chaucer’s Poetry: An Anthology 

for the Modern Reader, 2nd edition, New York, John Wiley and Sons: 1975.                                                                                                                                                               
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hand “mocked” the passions reflected in Ozymandias’s frown, wrinkled lip, and sneer of cold 
command, reflects the way sophisticated and subtle artists manage their relationships with their 
powerful self-righteous patrons and/or audiences. The sculptor in Shelley’s “Ozymandias” sees 
through the excessive pride and vanity of a patron he has to please although he hardly considers him as 
his peer or equal in genuine worth.  He pleases his patron by skillfully casting his image in stone, 
while pleasing himself by secretly mocking the patron and his passions of pride and vanity. By 
insinuating subtly what he feels and thinks without incurring the anger and condemnation of 
Ozymandias, Shelley’s sculptor manages to maintain self-integrity and enjoy the satisfaction and 
pleasure it involves, while, at the same time pleasing his self-righteous patron. Chaucer’s satire is in a 
way analogous to this; he manages to insinuate his views that run against those of his audience without 
incurring their anger or condemnation. 

As has been stated above, my immediate objective in this paper is to examine MLT, focusing on 
the image of Islam and the Arab-Muslims in it, with the ultimate goal of finding out how far this 
image corresponds to, or diverges from, its stereotypical counterpart in Western medieval Christian 
polemics, literature, and lore in general. 

It has become common knowledge by now that in the Middle Ages the Muslim East came to be of 
great interest to the West. The rapid spread of Islam as a rival faith and the vast expansion of the Arab-
Muslim Empire, newly forged to serve it, posed an imminent and immediate religious, military, 
political, and economic threat to the Christian nations of Europe (Southern, 1978). This aroused fear in 
the hearts and anxiety in the minds of the European officials of both Church and State. Driven by a 
combination of religious zeal and military and economic interest, the Crusaders launched their not 
quite unholy war against the Arab-Muslims in Egypt and Greater Syria, including Palestine.2 Yet, as 
Southern(1978) maintains, “[S]trangely enough, as the hostility became more intense and took more 
practical forms, the desire to understand something of the enemy grew” (p. 39). Among the major 
sources of information about the East, especially the far East, in the thirteenth-century were 
travelogues, written by travelers, like John of Plano Carpini, William of Rubruck, and Marco Polo 
(Daniel, 1979), who were usually driven by curiosity and speculation to discover the remote exotic 
East. Writing around 1273, the missionary William of Tripoli, who is the main source of the part about 
Islam in Mandevlle’s Travels, tells “the story of the progress of Islam . . . [mixing} fact with Muslim 
and Christian legend.” (Daniel, 1979, p. 243) But even long before that, in the twelfth century, after 
the first Crusade, Islam had inspired a remarkable effort to “come to grips with the mind of Islam” 
since it was viewed and treated as a heresy, a “more or less deliberate perversion of the true faith, 
which required refutation by the ordinary rules of argument” (Southern, 1979, p. 39). 

Thus, the attitude of Christian Europe toward Islam featured a combination, nay a mixture, of 
fear, curiosity, interest, and animosity. Early in the Middle Ages, Christian Europe came to be 
“haunted by the specter of a religiously and territorially conquering Islam” (Hermes, 2007, p. 137), 
and toward the end of the period the names “Muhammad”, and “Saracen” had already come to define 
the “Other”, not only in clerical polemics but in literature as well (Daniel, 1979). Indeed, they became 
what Dorothee Metlitzki calls, “a crucial public theme,” permeating the life of Christian Europeans, 
clerics and laymen alike (as cited in Hermes, 2007, p.137).     

