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 ملخصال

بيل سالمي في سقه اإلتهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى إمكانية االستفادة من نظرية الظروف الطارئة وأحكامها المستمدة من الف

ائحة، ود والمعامالت االقتصادية المختلفة، حيث تم التعريف بالج( على العق19-معالجة اآلثار السلبية التي تسببت بها جائحة )كوفيد

ت ود المقاوالة، وعقوبنظرية الظروف الطارئة قانوًنا وفقًها. وبيان كيفية إعمال النظرية على كل من عقود العمل، وعقود اإلجار

ة ظروف الطارئرية اليمكن اللجوء إلى نظ أبرزها أنه والتوريدات، والتعاقدات الخدمية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج

، مات العقديةاللتزااين في العقود والمعامالت إذا تحققت فيها شروط النظرية؛ من أجل استعادة التوازن في ميزان إلسعاف المتضرر

لعقد، الك هي: فسخ تحقيق ذلإّن الترتيبات أو الحلول التي يمكن للقضاء االستناد إليها ووتحقيق العدالة، ورفع الضرر عن المتعاقدين. 

حدة،  ة تعاقد علىكل حال أن ينظر فيمن و تأجيل تنفيذه لحين زوال الظرف الطارئ، وأخيًرا ال بّد للقضاء أو تعديل االلتزامات فيه، أ

 ط أو تفريط؛ن إفراويدرس ظروفها، ليتأكد من وجود الضرر فعًلا، ومن ثم يختار من الترتيبات السابقة ما يناسب تلك الحالة، دو

 قصد العدالة، ورفع الضرر عن المتعاقدين.لتحقيق الموازنة بين قوة العقد الُملزمة وم

 ، كورونا، نظرية الظروف الطارئة، االقتصاد اإلسالمي.19-: كوفيدالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

ر على من ساوالحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين محمٍد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 

 نهجه إلى يوم الدين، وبعد:

ألول مرة  (، حيث ظهر19-انتشاًرا لوباء فيروسي جديد، أطلق عليه )كوفيد 2019د شهد العالم منذ أواخر عام لق

قد وض. ا المرفي الصين، وانتشر منها إلى جميع بلدان العالم، فصارت ال تكاد دولة واحدة تخلو من وجود حاالت لهذ

إلى مرحلة  ( قد انتقل19-أن )كوفيد 11/3/2020بتاريخ  أعلنت منظمة الصحة العالمية في اجتماع عقدته في )جنيف(

تعدى الذي ي (Epidemic)ء صُطلح على تسمية الوباا ، حيث(World Health Organization, 2020 a) جائحة عالمية

 ).Pandemic( )86., p2015hi, S( الحدود الجغرافية ويتخذ ُبعًدا عالمًيا بالجائحة

العالم باتخاذ إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مواجهة الجائحة، والسيطرة عليها فقامت الحكومات في مختلف دول 

ومن أبرز هذه اإلجراءات: الحظر الشامل والجزئي، والحجر الصحي، والعزل للمصابين، وتعليق حركة  .والتقليل من أضرارها

عيل قوانين الدفاع والطوارئ، ودخول الجيش الطيران، وإغالق المعابر الحدودية، وتعليق عمل المؤسسات التعليمية، وتف

فإن لهذه اإلجراءات آثارها على الحياة االقتصادية بجوانبها المختلفة، حيث فقد العديد  ،على خط المواجهة. وبطبيعة الحال

أدى من العمال وظائفهم، وتوقف دخل أصحاب المهن الحرة، وعمال المياومة، وغيرهم من ذوي الدخل غير المستقر، وهذا 

إلى عجزهم عن سداد االلتزامات المترتبة في ذمتهم: كاألقساط البنكية، وإيجارات المساكن والمحالت التجارية، ورسوم 

الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطاقة. كما أثرت القرارات الحكومية على العقود والمعامالت االقتصادية المختلفة كالبيع 
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حدوث اختالل في الموازين العقدية، وتحمل أحِد الطرفين أو كليهما أضراًرا فادحة غير  واإلجارة والمقاولة، مما تسبب في

 معتادة، بسبب الجائحة.

ن حلوًلا يتضم كما هو معلوم تقوم على مقاصد العدل والتيسير ورفع الحرج، لذا فإن مبناها ،والشريعة اإلسالمية

حكام ه من أن ذلك: نظرية الظروف الطارئة، وما تنطوي عليوم .وترتيبات تخفف من حدة هذه الجائحة وتعالج آثارها

في هذه  يتم بيانها ما سوترتيبات من شأنها إعادة التوازن إلى موازين االلتزامات العقدية، ورفع الضرر عن المتعاقدين، وهذ

 الدراسة بإذن الله.

 مشكلة الدراسة

ت حكومية جراءاادية متعددة، سواء كان ذلك نتيجة إلمما ال شك فيه أن الجائحة أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتص

مجتمعات. توقعها الة لم تُملزمة على مستوى البلد الواحد أو على مستوى األقاليم والبلدان؛ مما شكل ظرًفا استثنائيًّا وحال

، المشاريع رة تلكولم يكن في حسبان المتعاقدين وأصحاب المشاريع االقتصادية حدوث مثل هذا الوباء وتأثيراته على مسي

ألمر اقتضى اة ت عديدمّما أحدث خلًلا في أداء االلتزامات التي توجبها العقود وفق القوانين المطبقة، وهذا أثار تساؤال

 في ضوء االقتصاد اإلسالمي. ومن ذلك: األحكام المتعلقة بها، وبيان إجابات لها البحث عن

ها ، باعتبارةلطارئونظرية الظروف ا صوص عليها في القوانين المدنيةهل تعد جائحة )كورونا( من الظروف الطارئة المن ●

سؤال  عنة إلجابانظرية تهدف إلى تحقيق التوازن في العقود استثناًء من مبدأ القوة الملزمة للعقد؟ وهذا يستلزم 

 .روف الطارئةوسؤال ماهية نظرية الظ ،(19-ماهية جائحة )كوفيد

ي الفقه صيلها فلى أهمية الجانب التطبيقي لهذه النظرية، التي وجدت تأإإلشارة بّد من ا ال ،وبناًء على ما سبق ●

م لة الجوائح التي تصيب الثمار، باعتبارها أصًلا يتفي عالج مسأ -ه وسلمصلى الله علي-اإلسالمي منُذ عصر الرسول 

 البناء عليه في استنباط معالجة آثار جائحة العصر الحاضر.

 أهمية الدراسة

وجه عام؛ حثين بحديثة، ولم تكن ضمن اهتمامات البا ةدراس تعدسة آثار جائحة )كورونا( من مختلف الجوانب إّن درا

تي ال تزال معاصرة الزلة النظًرا لكون الدراسات المتعلقة بالجوائح والكوارث المماثلة تعد من الدراسات التاريخية. ولكن النا

حكام ية واأللى دراسات عملية وتطبيقية، واستثمار النصوص الشرعإاج جاثمًة على صدور الناس في العالم أجمع، تحت

ق ا هو تطبيا واحًدم هذه الجائحة وآثارها. وهذا ما بدأت به هذه الدراسة التي أخذت جانًباحكأالمستنبطة منها؛ لبيان 

بيقية رعية التطام الشبيان األحكنظرية الظروف الطارئة على العقود والمعامالت االقتصادية. فاألهمية تظهر بوضوح من خالل 

هو  عقدي الذيازن الللمشكالت التي أظهرتها الجائحة أو كانت من نتائجها على العقود وااللتزامات؛ تحقيًقا للعدل والتو

 عصب الحركة االقتصادية.

 أهداف الدراسة

في  لتدخلاونا( من حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى إمكان تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جائحة )كور

ن البيان أن الدراسة (. وغنّي ع19-تعديل العقود والمعامالت تحقيًقا للعدالة، بسبب االختالل الناجم عن نازلة )كوفيد

 (، وكذلك التعريف بنظرية الظروف الطارئة.19-ستتطرق الى التعريف بـ )كوفيد

 الدراسات السابقة

 نها:ذكر منمجموعة من الدراسات التي بحثت الموضوع أو بعض جوانبه،  هناك بالرغم من حداثة الجائحة، إال أن

بّينت الدراسة أهمية تطبيق نظرية الظروف الطارئة في ظل تداعيات تفشي جائحة  :(Alkandary, 2020)دراسة  -

دول لمواجهة الجائحة. ( التي أثرت سلًبا على التوازن العقدي؛ وذلك نتيجًة لإلجراءات االحترازية التي اتبعتها ال19-)كوفيد
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وقد هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن التعاقدي، والحد من الخسائر التي لحقت 

بأحد طرفي العقد أو كليهما، مع بيان ما جاء في القانون المدني الكويتي حول ذلك. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من 

( ُتَعّد من الظروف االستثنائية التي تستلزم تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة على 19-ّن جائحة )كوفيدأ: النتائج أبرزها

عقود المدة، بإعادة النظر في بنود االتفاق بين المتعاقدين، وضرورة تحقيق التوازن التعاقدي بين طرَفي العقد لمنع وقوع 

 الضرر.

ود المالية شرًعا، من ( على العق19-دراسة أثر أزمة )كورونا( )كوفيدبحثت هذه ال :(Bodhayah, 2020)دراسة  -

اللتزامات اختالل ا معالجةخالل تحديد درجة ورتبة تأثير الجائحة على العقود المالية، وبيان المسالك التي انتهجها العلماء ل

ألزمة مكونات ا دت فيهس )كورونا( قد تجسالتعاقدية الناتجة عن جائحة )كورونا(. وقد َخُلَصِت الدراسة إلى أّن وباء فيرو

الكلية  لمسالكابالمفهوم االقتصادي، وتحققت فيه شروط األعذار الشرعية التي تترتب عليها التخفيفات الشرعية، وأن 

اعد ق قولغاء، وفأو اإل لمعالجة اختالل االلتزامات التعاقدية في الحاالت االستثنائية هي: اإلجراء أو التعديل أو التأجيل

 وأصول تنتظم مبدأ العدل. 