It is in this kind of atmosphere and to this kind of audience that Chaucer was making and reciting 
his poetry. He knew what was expected of him. If the Saracen, the Arab Muslim, and/or his culture 
were to feature in his poetry, they had to be demonized. However, Chaucer, the master satirist who 
knew how to condemn by praising, as his portrayals of the Prioress and the Monk in The General 
Prologue, to name only a few, testify, must have known how to praise by condemning, so to speak. 
His manipulation of his fictional narrators is only one of the narrative devices he mastered and 
                                                        
2 Works on the relations between Medieval Europe and the Arabs in general and on the Crusades in particular are numerous, but Norman Daniel’s The 
Arabs and Medieval Europe (London and New York: Longman and Library du Liban, 1975 and 1979) remains a standard source. See especially 
Chapter 5, “European Solidarity and the Inception of the Crusading Idea”. 
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representation in it of the image and culture of the Arab-Muslims, called “Saracens” in European 
medieval historical and literary jargons. Following a quick survey of the various interpretations of 
MLT, this study will feature an attempt at reevaluating the narrator’s portrayal of the Arab-Muslim 
characters and his depiction of their culture. The subject proper of the study is the image of the Arab-
Muslim in Chaucer’s MLT, but the close textual reading and discussion in the course of the study are 
meant to propose a relatively new and original reading of the tale in general and the theme of the 
Orient as “Other” in particular.1 The Oriental element as such in MLT has been researched fairly 
extensively. And so has the issue of the author-narrator dichotomy in The Canterbury Tales in general 
and MLT in particular. But few studies have been concerned with the impact of the author-narrator 
dichotomy on the oriental theme or the image of the Arab-Muslims in the MLT. It is hoped that by 
investigating these two, that is, the oriental element and the author-narrator dichotomy, as interrelated 
and interdependent elements, this study would lead to a better understanding and appreciation of the 
narrative and thematic aspects of MLT, and thus form a reasonable contribution to the current 
scholarship in Chaucerian studies.    

The thesis of this paper rests on two not unfamiliar or unrelated propositions. First, although the 
traditional polemics of mainstream Orientalism about the Arab-Muslims and their culture are generally 
condemning and demonizing, the Western views of Islam and Muslims have not been invariably and 
unequivocally negative and condemning. Secondly, a distinction has to be made between the 
poet/author as a man and the poet/author in his capacity as an artist. In other words, while being the 
product of his age and culture as a person, the poet/author as an artist is yet capable of transcending 
the limitations of his times, place, and culture. Like the seer, s/he is visionary and thus capable of 
penetrating surfaces and seeing through appearances down to the naked or hardly veiled truth. In T.S. 
Eliot’s memorable words in “Tradition and the Individual Talent”, “the more perfect the artist, the 
more completely separate in him will be the man who suffers from the mind which creates” (para. 12). 
Related to this distinction is a caveat which concerns the “intentional fallacy,” i.e., the tendency to 
base our assessment of the literary work on the author’s intention instead of our own response to the 
work itself. Such tendency often results in failure to make the distinction between the author of a 
narrative literary work and its narrator.  

Chaucer’s MLT has been traditionally read as a tale about womanly patience or womanly virtues 
personified (Delany, 1974), as a tale about stoic suffering and God’s Providence (Cooney, 1999), or as 
an allegorical hagiography about a sacrificial heroine (Bourara, n.d.). Indeed, we would not be missing 
the mark if we said it is any of these or, better still, all of them at one and the same time. Yet, in this 
piece of work, my main concern is not with the major theme of MLT. Rather, it is with an issue which, 
though not completely ignored by critics,1 previous scholarship has touched upon only lightly and 
treated as a peripheral kind of implication the tale can be shown to have. By this I mean the 
implication that Chaucer the poet was such a true humanist that he could view the Orient in a way that 
shows him to be far ahead of his time and his Western Christian contemporaries in terms of tolerance, 
fairness, moral neutrality, and the capacity for appreciating the “Other”. 