 ل القواعدجاءت هذه الورقة لبيان التأصيل الفقهّي لنظرية الظروف الطارئة من خال :(Mhaidat, 2011)دراسة  -

جة تغير اقدين نتيالمتع الفقهية التي تنهض بها، ومن ثم بيان دور هذه النظرية في معالجة اآلثار الضارة التي قد تلحق بأحد

الجانب  لك علىم دورها في إعادة التوازن العقدي الذي يحقق العدالة بين األطراف المتعاقدة، وأثر ذالظروف، ومن ث

 لكثير من لعقديةاالقتصادي. وقد توصلت الدراسة إلى أّن نظرية الظروف الطارئة لها دور كبير في تعديل االلتزامات ا

توريد ط وكعقد الل وبيع التقسيكالبيع اآلج -لتزامات العقدية المعامالت المالية، كتغير قيمة النقود عند الوفاء ببعض اال

 ل تعديلهاق العدالة بين المتعاقدين. كما توصلت الدراسة إلى أن النظرية من خالعلى نحو يحق -وعقد المقاولة ونحوها

 دي.على النشاط االقتصا ًالبعض االلتزامات ستكون بمثابة أمان وتحوط للمستثمرين، مّما ينعكس إيجاب

"أثر  بعنوان: (Altamimi, 2020)وهناك مجموعة من الدراسات التي بحثت أحد جوانب الموضوع، منها: دراسة  -

 يان الحكمبة إلى دراسة فقهية"، حيث هدفت الدراس :اإلجراءات االحترازية في عقد اإلجارة بسبب انتشار وباء )كورونا(

ة. الستثنائيالظروف ال الشريعة من خالل إظهار أحكامها في مثل هذه االشرعي لعقود اإلجارة، ومدى لزومها، وبيان مدى كم

 اإلجراءاتب ة تأثراإلجارإّن بعض عقود  إذ ؛وفرقت الدراسة بين العقود بحسب درجة تأثر كل منها باإلجراءات االحترازية

ة فيما إذا كانت قد اإلجارعحكم  ذكرت الدراسةاالحترازية تأثًرا كبيًرا، ومنها ما تأثر تأثًرا يسيًرا، ومنها ما لم يتأثر أصًلا. و

ر. و لم يتعذأنفعة، مدة العقد قد انتهت، أو بقي فيها بقية، وفيما إذا تعذر إسقاط جزء من األجرة مقابل ما فات من الم

 وبينت الدراسة ضابط المنفعة التي يتعذر استيفاؤها، والحكم في ذلك. 

يقية في ظل دراسة فقهية تأصيلية تطب :"أثر الجائحة في أجرة العقاربعنوان:  (Almuqrin, 2020)وكذلك دراسة  -

عض أعيان عطلت بويسعى الباحث في هذه الدراسة إلى بيان أحكام أجرة العقار في ظل الجائحة، حيث ت .جائحة )كورونا("

 المتاجر، ول إلىمن الوصالعقارات بأسباب الحجر المنزلي الذي فرضته الدول، فتعطلت النشاطات التجارية، وُمنع الناس 

 أم يستحق لمالك؟اوُأغلقت الشركات والمؤسسات التجارية. وبقي النزاع بين المالك والمستأجر على األجرة، هل يستحقها 

 ن القضاياماقعية وجزًءا منها؟ أم ال يستحق منها شيًئا؟ وقد أجابت الدراسة عن هذه المسائل، إضافة إلى عرضها حاالت 

 وضة على محاكم المملكة العربية السعودية.المشابهة المعر

ناقشتها: م ت. ومن المحاور التي تم"وضع الجوائح والقوة القاهرة"بعنوان:  (Alghamdi, 2020)وأخيًرا دراسة  -

لمقاوالت عقود اااللتزامات اآلجلة في عقود المؤسسات المالية والتمويلية وما نتج عنها من تعثر في سداد الديون، و

ن، نقل والشحمات الت وما شابهها من العقود متراخية التنفيذ، وعقود اإلجارة، وحجوزات الفنادق والطيران وخدوالتوريدا

 ر ذلك.ا، وغيورسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء واالتصاالت، وعقود العمل في ظل الجائحة ومعالجة آثاره
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 إضافة الدراسة

مالت المعاوبقة في أنها تبحث تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السا

، حيث تبين أنواع العقود بالتفصيل، وكيف يمكن االستعانة ( بالتحديد19-االقتصادية التي تضررت جراء جائحة )كوفيد

رفع لعدالة، واتحقيق والعقدية، باألحكام والترتيبات التي تتضمنها النظرية من أجل استعادة التوازن في ميزان االلتزامات 

 الضرر عن المتضررين.

 منهجية الدراسة

ج لمنهاثم  ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي؛ لوصف الجائحة وما تسببت به من أضرار على الحياة االقتصادية

هج ثم المن ،رارهاضأاالستقرائي؛ الستقراء األحكام الشرعية ذات العالقة بالظروف الطارئة وكيفية التعامل معها وتخفيف 

 (.  19-فيدحة )كوالتحليلي لتنزيل األحكام المستقاة من النظرية على العقود والمعامالت االقتصادية المتضررة من جائ

 وبعد: فلنبدأ بالمقصود من البحث في المطالب اآلتية:

 (19-المطلب األول: التعريف بجائحة )كوفيد

عن فيروس )كورونا( المستجد، الذي تم اكتشافه ألول مرة في مرض الناجم ( على ال19-ُأطلق مصطلح )كوفيد

، أي Corona Virus Disease-2019))في مدينة )ووهان( بجمهورية الصين الشعبية، وهو اختصار لعبارة  31/12/2019

فصائل وسع الأوالعام يشير إلى تاريخ ظهور المرض ألول مرة. وتعدُّ فيروسات )كورونا( من  ،مرض )كورونا( المستجد

ا، مثل طأة وفتًكأشد و الفيروسية انتشاًرا، وتتسبب في أمراض تتراوح حّدتها من نزالت البرد الشائعة الموسمية، إلى أمراض

 مرض كورونا إضافة إلى (،SARS)ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم  (،MERS)متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

 .)COVID( )b h Organization, 2020World Healt-19( المستجد

قل شيوًعا ض األأما األعراو .األعراض األكثر شيوًعا بـ: الحمى، والسعال، واإلجهاد أما عن أعراض المرض، فتتمثل

الت والعض فتتمثل بـ: ضيق النفس، وانعدام الشهية، وفقدان حاستي التذوق والشم، واحمرار العينين، وألم الحلق

اع الطفح لف أنويان أو القْيء، واإلسهال، والرعشة أو الدوخة، والتخليط أو التشوش، ومختوالمفاصل، والصداع، والغث

والهذيان،  لدماغ،االجلدي. وقد يقود في حاالت متقدمة إلى مضاعفات عصبية أشد وخامًة كـ: السكتات الدماغية، والتهاب 

اض يتعافون دون %( الذين تظهر عليهم األعر80و نح)فإن غالبية األشخاص  ،وتلف األعصاب. وأما بالنسبة لتأثير المرض

، ويصبح %( منهم بمضاعفات خطيرة حيث يحتاجون إلى األكسجين15الحاجة إلى العالج في المستشفى، وُيصاب نحو )

مرض فهم ديدة للأما الفئات األكثر تعرًضا للمضاعفات الشو%( منهم في حالة حرجة ويحتاجون إلى العناية المركزة. 5)

ت م، ومشكال( عاًما، واألشخاص الذين ُيعانون من مشكالت صحّية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الد60اص فوق سّن )األشخ

ألمراض الُمعدية، حيث ا( ُيعد من 19-فإنَّ )كوفيد ،والسمنة، والسرطان. وأما عن العدوى ،القلب والرئتين، وداء السكري

 (.World Health Organization, 2020 b) باالتصال عن قربيمكن لبعض سالالت الفيروس أْن تنتقل من شخص آلخر 

 المطلب الثاني: التعريف بنظرية الظروف الطارئة

 الفرع األول: المستند القانونيُّ للنظرية

أحد لذي يلحق بضرر انظرّية الظروف الطارئة نظرية نّصت عليها القوانيُن المعاصرة، حيث يتمُّ اللجوء إليها لرفع ال

دنيُّ األردنيُّ قانون المدد الحوقد  ،ن أو كلْيهما، جراء َظْرف َحَدث بعد إبرام العقد، لم يكْن بالحسبان عند التعاقدالمتعاقَدْي

وقعها، ٌة لم يكن في الوسع ت( ما َنّصه: "إذا طرأت حوادٌث استثنائّيٌة عاّم205أركاَن الّنظرية وشروطها، حيث ورد في المادة )

ادحة، فه بخسارة ث يهددفيذ االلتزام التعاقدي، وإن لم ُيصبح مستحيًلا، صار ُمرِهًقا للمدين بحيوترتب على حدوثها أّن تن

ت العدالة إْن اقتض لمعقولجاز للمحكمة تبًعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أْن ترّد االلتزام المرهق إلى الحد ا

 (. Jordanian Civil Law, 1976ذلك، ويقع باطًلا كل اتفاق على خالف ذلك" )
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ًلا، حيث ال ُمستحي ِهًقافالقانون اختار تسمية الحادث حادًثا استثنائيًّا، وحّدد الحادث الذي يجعل تنفيذ االلتزام ُمر

نفساخ أحكام اال ي تأخذيدخل األول في نظرية الظروف الطارئة، أما الثاني فيتبع ما ُيعرف في القانون بالقوة القاهرة، الت

قوة قاهرة  للجانبين، إذا طرأت ( من القانون المدنّي األردّنّي: "في العقود الُملِزمة247فقد ورد في المادة ) .ي للَعْقدالتلقائ

يترتب على  ،على ذلك بناًءو .انقضى معه االلتزام المقابل له، وانفسخ الَعْقد من تلقاء نفسه" ،تجعل تنفيذ االلتزام مستحيًلا

لعقود وردِّ اعديل على ية التاء االلتزام وفسخ الَعْقد، أما الظروف الطارئة فإنها تتيح للمحكمة إمكانثبوت القوة القاهرة انقض

 االلتزام إلى الحد المعقول.

 تي:( بما يأ205ويمكن استخالص الشروط الواجب توافرها إلعمال نظرية الظروف الطارئة من نص المادة )

 :(Alsanhouri, 1998, p81) العقوُد باعتبار مّدتها الزمنية إلى قسمين أن يكون العقد متراخَي التنفيذ، حيث تقسم .1

نّفذ البائع بيع الذي يقد العوهو الَعْقد الذي يكون تنفيذه فوًرا في الوقت الذي يختاره المتعاقدان، مثل  الَعْقد الفورّي:

 ن فوًرا. فيه التزامه بتسليم الَمبيع فوًرا، وكذلك ينّفذ الُمشتري التزامه بدفع الثم

ينقلب  وقد .لشركةاإليجار، وعقد العمل، وا عقد : وهو الذي يستغرق تنفيذه مدًة من الزمن، مثلالعقد المستمر        

 خبز لتوريداحب مالعقد الفوري إلى عقد مستمر، ومثال ذلك البيع بثمن ُمقّسط، واالشتراك في مجلة، والتعاقد مع ص

 ية الظروف الطارئة هو العقود متراخية التنفيذ.الخبز، وغير ذلك. والمعتبر في نظر

دين ال تؤدي لخاصة بالمادث افالحوادث المألوفة ال تؤثر على التوازن الَعْقدّي، والحو ؛أن يكون الحادث االستثنائيُّ عاًما .2

 إلى تطبيق النظرية. 

 أّلا يكون في الوسع توقع هذه الحوادث في وقت إبرام العقد. .3

 ،قاهرةة القوة النظري تثنائي إلى جعل االلتزام العقدي ُمرهًقا وليس مستحيًلا، وإّلا دخل في حكمأن يؤدي الحادث االس .4

 كما سبق بيانه.

يرفع ولتزامات، ين االفإنه يجوز للمحكمة التدخل لتعديل العقد بما ُيعيد التوازن ب ،وفي حال تواُفِر الشروط السابقة

 طرفينمصلحة ال نة بينة أن تختار بعض اإلجراءات بعد دراسة ظروف العقد والموازالضرر عن الُمتعاِقد الُمتضرِّر. وللمحكم

 : وقف تنفيذ العقد لمدة، أو إنقاص التزام المدين المرهق، أو زيادة االلتزام المقابل.مثل

ي بعض فف ازنة.والمقصود بهذه الوسائل إجراء تعديل على العقد تحقيًقا للعدالة وفق ما يرتئيه القاضي بعد المو

لذي لم لمتعاقد اامات اُيستخَدم الوقف وتأجيل التنفيذ، وفي بعضها إنقاص التزامات المدين، وفي أخرى زيادة التز ،الحاالت

نص ما ليس في الفعقول، ُيَصْب بأًذى جراء الظرف الطارئ. وإذا كان القاضي يملك صالحية رّد االلتزام المرهق إلى الحد الم

ة ل في مصلحذا الحكن للدائن إذا رغب أّلا يقبل بالتعديل ويطلب الفسخ تخليًّا عن الصفقة، وهُيجيز له فسخ العقد، ول

 (.Alsanhuri, 1964, p.727) المدين حتًما؛ ألنه سيتخلص من االلتزام بالكلية، ويرفع عنه أثر الطارئ االستثنائي

لتدخل بنص كمة اطان اإلرادة، حيث جاز للمحوُيعدُّ تطبيق هذه النظرية خروًجا على قوة العقد الملزمة، ومبدأ سل

 األساس الذي ُبنَيْت ( أرى أّن205القانون، وتعديل الشروط أو البنود التي اتفق عليها المتعاقدان. ومن خالل نص المادة )

 بدأ الذي يشيع في المعامالتهذا الم ،(Al-Zarqa, 1964, p.336)عليه النظرية هو تحقيق مبدأ العدل في العقود، 

 ة.وف الطارئة الظرالشرعية جميعها، ولهذا حمى القانون هذا المبدأ بجواز بطالن الشرط الذي يقضي باستبعاد تطبيق نظري

 الفرع الثاني: المستند الفقهّي الشرعّي للنظرّية

د ، حيث أوريلفقه اإلسالملها أصًلا في ا فإنّ  - وإن كانت حديثة في القوانين المعاصرة - فكرة نظرية الظروف الطارئة

 الفقهاء أحكام النظرية وشروطها وتطبيقاتها، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية:
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 أولًّا: أحكام فسخ اإلجارة بالعذر عند الحنفية 

ق عة واالتفاالمنفوتقوم فكرة فسخ اإلجارة بالعذر على وجود عقد إجارة تم إبرامه بين متعاقدين، وتم تحديد األجرة 

حق في ا ال ُيسته ضرًرعذر أو ظرف طارئ جعل االلتزام في تنفيذ العقد مرِهًقا ألحد المتعاقدين، وُيحّمل على ذلك، ثم حدث

 عندها يجوز فسخ العقد تحقيًقا للعدالة ورفًعا للضرر. .العقد

  به"م يرَضوُيعّرف العذر عند الحنفية بأنه: "عجز العاِقد عن المضي في موجب العقد إال بضرر يلحقه، وهو ل

(Ibnmawdoud, 1937, p.61)ُمعتَبرة أعذاًرا يجوز فسخ اإلجارة دفًعا للضرر. وقد أورد فقهاء الحنفية ،، وفي هذه الحالة 

 د يكون فيقلُعذر تفسخ العقد، وذلك في عقدي اإلجارة والمزارعة. ومن ذلك ما أورده الكاساني في عقد اإلجارة: "إّن ا

نحو أن أِجر فمؤاجر، وقد يكون في جانب المستأَجر؛ أما الذي في جانب المستجانب المستأِجر، وقد يكون في جانب ال

حرفة إلى  ينتقل من رة، أوُيفلس فيقوم من السوق، أو يريد سفًرا... أو ينتقل من حرفة إلى الزراعة، أو من الزراعة إلى التجا

ل والعقار ر من اإلبمستأَججد قضاءه إّلا من ثمن الحرفة... وأّما الذي هو في جانب المؤاجر، فنحو أن يلحقه َديٌن فادٌح ال ي

 منها بلوغورة... ونحو ذلك... وأّما الذي هو في جانب المستأَجر، فمنها عتق العبد المستأجر، فإنه عذر في فسخ اإلجا

 خ"إن شاء فسوجارة الصبي المستأَجر، آجره أبوه أو وصيُّ أبيه أو جده... فبلغ في المدة، فهو عذر له، إن شاء أمضى اإل

(Alkasani, 1986, p.197). 

 ,Alkasani, 1986) فقد ذكر الحنفية أنواع المعاني التي ُتعتبر أعذاًرا في فسخ هذا العقد ،أما في عقد المزارعة

p.183.)  ومن هذه األعذار ما يرجع إلى صاحب األرض؛ كالدَّين الفادح الذي ال قضاء له إال من ثمن هذه األرض من خالل

لسداد الدين، ألّن الُمضّي في العقد ُيلحق الضرر في صاحب األرض. ومن األعذار التي ترجع إلى المزارع: المرض  بيعها

إّن بعض الِحرف ال ُتغني من جوع، فيحتاج المزارع  إذ ؛الُمعِجز عن العمل، والسفر الُمِلّح، وترك حرفة إلى حرفة غيرها

 االنتقال إلى حرفة أخرى.

ن د به الديا يسّدمالعلة من فسخ عقد المزارعة بعذر الدَّين الذي َيلحق بصاحب األرض، وال يملك  وقد بّين السرخسي

الدين.  بب هذافقد ُيحبس بس ؛إال من ثمن تلك األرض، وهي دفع الضرر الذي سيتحمله صاحب األرض فيما لو أمضى العقد

  (Alsarakhsi, 1993, p.44).ى من حفظ المالوعند المفاضلة بين حفظ النفس وحفظ المال، فإنَّ حفظ النفس أول

رام طرأ بعد إبيالذي  فإن الحنفية أجاُزوا فسخ عقد اإلجارة بالعذر ،بالرغم من القوة الُملِزمة للعقد وبهذا نرى أنه

 العقد، والذي يتسبب في ضرر فادح وغير متوقع يلحق بأحد المتعاقدين عند المضي في تنفيذ العقد.

 ضع الجوائح عند المالكية والحنابلةثانيًّا: أحكام و

و أد بيع ثمر ود عقُتعدُّ أحكام وضع الجوائح من الصور الفقهية األخرى لنظرية الظروف الطارئة، وتقوم على فكرة وج

الك سببت في هائحة تمزروعات أخرى، وتم االتفاق بين البائع والمشتري على الثمن وتراَضَيا بذلك، ثم أصابت المزروعات ج

لعدالة ا، وتحقيق لمشترياال ُبدَّ من إنقاص الثمن الذي تم التعاقد عليه لرفع الضرر عن  ،ففي هذه الحالة .ا أو كلِّهابعضه

 في االلتزامات الَعْقديَّة.

"لو بعَت من أخيك ثمًرا فأصابته جائحة، فال  :- صلى الله عليه وسلم -وعمدة أحكام وضع الجوائح حديث رسول الله 

ويبين الحديث أن التمسك بتنفيذ العقد في ِظّل الجائحة  .خذ منه شيًئا، بَم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"يحل لك أن تأ

يتضمن دفع المشتري للثمن دون مقابل، وهذا ُيعدُّ ظلًما وأكًلا ألموال الناس بغير حق، وقد نهى الله تعالى عن أكل أموال 

؛ (The Holy Quran-Alnissa: 29) تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" الناس بالباطل، حيث قال: "يا أيها الذين آمنوا ال

(Alnisaburi, 2006, p.730). 
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 ,Alrassa’a, 1931) "ما ُأْتلَف من معجوٍز عن نفعه عادًة قهًرا من ثمر أو نبات بعد بيعه" ؛والجائحة عند المالكية هي

p.289)للمتعاقدين بهذا  النتفاع به، و "قهًرا" ُيراد بها أّن ال َيَدأي ما يتسبب في تلف الثمر والنبات فيصبح غير صالح ل ؛

 التلف، و"بعد بيعه" ُيراد بها أّن التلف قد وقع في عقد متراٍخ لبيع الثمار والزروع.

البرد، والنار، ومن: الجراد،  اوقد توسع اإلمام مالك في ذكر أمثلة الجوائح، فاعتبر مّما يدخل في مفهوم الجائحة كلًّ

الريح، واحتباس المطر، والعطش يصيب الثمرة، والسموم، والدود وعفن الثمرة، والطير الغائب يأتي فيأكل الثمرة، وطر، المو

  .(Almaliki, 1994, p.590)وكذلك الجيش الذي يمر بالنخل فيأخذ ثمرته 

َي ما اْشُتِر ي كلفيين، وهي فإن الجائحة هي: "... من المصائب كلها كانت من السماء أو من اآلدم ،أما عند الشافعية

 ّي أو بفعل بشرّي. ، إذن ال فرق في كون الجائحة بسبب سماو(Alshafe’e, 1990, p.60) من الثمار وُتِرَك حتى يبلغ أوانه"

آلدمّي ال صنَع ل آفة : "كلّ بأنها فقد اقتصروا على األسباب السماوية، حيث يعرفون الجائحة ،أّما عند المذهب الحنبلّي

 .(Ibnqudamah, 1968, p.81) ، كالريح والبرد والجراد والعطش"فيها

وبالبحث في نصوص الفقهاء فيما يتعلق بموضوع الجوائح وأحكامها في كل من المذَهَبْين المالكي والحنبلي، يمكن أْن 

 ;Almaliki, 1994, p.581):نستخلص الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام وضع الجوائح على النازلة فيما يلي

Alqarafi, 1994, p.212; Ibnqudamah, 1968, p.80.) 