In MLT, Chaucer proves to be consistent with his wont to write “to please his audience while 
managing, for different reasons, to please himself” (David, 1976, p. 123). He pleases his audience by 
delivering to them what they expect and like to hear/read, while, at the same time, implying above 
their heads a viewpoint/message that may differ slightly or significantly from the apparent purport of 
his utterance. An example of this practice of the artist pleasing his audience while managing to please 
himself is afforded us in Shelley’s “Ozymandias”, where the persona’s allusion to the sculptor, whose 

                                                        
1 For works that deal with the Oriental theme in The Man of Law’s Tale, see, for example: Celia M. Lewis, “History, Mission, and Crusade in The 
Canterbury Tales,” Chaucer Review, vol. 42, no. 4, 2008, pp. 353-382; Frederick Quinn, The Sum of All Heresies: The Image of Islam in Western 
Thought, Oxford: Oxford UP, 2008; Abdul-Settar Abdul-Latif Mal-Allah,  “The Image of Islam in Medieval Writings with Reference to Chaucer’s 
The Man of Law’s Tale,” Journal of Basrah Researches (Humanities Series), vol. 34, no. 1, 2010, pp. 17-106; Kathryn L. Lynch, “Storytelling, 
Exchange, and Constancy: East and West in Chaucer’s Man of Law’s Tale,” Chaucer Review, vol. 33, no. 4, 1999, pp. 409-422; Eleanor .Johnson, 
“English Law and the Man of Law’s ‘Prose’ Tale,” The Journal of English and Germanic Philology, vol. 114, no. 4, 215, pp. 504-525.           
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Building up on Said’s well-documented observation and proven theory, most Arab-Muslim 

literary scholars appear to be inclined to effect something like a witch-hunt, trying to dig up every 
piece of evidence available in the English literary canon to affirm and reaffirm their case. They have 
been trying to show that English poets, dramatists, and fiction authors have nearly always, 
systematically, and unequivocally demonized the Arab-Muslims and their culture. 

This hypothesis may not be completely invalid. It is true that Western authors are generally 
inclined to present the Arab-Muslims as inferior to themselves. Such inclination on the part of Western 
artists and men of letters in general is the product of centuries of conflict, prejudice, and ill will. The 
recent intensification of global tensions and the spread of acts of violence, globally referred to as 
“terrorism”, have resurrected the Western negative perception of the Arab-Muslim and his culture, a 
perception characterized by misunderstanding, mistrust, and conflict. Indeed, as Frederick Quinn 
(2008) remarkably shows, the hostile and malformed Western perception of Islam and the Muslims, 
which has prevailed for centuries, remains hard to vanquish, despite some landmark attempts, past and 
modern, at cooperation and better understanding. If better understanding of Muslims and their culture 
is to be attained, Westerners, whether they be orientalists, politicians, or ordinary citizens should seek 
more factual and prejudice-free knowledge of Islam and the Muslim way of living. Acknowledging 
the Arab-Muslims’ contribution to human civilization and thought in general and to Western 
civilization in particular would be a step in the right direction on the long journey to better cross-
cultural understanding and mutual appreciation between the West and Arab-Muslims. Thus, as Maria 
Rosa Menocal (2004) observes, Western literary and cultural canons need to be re-examined, as they 
fall short of acknowledging any indebtedness to the Arab-Muslim civilization in Spain and elsewhere 
as opposed to the Greco-Roman and Christian elements, and the reason for that is mere prejudice. But 
still, in my opinion, the hypothesis that all Western poets, dramatists, and literary authors are guilty of 
invariable and unequivocal demonization of the Arab-Muslims and their culture is somehow lacking, 
even deficient. The problem of the advocates of this view is that while bitterly complaining of Western 
authors' malpractice of stereotyping, they fall in the same pitfall of overgeneralizing and stereotyping. 
They make sweeping generalizations about the whole corpus of English literature based on evidence 
dug up from selected literary works which, though they may be representative of the mainstream in 
that literature, do not necessarily speak for each and every author or literary work in the English 
literary tradition.  

It is my conviction that the poet is more or less like a seer: while being at one level an actual 
person living in a specific time, place, and social and cultural milieu, the poet transcends the time, 
place, society and culture in which s/he lives as a person. As an artist, the poet is able by definition to 
understand the nature both of human character and human dealings more profoundly and genuinely 
than the average contemporary individual in his society or culture. And it should go without saying 
that, as with all artists, the poets’ claim to greatness rests on their ability to reflect and present their 
profound and genuine understanding of human nature, character, and dealings honestly and genuinely 
in their art. 