 أن يكون الَعْقد من العقود المتراخية أو عقود المّدة، وليس من العقود الفورية. .1

 أن تحدث الجائحة بعد التعاقد وقبل وقت التنفيذ المتفق عليه. .2

 أاّل يتمكن المتعاقد من دفع هذه الجائحة أو التحرز منها. .3

 (19-لث: إعمال أحكام نظرية الظروف الطارئة على العقود والمعامالت في ظل جائحة )كوفيدالمطلب الثا

الت ها من تدابير وإجراءات حكومية في إحداث خلل في كثير من العقود والمعام( وما رافق19-تسببت جائحة )كوفيد

جد الثمار، نزروع و، وعلى الجوائح في الوعند بحث إمكانية قياس هذه الجائحة على األعذار في فسخ اإلجارة .االقتصادية

ًفا طارًئا غير متوقع الحدوث، وال يمكن دفعه والتحرز منه، ( تعتبر ظر19-إن جائحة )كوفيد إذ ؛أن هناك تشابًها كبيًرا

إعادة النظر  ُبدَّ من إنه الوتسبب في إرهاق وضرر على أحد المتعاقدين أو كليهما، وَعَصَف بتوازن االلتزامات الَعْقدية، لذا ف

 الضرر.  ، ورفعالعقود والمعامالت المتضررة بسبب الجائحة، والتعديل عليها بما يضمن استعادة التوازن الّعْقدّيفي 

 نظمة الصحةارته مأّن الجائحة بالمعنى الفقهّي تختلف عن مصطلح الجائحة بالمعنى الذي اخت علىويجدر التنبيه هنا 

لكن مصطلح  الثمار.والفقهاء للجائحة، واألمثلة التي ذكروها، وأن الجائحة تصيب الزروع العالمية. وقد عرضنا تعريفاِت 

تشر في د وين"جائحة" بحسب منظمة الصحة العالمية ينصرف إلى الوباء الُمعدي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية للبال

 العالم. 

ة، روف الطارئة الظلفة، وكيفية االستفادة من نظريسيتم بيان مدى تأثير الجائحة على العقود المخت ،وفي هذا المطلب

 التالي. لتفصيلاواتخاذ اإلجراءات المناسبة لرفع الضرر وتحقيق العدالة في العقود المتضررة من الجائحة، وذلك على 

 الفرع األول: عقود العمل

لدى  ه أْن يعملمقتضابعّهد العامل عّرف القانون األردني عقد العمل بأنه: "اتفاق شفهّي أو كتابّي صريح أو ضمنّي، يت

و غير أمعين  ويكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، أو لعمل .صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر

"كل شخص  معين". وصاحب العمل هو: "كل شخص طبيعّي أو معنوّي يستخدم شخًصا أو أكثر مقابل أجر". والعامل هو:

 .(Jordanian labor law, 1996) يؤدي عمًلا لقاء أجر، ويكون تابًعا لصاحب العمل وتحت إمرته" ذكًرا كان أو أنثى

(، حيث قامت أغلبية الحكومات في العالم 19-وُتعّد عقود العمل من أكثر العقود التي تضررت بسبب جائحة )كوفيد

ع السفر، وإغالق الحدود والمطارات، وتعطيل باتخاذ إجراءات وتدابير بهدف مواجهة هذه الجائحة: من حظر التجول، ومن
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دوام عدة قطاعات في الدولة، وغير ذلك. وكل هذه اإلجراءات تسببت في إلحاق الضرر بالعمال وأصحاب العمل في مختلف 

 القطاعات، حيث تمَّ تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وتم تخفيض رواتب أعداد أخرى.

أّن أكثر من مليار عامل في جميع أنحاء العالم  من نُذ بدايات تفشي الجائحةوقد حّذرت منظمة العمل الدولية م

معرضون لخفض أجورهم، أو فقدان وظائفهم، وُصنَِّفت هذه الجائحة كأسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. كما بينت 

يتأثرون جراء اإلغالق الجزئي والكلي  سوف ،( مليار شخص3.3%( من القوى العاملة في العالم، البالغ عددها )81أن )

( مليار شخص في العالم يعملون في قطاعات 1.25ألماكن العمل. كما أفادت منظمة العمل الدولية في التقرير ذاته أّن )

 International Labor) معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات قاسية في تسريح العاملين وتخفيض األجور وساعات العمل

Organization, 2020). 

ائرة اإلحصاءات ، وذلك وفًقا لبيانات د2020%( خالل الربع الثاني من عام 23وقد بلغت نسبة البطالة في األردن )

جد أنها ارتفعت ن ،%(19.2، التي بلغت )2019وبمقارنة هذه النسبة مع نسبة البطالة في الربع الثاني من عام  .العامة

 .)The Department of Statistics ,2020( وهذا ارتفاع كبير ،2019ثاني عام ( نقطة مئوية عن الربع ال3.8بمقدار )

شكل جلي على العمالة في العالم، حيث تسببت في تسريح أعداد كبيرة ب( قد أثرت 19-وبهذا نرى أّن جائحة )كوفيد

 نخفض بشكلالة اعلى العم من العمال، وتخفيض أجور آخرين، وتقليل ساعات العمل، واإلجازات اإلجبارية. كما أّن الطلب

ت الطبية لقطاعاعام نظًرا لإلغالقات التي أجرتها الحكومات. وصحيح أن بعض القطاعات قد القت رواًجا ملحوًظا مثل ا

 أّن معدالت البطالة في المحصلة قد ارتفعت في مختلف دول العالم. والصيدالنية واالتصاالت، إال

ي وازن فرية الظروف الطارئة إلسعاف العمال المنكوبين، واستعادة التوالسؤال اآلن: هل يمكن الّلجوء إلى نظ

 االلتزامات في عقد العمل، دون إجحاف في حقوق أصحاب العمل؟

: أّن العقد بعد انعقاده بتوافر األركان األول ؛من الناحية المبدئية، فإن العقود بشكل عام يتنازعها أصالن شرعيان

 The Holy) "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"قال الله تعالى: .زًما لألطراف المتعاقدةوتحقق الشروط فإّنه يصبح ُمْل

Quran, Al-Ma’idah,1)"وقد ذكر ابن حزم في مصنفه أّن "كل عقد صّح بنص أو إجماع فال يجوز إبطاله . (Ibnhazm, 

1983, p.39). من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تقوم على مقصد : أن العقود تقوم على مقصد العدالة في االلتزامات والثاني

وقد ذكر  .((The Holy Quran, Al-Nahl, 90 قال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل واإلحسان" .رفع الّضرر والحرج والمشّقة

 .(Ibn-alqayyem, 2002, p.170) ابن القيم أّن "األصل في العقود كلِّها إّنما هو العدل"

تعالى: "يريد الله  ولهوالمشقة، فإن األدلة الشرعّية التي تعضد ذلك المقصد كثيرة، منها قأما في جانب رفع الضرر  

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ال  .(The Holy Quran, Albaqarah, 185) بكم اليسر وال يريد بكم العسر"

شقة من: "الضرر ُيزال"، و"الضرر ُيرفع وكذلك قواعد الضرورة ورفع الضرر والم .(Ibnmajah, p.784)ضرر وال ضرار" 

 قدر اإلمكان"، و"الضرر األشد ُيرفع بالضرر األخف"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"إذا ضاق األمر اتسع"، وغير ذلك.

وتبًعا لهذا فإن نظرية الظروف الطارئة ُتسوِّغ التعديل على العقود بهدف تحقيق العدالة ورفع الضرر، وُتسوِّغ من 

 The Holy) قال تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إّلا ما اضطررتم إليه" .م ما ال يجوز في الظروف االعتياديةاألحكا

Quran, Al-Ana’am, 119). 

 فإنه يترتب عليها تبًعا لما سبق: ،وبالنسبة لعقود العمل بشكل خاص

حمُّل ت لوذلك من خال لعمل، وعدم تسريح العمال،ال ُبدَّ من االجتهاد وبذل الوسع من أجل اإلبقاء على عقود ا أولًّا:

ة ُتعتبر من  الجائحإنَّ ا:ثانًيالدولة والمؤسسات المالية والجهات الخيرية األعباء والنفقات المترتبة إلى حين زوال الجائحة. 

ا على مَل آثارهْن ُتعاأ نها شملت جميع دول العالم بحكوماتها ومؤسساتها وأفرادها، لذا ال بد منإ إذ ؛باب الضرورة العامة

 لضرر.نحو من االستحسان واالستثناء وتجويز المحرم عند الضرورة، مع االقتصار على القدر الذي يندفع به ا
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ها في دة، وتعديلحعلى  وبالنسبة للكيفية التي يتم بها تعديل االلتزامات العقدية، فال ُبّد من دراسة كل حالة تعاقدية

 ِظّل الضوابط التالية:

نطوي على ضيُّ فيه ين المفال يسوغ فسخ العقد أو التعديل على آثاره إّلا إذا كا ؛ّن األصل هو إلزامية العقود كما تقدمإ .1

 .فالعقود التي لم تتأثر بالجائحة ال يجوز التعديل عليها .ضرر ومشقة ألحد المتعاقدين أو كليهما

ّررت جراء تي تض"، وبناًء على ذلك فإّن عقود العمل الاألصل اآلخر الذي يحكم عقد العمل هو "ال َضرر وال ِضرار .2

أن من  ُبدّ  الجائحة ال ُبّد من تعديلها بما يضمن رفع المشقة والضرر عن العمال وكذلك عن أصحاب العمل. وال

ه ي يندفع فيا الذُتستدعى القواعد الفقهّية ذات العالقة برفع المشقة للضرورة الشرعية، حيث تقّيد الضرورة بقدره

وفي  سريح.فتخفيض أجور العمال أولى من تسريح البعض منهم، واإلجازة غير مدفوعة األجر أولى من الت .الضرر

ة عات الجائحاف تبفإنه ال ُبّد من تدخل ولّي األمر بالدعم واإلعانات، وبذلك يتحمل جميع األطر ،جانب صاحب العمل

 هذه األزمة بأقل الخسائر.بعدالة، وبتقليل المشقة قدر اإلمكان حتى يتم تجاوز 

 الفرع الثاني: عقود اإلجارة

 ,Alsharbini) عقد اإلجارة كما عّرفه الفقهاء: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم"

1994, p.438) .ثياب والُحلي على المنافع كإجارة الدور والحوانيت، والدواب للركوب والحمل، وال ولإلجارة نوعان: إجارة

لّلبس، واألواني لالستعمال. والنوع الثاني إجارة على األعمال: وهي التي تنعقد على عمل معلوم كبناء بيت، وخياطة قميص، 

 .(Alzuhaili, 1985, p.759) ونقل إلى موضع معين، وصباغة ثوب، وإصالح حذاء

اإليجارات فع، كم دراسة عقد اإلجارة على المناتتوقد تّم بيان إجارة األعمال في الفرع األول، وفي هذا الفرع س

 اإلجارة بما يأتي: ( على عقود19-ها جائحة )كوفيدفيالسكنية، واإليجارات التجارية. ويمكن حصر الحاالت التي أثرت 

ب تية، والمكالتجارإّن المستأجر قد ُمنع من استيفاء المنفعة مع أنه دفع أجرتها مثل: استئجار المحاّل والمخازن ا .1

ي م، وبالتالاليو للشركات والمعامالت وغيرها، وذلك بسبب قرار حكومّي بحظر التجول لعدة أيام أو لساعات محددة في

 يكون المستأجر قد دفع األجرة دون أْن يتحصل على المنفعة.