If this be true, poets, dramatists, and fiction authors can only be expected to portray human 
characters and human experience, complex and varied as they are, with fullness and profundity 
proportionate to their relative worth as literary artists. In other words, it is only fair to expect great 
poets like Chaucer, Shakespeare, Marlow, Pope, Wordsworth, and their likes to transcend the 
stereotypes of their time, place, and culture to present insightful and truthful images of human 
character and experience. Indeed, such great poets may even “transcend” themselves, or their own 
consciousness, by going beyond what they are consciously aware of. In A. C. Spearing’s (2001) 
words, “great poets do not ‘always’ know what they are about, and would not necessarily be even 
greater poets if they did” (p. 737). 

This study takes up one of Chaucer’s Canterbury Tales, namely, The Man of Law’s Tale 
(henceforth referred to as MLT), for investigation with the purpose of reassessing the treatment and 
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Abstract  
This research paper investigates the way Chaucer presents the Arab-Muslims in his Man of Law’s Tale. The 

researcher employs close textual reading and analysis of the MLT, focusing on the “Syrian episode,” where the 
Arab Muslims, or Saracens, in medieval European jargon, are represented. Close reading of the part of the text 
presenting the story of the Sultan of Syria’s proposal and engagement to the daughter of the Roman emperor 
shows that Chaucer, as author and pilgrim-narrator of The Canterbury Tales, manipulates the Man of Law, as 
narrator of this “tale within the tale,” to make of him a mouthpiece of medieval English and European bigotry 
and Chauvinism against the Arab-Muslims as the “Other.” The Man of Law curses the Syrian Arab-Muslims 
overtly and condemns them explicitly and unequivocally as infidels. But he, seemingly unknowingly, attributes 
good qualities and high moral and religious values to them, even to their Sultaness, the villain of his story.  By so 
doing, the Man of Law exposes himself as inadequate and renders his condemnation of the Syrian Arab-Muslims 
and his argument against them, as  the “Other,” as self- defeating.  

The paper concludes that, as it is his wont elsewhere as a grand satirist, Chaucer utilizes the dichotomy of 
author/narrator in MLT to expose both the emptiness of the Man of Law and the absurdity of the views and 
attitude towards the Arab-Muslims that he expresses, as a representative of English and European mainstream 
thought. Through this efficient manipulation of the author-narrator dichotomy in the MLT, Chaucer achieves a 
masterstroke of insinuating his appreciation of a culture customarily condemned by his own society without 
exposing himself to rejection or condemnation by his fellow citizens or his fictional audience of fellow pilgrims. 

Key words: Chaucer, Man of Law’s Tale, Saracens, Arab-Muslims, Sultaness. 

 

Literature has always been an informative and formative cultural element. It reflects not only how 
literary authors and critics conceive of their own culture but also how they view other cultures. Thus, 
the study of the literary output of a certain culture could illuminate the general attitude in that culture 
towards the “Self” and the “Other”. Hence it is that the role of literature and literary studies in the 
ongoing, and intensifying, conflict between the West and the East has gained more significance 
recently due to the rise of post-colonialism as a field of literary criticism. In our part of the world, that 
is, the Arab-Muslim world, studies of Western literary works in general and English works in 
particular have multiplied by hundreds in the last few decades. These studies feature a growing 
tendency to counter-balance the old notorious literary and critical Orientalism with a kind of 
Occidentalism. They focus on English literary works, from medieval times to the present, in which the 
theme of Arab-Muslim culture is tackled and Arab-Muslim characters are represented. In most cases, 
the literary scholars in the field typically embrace the views expressed in Edward Said’s remarkable 
book, Orientalism (1978), and his notion of the distortion of the image of the Arab-Muslim and his 
culture by Western authors. In the electronic age we live in, Said maintains, “[S]o far as the Orient is 
concerned, standardization and cultural stereotyping have intensified the hold of nineteenth-century 
academic and imaginative demonology of the “mysterious Orient.” (p. 34) “Oriental” as a term, 
though, is not an invention of modern times; it has been used, Said (1978) observes, by Western 
authors from Chaucer and Mandeville up to Shakespeare, Dryden, Pope and Byron.  
                                                        
 2021 by Yarmouk University. 
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