السفر، حيث واحة وذلك مثل: مكاتب السي ،إّن المستأجر ُمنع من استيفاء المنفعة المعتادة لمدة غير معلومة األمد .2

 ن المستأجرك يكوُأغلقت الحدود والمطارات. وكذلك مركبات نقل السياح التي قد يتم استئجارها لفترات طويلة؛ وبذل

 ون أن يقابلها استيفاء منفعة.د -و ترتبت في ذمتهأ-دفع األجرة 

ض ة أو لتخفيجائحفي فترة ال لكنه غير قادر على السداد؛ لتعطله عن العمل ،أْن يتحصل المستأجر على المنفعة فعًلا .3

 وذلك في عقود اإلجارة السكنية. ،راتبه

ن ا في ميزاختالًلافإّن عدم استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، أو عدم دفع األجرة للمؤجر، يعني  ،وبطبيعة الحال

 ففي .لصدداهذا  رارات فيااللتزامات العقدية، وال ُبّد من معالجة هذا الخلل، فقامت مختلف الحكومات بإصدار بعض الق

ستأجرين من دفع بالمصادقة على قرار يقضي بإعفاء م 24/9/2020قامت محكمة التمييز بتاريخ  ،األردن على سبيل المثال

 من العام نفسه وحتى شهر أيار 19/4/2020إيجار المنشآت التجارية خالل فترة الحظر الشامل التي أقرتها الحكومة من 

(Alfuduli, 2020). 

فإّنه يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود اإلجارة المختلفة، باعتبار الجائحة عذًرا  ،وأما في الفقه اإلسالمّي

يجيز للقاضي تعديل االلتزامات بما يحقق العدالة ورفع الضرر عن المتعاقدين، وبالتالي يختار القاضي من الحلول والترتيبات 

إّما بفسخ الَعْقد، أو إنقاص االلتزام الُمرِهق،  ؛ه حسب ظروفها، ومقدار الضرر الحاصل فيهاما يناسب الواقعة المعروضة علي

 .(Alduraini, 1997, p.152) أو تعليق تنفيذ العقد حتى تتحسن الظروف

وعلى سبيل المثال، لو أن طالًبا استأجر شقة قرب الجامعة التي يدرس فيها، وقررت الحكومة تعطيل دوام الجامعات، 

وَبُطَلت حاجته إلى سكن الشقة، فإنه سوف يتضرر إذا ُألِزَم بدفع األجرة، عندها ال ُبّد من فسخ العقد بالعذر رفًعا للضرر، 
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وقد ال يلجأ القاضي إلى فسخ العقد بالكلية، خصوًصا في ظل احتمالية تغير القرارات الحكومية، فيمكنه أْن يقرر تعليق العقد 

 ل إليه الحال، وبذلك يرفع الضرر عن الُمؤّجر والمْسَتأجر.للمستقبل بانتظار ما يؤو

لب على ض الطوفي حالة إجارة المحالت التجارية: حيث تضرر المستأجرون من قرارات اإلغالق وحظر التجول، فانخف

ر عين لمقدامر لى تصوعالمستأجر تعاقد بناًء  إنَّ إذبضاعتهم، وانخفضت عائداتهم المتوقعة. وكذلك إجارة سيارات األجرة، 

لكافي ال بالقدر ن العممالعائدات التي سُيحصِّلها يوميًّا، ومع قرارات اإلغالق وتعطيل الطالب والموظفين، فإنه لم يتمكن 

ية التي فعة الفعلع المنلجمع األجرة وتحقيق إيراده، وغير ذلك من األمثلة، فإن للقاضي أْن يقوَم بتخفيض األجرة لتتناسب م

عة سب كل واقلذي يناالقرارات الحكومية، وبالتالي يرفع الضرر عن المستأجرين. وهكذا يتم اختيار الترتيب اانخفضت جراء 

 إجارة بما يحقق العدالة ورفع الضرر.

 ة:عقد اإلجاربتعلق يوقد توصل مؤتمر "معالجة الشريعة اإلسالمية آلثار جائحة )كورونا(" إلى القرارات التالية فيما 

(Journal of Sharia and Islamic Studies, 2020). 

ر سخ للمستأجر الفعقد اإلجارة التجارّي: إّن تعطل المنفعة بأمر طارئ يوجب سقوط األجرة أو نقصانها، أو ثبوت خيا .1

ة ي هذه الحالفإنه يجوز ف ،جة للظروف االستثنائيةفإذا ثبت تضرر المؤجر ببقاء عقد اإلجارة نتي ؛-وهذا باإلجماع-

نقاص أجرة رهق بإمع تعويض المستأجر عن المدة الباقية في العقد. كما يجوز للقاضي إنقاص االلتزام المفسخ العقد 

ي كان األجرة التعقد بالعين، وذلك في حالة نقصان المنفعة إذا ثبت حدوث اإلرهاق، فإذا زال أثر الحادث الطارئ رجع ال

 عليها قبل التعديل.

اعد بحسب القو مسألةيق نظرية الظروف الطارئة على هذا العقد، وإنما ُيحكم على العقد اإلجارة السكنّي: ال يمكن تطب .2

ن طريق عالدفع ولو بلزم والنصوص العامة: فإذا كان المستأجر قادًرا على الدفع، فإنه ُيطالب بدفع األجرة وال ُينظر، وُي

 القضاء، وأما إن كان معسًرا، فيجب إمهاله.

ًقا لضرر وتحقيفًعا لرنجد أنها ُتراعي حق المستأِجر والمؤِجر، وتسعى لتعديل االلتزامات  ،وبالنظر إلى هذه القرارات

قضاء، أو وء إلى الو اللجللعدالة في االلتزامات الَعْقدية، ولم تخرج عن الحلول الفقهية التي ذكرها الفقهاء وهي: الفسخ، أ

رد في حة، حيث وة الجائكيفية التعامل مع عقود اإلجارة في حالتعديل األجرة. وقد بينت ندوة البركة األربعون بتفصيل أكبر 

 .(Alghamdi, 2020) بيانها الختامّي أّن عقد اإلجارة ال يخرج عن حاالٍت أربع:

حقه  ر، مع سقوطستئجاحالة دفع العربون دون إمضاء العقد: فعلى المؤجِّر في هذه الحالة إعادة العربون للراغب في اال .1

 صالحه، ويكون للمؤجِّر الحقُّ المطلق في تأجير العين لمن يطلبها.في حبس العقار ل

لة، ا لمدة طويبعده إذا أمضى الُمستأجر العقد ولكن دون استيفاء المنفعة؛ لعدم تمكنه من ذلك خالل فترة الجائحة أو .2

لمستأجر، لة لة كامُتعاد األجر ،وفي هذه الحالة .وذلك بطلب من المستأجر ،فالحكم هو فسخ العقد بالعذر الطارئ

سخ ال حاجة لفف ،ًتاويتحمل المستأجر الرسوم والمصروفاِت الفعلية للعقد. أّما إذا كان عدم التمكن من االنتفاع مؤق

 العقد، ولكْن تسقط أقساُط األجرة خالل تلك الفترة.

ي منفعة باق يفاءنه من استإذا انعقد عقد اإلجارة وبدأ المستأجر في استيفاء المنفعة، وتسببت الجائحة في عدم تمك .3

د أقساط ن يعيأالمدة، فإن للمستأجر أن يطلب الفسخ فقط للمدة المتبقية من العقد، وعندها يتعين على المؤجِّر 

مدة جارة عن الط اإلاألجرة عن تلك الفترة. أما إذا كان عذر المستأجر مؤقتًّا، فال ُيفسخ العقد، وإّنما تسقط أقسا

 وِف فيها المستأجر منفعته.المتبقية التي لم يست

 تأجرحالة المس ن أخذمإذا استوفى المستأجر المنفعة دون دفع أقساط اإلجارة، وأصبحت َديًنا في ذمته، فعندها ال ُبّد  .4

 إذا كان ُمعسًرا، فإنه ُينظر إلى حين اليسار. بعين االعتبار

في عقد اإلجارة، وذلك  كليهما عن المتعاقدين يتبّين أن هناك عدة ترتيبات شرعّية لرفع الضرر والمشقة ،مّما سبق

أن ُتؤخذ كلُّ من ال ُبّد  -في كل صور اإليجارات-أّنه  علىالستعادة العدالة التي اْختلت بسبب الجائحة. ويجدر التنبيُه هنا 
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ين أو بتدخل حالة تعاقد منها بشكل مستقل، ويتم تحديد الحل األمثل للخروج من الجائحة، إما بالتراضي بين المتعاقد

القضاء. فعلى سبيل المثال: قد ُتمهل إحدى الجهات المؤجِّرة المستأجرين المعسرين لفترة اليسار، عندها ال يجوز لألغنياء 

. وعلى "مطل الغني ظلم"والموسرين منهم التأخر في دفع األجرة، ألنَّ في ذلك إضراًرا بالمؤجِّر، كما أنه يدخل في قضية 

 عطاء المخرج الشرعّي لكل حالة وظروفها بما يناسبها ليحقق العدالة ويرفع الضرر عن الطرفين.فال ُبّد من إ ،هذا

 الفرع الثالث: عقود المقاوالت والتوريدات

، حيث دعت خيرةتعد عقود المقاوالت وعقود التوريدات من العقود المستجدة التي انتشرت بشكل ملحوظ في اآلونة األ

 ر السريع في المعامالت.  لها حاجة الناس بسبب التطو

خر. ه الطرف اآلعهد بفَعْقد المقاولة هو: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيًئا أو يؤدَي عمًلا لقاء بدل يت

العمل. بة للقيام مستخدمويجوز أن يقتصر االتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل، على أن يقّدم الطرف اآلخر المادة ال

ر، ع والمقدان النوويجب في عقد المقاولة وصف المحل، وبيا .يًضا أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل مًعاويجوز أ

ذا العقد في هأبرز صور و. (Jordanian Civil Law, 1976) وطريقة األداء، ومدة اإلنجاز، وتحديد مقدار البدل المدفوع

صناعة ولجسور، والتعليمية والمستشفيات، وإقامة السدود والطرق واالوقت الحالي إنشاء المباني السكنية والحكومية 

 الطائرات والسفن والقطارات وكل أنواع المركبات، واآلالت بأنواعها وغير ذلك.

إن الباحث في كتابات الفقهاء قد  إذوُيعد عقد المقاولة من العقود المستجدة، أو باألحرى من المسميات المستجدة؛ 

فإن هذا العقد يتضمن صنع عين أو أداء عمل، وبالتالي فإنه ُيكّيف  ،ولة، لكن بالرجوع للتعريف السابقال يجد عقد المقا

ففي حالة تقديم المقاول للمواد األولية الالزمة  .على أنه عقد استصناع أو عقد إجارة، وبالتحديد اإلجارة على األعمال

 ,Alkasani) نيع، فإنه ُيكيف على عقد االستصناع ويأخذ أحكامهللعمل فضًلا عن العمل والخبرة الالزمة في عملية التص

1986, p.2; Ibna’abdin, 1992, p.223.)  أما في حالة أن يقتصر دور المقاول على أداء العمل فقط حيث يقدم طالب

 .(Albahwati, p.548) العمل المواد الالزمة، عندها يكيف العقد على أنه إجارة عمل

ا ًدا مستقًلظّل عقيمن يرى أّن عقد المقاولة وإْن تشابهت خصائصه مع العقود السابقة، إال أّنه وهناك من الباحثين 

مثل أقّر التكييف المت لكّن َمْجَمع الفقه اإلسالمّي الّدْولّي (Shasho, 2010, p.748; Qararyah, 2004, p.59) قائًما بذاته

، 14دورة ل فقط )الل العمل والمادة، وإجارًة على العمل إذا قدم المقاوبكون عقد المقاولة استصناًعا إذا قّدم المقاول العم

 (.3/14 129، قرار رقم2003

رف بأنه: "اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين أْن يوّرد إلى اآلخر سلًعا موصوفة على دفعة فيع ،أما بالنسبة لعقد التوريد

تم قبض  ماواحدة أو عدة دفعات مقابل ثمن محدد، غالًبا ما يكون مقسًطا على أقساط، بحيث ُيدفع قسط من الثمن كل

 .(Almasri, 1999, p.785) قسط من المبيع"

من عقود المعاوضات ينتهي بتمليك السلعة للمشتري والثمن للبائع بصورة مؤبدة. وُيكيَّف عقد التوريد على أنه عقد 

ويكون بذلك قد حقق مفهوم البيع شرًعا، لكنه من قبيل بيوع الصفات ال بيوع األعيان؛ إْذ إّن الوصف غالًبا أو العينة 

 .(Abosoliaman, 1994, p.12) والنموذج هو وسيلة التعريف بالمبيع، ال الرؤية والمشاهدة

ات والمستشفي امعاتوأبرز صور عقود التوريد في السلع: توريد األغذية، واألدوية، والمالبس، والوقود، للمدارس والج

ة افة وصياندات نظفأهم الصور المنتشرة: توريد الكهرباء والغاز والمياه والعمالة وتعه ،والمطارات...أما في الخدمات

 المدارس والمستشفيات وغير ذلك.

 ،من العقود الزمنية متراخية التنفيذ، ويعد األجل عنصًرا أساسيًّا فيهاُتعّدان التوريد عقود بما أّن عقود المقاولة وو

قرارات الحكومية من تعطيل المدارس والجامعات، كان لل( وتبعاتها، حيث 19-فقد كانت من أكثر العقود تأثًرا بجائحة )كوفيد

 .على تلك العقود اي والخاص، وإغالق المطارات، ومنع السفر، وحظر التجول... أثرهوالدوام الجزئي في القطاع الحكوم
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فالمقاول الذي اتفق مع المتعاقد على إنجاز العمل في فترة محددة قد تمنعه هذه القرارات من مواصلة العمل أو َتْقطع عليه 

من الخارج. وكذلك المورد الذي يورد أغذية للمدارس إمداداِته من المواد الالزمة إلتمام العمل، خصوًصا إْن كان يستوردها 

فقد توقف عمله بسبب قرار التعطيل والتزام البيوت، وقد يتعرض لخسارة أكبر في حالة تلف األغذية وانتهاء  ،والجامعات

تضرروا  نالذيمدتها. أضف إلى ذلك موردي الوقود للمطارات والموانئ والمواصالت البرية، والجامعات والمدارس وغيرهم 

 جراء هذه الجائحة، وال ُبّد من اتخاذ إجراءات إلسعافهم ورفع الضرر عنهم. 

سببت تلجائحة قد أّن اووبما أن األصل في العقود العدالة في االلتزامات ورفع الضرر عن المتعاقدين كما بّينا سابًقا، 

رفع يسخها بما فود أو ن اللجوء إلى تعديل تلك العقفي انخرام تلك العدالة، وفي وقوع ضرر على المتعاقدين، لذا ال ُبّد م

 الضرر، ويعيد دفة التوازن إليها، وذلك على النحو التالي:

 ُتكيف عقود المقاولة كما أسلفنا على أنها َعْقد استصناع أو عقد إجارة على عمل. 

ي العقد افر فبشرط أْن تتو فإنه يجوز فسخ عقد االستصناع بالعذر قياًسا على عقد اإلجارة، ،في الحالة األولى

ف رار بتنفيذ العقد مع وجود هذا الظرف الطارئ سوألّن االستم -هاالتي سبق ذكر-الشروط المعتبرة شرًعا للفسخ بالعذر 

فيذه، تأجيل تن يله أويؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالمتعاقدين، وبالتالي فإّن إعمال نظرية العذر يتضمن: فسخ العقد أو تعد

يتفق  اء إذا لمم للقضاستعادة التوازن العقدي ورفع الضرر عن المتعاقدين. وال ُبّد هنا من التراضي أو االحتكا بما يضمن

 . المتعاقدان. وتجدر اإلشارة إلى أنه في كل حالة ال بد من إصدار حكم خاص بها بما يتناسب مع ظروفها

فسخ  التالي يتمرة، وبالتي سبق بيانها في فرع عقود اإلجا ، فإنها تأخذ أحكام فسخ اإلجارة بالعذرأما الحالة الثانية

 العقد بالكلية، أو تعديله بما يتضمن رفع الضرر.

 اإّنه تحققت فيه إذأحكام فسخ العقد بالعذر الطارئ كذلك،  افإّنه يمكن أْن ُتطبق عليه ،وأما بالنسبة لعقود التوريد

إّن من خصائص  إذ ؛الطارئ على كّل من عقد اإلجارة والمزارعة والمساقاةالضوابط التي بّينها الفقهاء لتطبيق مبدأ العذر 

وأنه من العقود الزمنية متراخية التنفيذ، وأنه عقد معاوضة مالّية محض، وبالتالي فهو  -على الراجح-عقد التوريد أنه الزم 

أصبح  ،هذا التوازن بسبب العذر الطارئيقوم على أساس التوازن المالي والتبادل الحقوقي بين أطراف العقد. فإذا اختّل 

 .(Alghananim, 2008, p.292) تطبيق أحكام نظرية العذر الطارئ ضرورة شرعية تقتضيها مقاصد العدل ورفع الضرر

سبب لتوريدات بالت واتطبيق نظرية العذر الطارئ لمعالجة اختالل موازين عقود المقاو بهاوبالنسبة لآللّية التي يتّم 

تعديل  أّنه يجوز النظر فيإلى (، فقد توصلت ندوة البركة األربعون بعد مناقشة األوراق المقدمة إليها 19-وناجائحة )كور

و على النح لتنفيذتراخية امالحقوق وااللتزامات العقدية في عقود المقاوالت أو عقود التوريد أو ما شابهها من العقود 

 .(Alghamdi, 2020) :التالي

 من توزيع الخسائر على الطرفين المتعاقدين بعدالة مع اإلبقاء على العقد.تعديل العقد بما يض .1

يض رط دفع تعو، وبشفسخ العقد في المدة التي لم يتم تنفيذها، وذلك في حالة أن الفسخ أصلح للمتعهد أو الُمْلَتِزم .2

سخ حقه جراء في تللخسارة التعادل للملتزم له، أي صاحب الحق في التنفيذ. فال ُبّد أن ُيجبر له جانٌب معقوٌل من ا

 العقد.

التحكيم أو  للجوء إلىيتم ا ،كالعقد، وإذا لم يتحقق ذل يأْن يتمَّ التراضي والتفاهم الُودّي بين طرفمن ال ُبّد  ،وفي الحالتين

 الترافع لدى القضاء. 

 متراخية فيود الإبرام العقوفي السياق ذاته ُعرضت على مجلس الَمْجَمع الفقهّي اإلسالمّي مشكلة ما قد تطرأ بعد 

ان ليه الطرفَنى عَبمختلف موضوعاتها، من تّبدل مفاجئ في الظروف واألحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل الذي 

 وضوع عقودنها بممالمتعاقدان حساباتهما. وقد ُعرضت أمثلة لهذه المشكلة من واقع أحوال التعامل وأشكاله، وما يتعلق 

 (:117، ص7، قرار1982والتوريدات )قرارات المجمع، الدورة الخامسة، المقاوالت 
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 متر المكعبعر السلو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها مدة طويلة تّم بين طرفين، وتّم تحديد  .1

سواها وأجور واب ( دينار مثًلا، وكانت كلفة المواد األولية من حديد وإسمنت وأخش100من البناء وكسوته بمبلغ )

لتنفيذ ُقطعت ( ديناًرا، فوقعت حرٌب غيُر متوقعة أو حادٌث آخر خالل ا80عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد )

 االتصاالت واالستيراد، وارتفعت األسعار ارتفاًعا كبيًرا يجعل تنفيذ االلتزام مرهًقا جدًّا.

ستشفى مإلى  حم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوهالو أّن متعهًدا في عقد توريد أرزاق عينية يومية من ل .2

م، فحدثت دة عاأو إلى جامعة فيها أقسام داخلية، أو إلى دار ضيافة حكومية، بأسعار اتُّفق عليها في كل صنف لم

ف ضعار إلى أألسعااجائحة في البالد أو طوفان، أو فيضان، أو زلزال، أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية، وارتفعت 

 كثيرة عّما كانت عليه عند عقد التوريد، إلى غير ذلك من األمثلة المتصوَّرة في هذا المجال.

ارية رجعل من استم بوته،إّن األمثلة المذكورة تتضمن ظرًفا طارًئا استثنائيًّا وقع بعد إبرام العقد متراخي التنفيذ وث

 (. وقد قرر19-دة )كوفيغير اعتيادي، تماًما كما هو الحال في جائحالتنفيذ أمًرا مرهًقا ألحد المتعاقدين، ويوقعه في ضرر 

ليف واألسعار اع والتكااألوض المجمع فيما يتعلق بمعالجة هذه العقود، أنه إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبّدًلا غّير

ئر جسيمة ملتزم خساحق بالاللتزام العقدي ُيلفأصبح تنفيذ ا ،تغييًرا كبيًرا، بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد

 لحالة عنداي هذه فغير معتادة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي 

ى عل لخسارةد من االتنازع وبناًء على الطلب: تعديل الحقوق وااللتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاق

ي القضية أصلح فالطرفين المتعاقدين. كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أسهل و

قه التي تلح لخسارةالمعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتَزم له، وصاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانب معقول من ا

 هل الخبرةرأي أ ا دون إرهاق للملتزم. ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعهامن فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهم

ملَتزم يتضرر ال ر، والالثقات. كما يحق للقاضي أيًضا أن ُيمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصي

 به كثيًرا بهذا اإلمهال.

 الفرع الرابع: التعاقدات الخدمية

ة ر على التعاقدات الخدمية بين الشركات مقدمة الخدمات والجهات المستفيد( بشكل كبي19-حة )كوفيدلقد أثرت جائ

من وإلى  سافرينمثل: شركات السياحة والسفر، والفنادق التي تقدم خدمات حجز تذاكر السفر ونقل الم ،من تلك الخدمات

 واق، وغيرواألس ظيم الرحالت السياحية إلى المزاراتالمطارات، وحجز الفنادق، ونقل الحجاج والمعتمرين والسياح، وتن

كومية راءات الحت اإلجتسبب فقد ،ذلك. ومن ذلك أيًضا شركات النقل والشحن لألفراد والبضائع محلًيا أو بين الدول المختلفة

ا تسبب إّن هذف ،تعطيل نسبة كبيرة من حركة السياحة والسفر في العالم. وبالطبع فيمن منع السفر وإغالق المطارات 

متفق الخدمة البنتفاع باختالل تلك التعاقدات الخدمية، حيث تم دفع بدالت تلك الخدمات كليًّا أو جزئيًّا دون أن يتم اال

 عليها.

( ُتعّد أشّد أزمة تضرب السياحة العالمية منذ تأسيس 19-وقد أعلنت منظمة السياحة العالمية أّن جائحة )كوفيد

بسبب اإلغالقات والقيود التي فرضتها الحكومات على السفر  2020عداد السُّّياح خالل سنة أ تالمنظمة، حيث تراجع

. أما خسائر إيرادات الصادرات فقد 2019%( مقارنة مع سنة 74والتنقل. وتقدر نسبة انخفاض أعداد السياح بحوالي )

 2009زمة الرهن العقاري العالمية سنة ، وهذا يفوق الخسائر التي سجلتها أ2020( تريليون دوالر في سنة 1.3بلغت )

 (.UNWTO, 2021( ضعًفا )11بأكثر من )

التي يتفق فيها الطرفان المتعاقدان على دفع رسوم  ،مدارس وجامعات ومعاهدمن وأما بالنسبة لشركات التعليم الخاص 

ل على التعليم والتدريب، واالنتفاع الدورة أو الفصل الدراسي أو السنة الدراسية مقدمًّا بشكل كلي أو جزئي، مقابل الحصو

فقد جاءت القرارات الحكومية بتعطيل تلك المؤسسات؛ لتقليل انتشار مرض  ،بمرافق المؤسسات التعليمية وأنشطتها

(. وبذلك فقد توقف تقديم الخدمة في بعض المؤسسات مع أن الطرف المستفيد قد دفع بالفعل الرسوم، وقد 19-)كوفيد

برامجها التعليمية، باستخدام الوسائل اإللكترونية )عن ُبعد(، لكن هذا ينطوي في األخرى االستمرار  آثرت بعض المؤسسات
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عليه عدم االنتفاع بمرافق المؤسسة من: مواصالت، وأثاث، ووسائل تعليمية، وطعام، وماء، وكهرباء، وخدمات التنظيف 

د الرسوم وقت التعاقد، مما يسبب اختالًلا في الميزان والصيانة... وكل هذه التكاليف تم أخذها باالعتبار عند تحدي

 العقدي.

قدان ائحة إلى فت الجوقد تأثرت أيًضا الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لألفراد كالماء والكهرباء والغاز، حيث أد

ستحقة لرسوم المدفع ابامهم العديد من األفراد رواتبهم، باإلضافة إلى تخفيض رواتب البعض اآلخر، مّما أثر على إمكانية قي

 دمات، لذالك الخعليهم مقابل تلك الخدمات. كما أّن بعض الحكومات تتعاقد مع شركات خاصة لتقوم بتزويد المواطنين بت

 شركات.فإن أي توقف في سداد تلك الرسوم قد ُيثقل كاهل الدولة التي تلتزم بدفع أجرة هذه الخدمات لتلك ال

فيد لطرف المستأجر افإنها ُتعد من قبيل إجارة األعمال، حيث يست ،لتلك التعاقدات الخدمية وبالنسبة للتكييف الفقهي

 لفقهاء فيأورده ا العقد مقابل أجرة محددة، وهذا يوافق مافي الطرف المقدِّم للخدمة من أجل الحصول على منفعة محددة 

البيوت المنازل ووالدور كجارة نوعان: إجارة على المنافع هذا الباب، ومن ذلك ما أورده الكاساني في كتاب اإلجارة: "...واإل

كون يألجير قد ... واوالحوانيت والدواب والثياب...  وإجارة على األعمال كالقصارة والخياطة والبناء والنجارة والصياغة

 .(Alkasani, 1986, p.174)خاصًّا وهو الذي يعمل لواحد، وقد يكون مشترًكا وهو الذي يعمل لعامة الناس" 

 ذه الخدماتهتقديم بإّن الدولة ملزمٌة  إذ ؛وقد يعترض البعض على تكييف تعاقدات خدمات المرافق العامة بأنها إجارة

قوقية وظائف الحعظم الألرعاياها بحكم الوالية العامة، وُيرّد عليهم بأن بعض الفقهاء قد أدخلوا الوالية العامة )وهي من 

ن" قوي األميجرت الارات، واستنبط ابن تيمية شروط الحاكم من قوله تعالى: "إن خير من استأوأرفعها منزلة( في باب اإلج

(Al-Qasas, p.26). ر مع مستأجرهوفي هذا إشارة واضحة إلى أن الحاكم مع رعيته بمنزلة األجي (Abo Al-Ezz, 2020.) 

لتي تأثرت مية اارئة على التعاقدات الخدويترتب على هذا التكييف الفقهي إمكانية تطبيق أحكام نظرية الظروف الط

مقتضيات ب باختالل العدالة في موازين العقود، ووقوع ضرر ومشقة مرهقة في حال االلتزام ب(، مما تسب19-بجائحة )كوفيد

طها رالتي اشت لمعاييرأن كل تعاقد خدمي ينبغي الحكم به بشكل مستقل، والتأكد من انطباق ا علىالعقد. ويجدر التنبيه هنا 

دوث م تتضمن حئحة، ولإّن بعض التعاقدات لم تتأثر موازين االلتزامات فيها بسبب الجا إذ ؛الفقهاء لتطبيق أحكام النظرية

بة على ات المترتلتزاماألخذ باألحكام التخفيفية للتحلل من اال فيها الضرر والحرج على المتعاقدين. وهذه الحاالت ال يسوغ

 في إلزامية العقود وثبوتها. ااألطراف، ألن في ذلك قدًح

اقدات ( على التع19-وبالنسبة لكيفية تطبيق تلك األحكام أو المخارج والحلول الشرعية لمعالجة آثار جائحة )كوفيد

 فيمكن بيانها بما يلي: ،الخدمية

 أولًّا: حجوزات الفنادق والطيران وخدمات النقل والشحن يمكن تفصيلها بالحاالت التالية

(Alghamdi, 2020; Alhadad, 2020): 

ال لم ينتق اما دام مافي حالة الحجوزات المبدئية التي تتضمن وعًدا غير ملزم: فإّنه يحق للطرفين الرجوع عن وعوده .1

طرفين، أو ين البفإنه يمكن اقتسامها  ،وإذا تكبد أحد الطرفين مصاريف فعلية ،إلى مرحلة االلتزام وإمضاء العقود

 من الخدمة ألنها ُصرفت لصالحه. يتحملها الطرف المستفيد

دها ؤقتًّا؛ عنملظرف اإذا كان الظرف الطارئ قد طرأ بعد إبرام العقد: عندها ُينظر هل الظرف مؤقت أم دائم، فإذا كان  .2

طرفين، ين البيمكن اللجوء للصلح من خالل تأجيل الخدمة إلى ما بعد زوال آثار الجائحة، وال حاجة لفسخ العقد 

ها ستخدميمستفيد أن يطالب ُمقدِّم الخدمة بصرف قسيمة له بقيمة ما دفع ضماًنا لحقه، بحيث ويحق للطرف ال

 نبؤ بمدته،ن التللحصول على الخدمة بعد زوال الظرف الطارئ. أما إذا كان الظرف الطارئ غير معلوم المدة وال يمك

، ل وغير ذلكالنق قف حركة الطيران، ووسائلوتسبَّب بمنع طالب الخدمة من االستفادة منها، وذلك لغلق الفنادق، وتو

ى المنفعة صل علففي هذه الحالة يحق لطالب الخدمة أْن يتحلل من أية التزامات تجاه الشركة المؤجرة ألنه لم يتح

الل من خ المتعاقد عليها، ويسترجع ما دفعه. أما الطرف مقدم الخدمة فيبحث للحصول على التعويض صلًحا، أو

 أو من الحكومة، أو أية جهات اعتبارية أخرى ذات صلة بالموضوع.  شركات التأمين،
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 ركة بتوفيرح للشوفي حالة قيام الطرف المستفيد بدفع مقدم أو عربون: فله الحق في استرداده خالل المدة التي تسم .3

 لخدمة. وفيادمة قالمبلغ المطلوب في ظل الظروف المستجدة على الشركة المؤجرة، ولكنه يبقى حقًّا في ذمة الشركة م

 ُتطبق القوانين السارية في حاالت اإلفالس. ،حال إفالس الشركة

ي محفوًظا ف ى حقهفي حالة االستفادة الجزئية من الخدمة: كأن يستخدم الطرف المستفيد جزًءا من التذكرة، فإنه يبق .4

ويجري على  الظرف الطارئ. الجزء الذي لم يتم استخدامه، من خالل حصوله على التعويض أو التأجيل حتى انتهاء

 هذه المسألة ما ذكره أهل العلم في تفريق الصفقة بتفريق ما اشتراه في عقد واحد.

لب لى حالة طاإنظر في حالة استيفاء الخدمة كاملة من قبل طالبها دون أن يدفع ثمنها ثم وقع الظرف الطارئ: عندها ُي .5

فإّن  ،ةلجائحاأما إْن تعذر السداد بسبب ظروف  .فعليه ذلك ،الخدمة، فإن كان بمقدوره سداد الثمن كله أو بعضه

 الثمن يبقى في ذمته إلى أْن يتمكن من السداد.

 ثانًيا: خدمات التعليم، ويمكن استعراض الحاالت التالية التي يتصور وقوعها في هذا الجانب

ذا تها. أما إي قدممقابل الخدمات الت إذا تمت االستفادة من خدمة التعليم كاملة ودفعت الرسوم، فهي من حق المؤسسة .1

لتفاهم مع يدين افيجب على المستفيدين المبادرة بسدادها للمؤسسة، ويحق للمستف، كانت الرسوم غير مدفوعة بالكامل

 اهمم يتم التفلإذا  المؤسسة التعليمية لتخفيض الرسوم إذا كانت جودة الخدمة أقل، أو االحتكام إلى الجهات القضائية

(Alghamdi, 2020). 

إذا فات وقت خدمات التعليم أو الدورات التدريبية بالكلية بسبب الظرف الطارئ: إن أمكن استيفاؤها في األعوام  .2

فإن األجور المدفوعة ترحل إلى األعوام القادمة إذا كانت العملية التعليمية مستمرة. وإذا استوفى المتعلم  ،القادمة

االتصال الحديثة، لكنه لم يستوف خدمات النشاطات، أو منفعة وسائل النقل، أو  بعض هذه الخدمات التعليمية بوسائل

فإنه ُيعاد النظر في أجرة التعليم، حيُث ُيعاد منها للمتعلم بمقدار الخدمات التي لم تقدَّم له، وُتحسب  ،وجبات الطعام

مجموع  فيأو الفصل الدراسي مضروبة بنسبة عدد األيام التي لم تقدم فيها الخدمة إلى عدد أيام السنة الدراسية 

 .(Alsartawi, 2020, p.14) األجرة، ومن َثم ُتعاد للمتعلم أو المتدرب

هذه  ا المحور إلى أنالبركة األربعون بعد مناقشة األوراق المقدمة لها في هذ توصلت ندوة :ثالًثا: رسوم الخدمات العامة

لمنفعة السلعة أو مة أو االتشغيلية، أو الموصوفة في الذمة. فإذا كانت الخدالخدمات تكّيف على أساس عقد البيع، أو اإلجارة 

صالح لمستهلك لذمة ا تم استهالكها من قبل المستهلك، فإنها تبقى ديًنا في ذمته من حيث األصل، ويظل االلتزام ثابًتا في

 :أو كلها تلخيارااتيارها إلى بعض هذه الشركة، وللشركة الحق فيما يقابلها من رسوم، ولها في هذه الحالة أن تلجأ باخ

 ذلك ألنّ  ؛كوميةتأجيل دفع الرسوم بموجب اتفاق مع الشركة مزودة الخدمة والمستهلكين، وخاصًة إذا كانت الشركة ح .1

خّص في أبشكل الدولة مسؤولة عن رعاياها في تأمين الخدمات األساسية مثل: الماء والكهرباء ووسائل االتصال، و

 االجتماعية. إسقاط حقها من باب المسؤولية - خاصًة كانت أو حكوميًة -ح والكوارث. وللشركة أحوال الجوائ

دمات ه الخاللجوء إلى تمويل عمليات اإلنتاج من المصارف: ويتوجه ذلك الخيار للشركات الخاصة التي تقدم هذ .2

 ددة، وتكوندة محسوم تلك الخدمات لماألساسية، فتأخذ تمويًلا لالستمرار في إنتاج الخدمة وقت الجائحة، لتغطية ر

ية رسوم الفعلاد الالحكومة ضامنة لهذا التمويل. أو أن تتكفل الحكومة بتكلفة التمويل، على أن يلتزم المستهلك بسد

لكين في لمستهاللخدمات حين ارتفاع أسباب الجائحة. ويمكن للحكومة أن تتولى تمويل تلك الشركات، أو تضمن سداد 

 قة إذا رضيت الشركة بذلك.الفترة الالح

رارات فهناك ق .ةلجائحاإن ما ذكرته الندوة وخلصت إليه ال يخرج عن القواعد العاّمة التي تم تطبيقها فعليًّا لمواجهة 

ِطِع اص لم تستاع الخحكومية صدرت لتأجيل ما يترتب على المشتركين في خدمة الكهرباء مثًلا، إال أن شركات كثيرة من القط

ا على كل م  يصدقر بسبب الخسائر التي اْبُتِليت بها بسبب الجائحة، إضافة إلى أن استخدام مصطلح رسوم قد الاالستمرا

 يقدم من خدمات.
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، كما ة بالتأجيلالدول وال يفوتنا أن نذّكر أن تأجيل الشركات للرسوم واالشتراكات وأثمان الخدمات نظًرا لصدور قرارات من

لخاصة المالية ا إلدارةامصارف، لم ُينظر فيه إلى المعسر أو المليء، األمر الذي سبب اضطراًبا في هو الحال في بعض البنوك وال

نماط تغير أواضطربت جهات أخرى لعدم وجود تخطيط سليم ول ،لألسر، فأفادت منها جهات كانت قد خططت ألمورها المالية

 اإلنفاق خالل الجائحة.

 الخاتمة

وبحكم  ميع أنحاء العالم مسببًة أزمة اقتصادية عالمية لم تسلم منها أي دولة.جلصين إلى ( من ا19-انطلقت جائحة )كوفيد

ت فته الدراساوصلذي االعولمة واالنفتاح االقتصادي، أدت هذه األزمة إلى دخول االقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد 

راجع والرات، وتات الدد سجلت البورصات العالمية خسائر بملياربأّنه أسوأ ركود شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فق

مليون شخص في  (88اإلنتاج. وخسر العديد من العمال وظائفهم بسبب اإلغالقات التي فرضتها الحكومات، مما تسبب بدخول )

وًصا خص ،ة: فإن دوًلا عدةالخارجي( مليوًنا في نهاية العام. وبالنسبة للمديونية 115مستوى الفقر المدقع، وقد يرتفع العدد إلى )

الديون  تعليق البلدان النامية، كانت تعاني من مشاكل المديونية قبل األزمة، مما زاد في حدتها. وبالرغم من إجراءات

ر عثتاحتمالية  شير إلىّن التوقعات تفإوالمساعدات والتسهيالت التي تقدم بها كل من صندوق النقد الدْولّي والبنك الدْولّي، 

ات على لول وترتيبيجاد حالعديد من تلك الدول، وعدم قدرتها على عبور هذه الجائحة. لذا فإّن الحاجة ملحٌة في الوقت الحالي إل

 وجه السرعة؛ لتساهم في التخفيف من حدة تأثير األزمة.

 :ما يلي فقد توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ،وبالنسبة لهذه الدراسة

 جالنتائ

 بل عالميًّا. ،( وما يتبعها تشكل ظرًفا طارًئا استثنائيًّا عامًّا19-ظهر البحث بجالء أن جائحة )كوفيدأ ●

عض تحالة في باالس ى حّدإلتبين أن هذه الجائحة تؤثر عمليًّا على توازن العقود، وتجعل االلتزامات مرهقة، وقد تصل  ●

 الحاالت.

ن مرية، وذلك النظ ى العقود والمعامالت االقتصادية التي تتحقق فيها شروطإمكانّية تطبيق نظرية الظروف الطارئة عل ●

توازن ل إحالل الن خالأجل استعادة التوازن في ميزان االلتزامات العقدية. وهذا األمر ضرورّي جًدا لحماية االقتصاد م

 قضاء وحسب.مام الًرا متاًحا ألى مرتبة أعلى من أن يكون خياإالمحقق للعدل في العقود، األمر الذي يرتقي بالحّل 

 إلنقاص، أواادة أو التعديل على االلتزامات العقدية بالزيأو الترتيبات التي يمكن اختيارها تتلخص في: فسخ العقد،  ●

 تأجيل تنفيذ العقد لحين زوال الظرف الطارئ.

 لًبا. سيجاًبا ال إأثرت تد انتفعت أو فهناك مجاالت وعقو ؛ليست كل المجاالت والعالقات االقتصادية تتأثر سلًبا بالجائحة ●

 ة.لعدالومن هنا ال بد من دراسة كل حالة أو مجال على حدة؛ وذلك لضمان سالمة تطبيق النظرية وتحقيقها ل ●

 التوصيات

لنظريات اي ظل فتوصي الدراسة بتفعيل دور المجامع الفقهية، ومراكز اإلفتاء، ومراكز البحث العلمي في االجتهاد  ●

( 19-د)كوفي الفقهية والمقاصد، وذلك من أجل بحث الحاالت المستجدة والُمتتاِبعة الناتجة عن جائحةوالقواعد 

ئ عن لضرر الطارْفع اوآثارها؛ إليجاد الحلول الشرعية التي تحقق العدالة وعدم أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وَر

 المتعاقدين من جهة أخرى.

تاب ن الكمإعالمية شاملة، تتضمن المبادئ الشرعية والمؤيدات التشريعية  توصي الدراسة بضرورة صياغة رسالة ●

عدة تطبيق لمساضع الوالسنة في مجال التكافل بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات اإلسالمية والعالمية؛ لوضعها مو

 تصادي أو الصحيواء على صعيد المجال االجتماعي أو االقس-المتضررين من الجائحة والمحتاجين للمساعدة 

ألحكام اصوص من الفئات الفقيرة والالجئين والمشردين وغيرهم. كما تبين ألصحاب األعمال على وجه الخ -وغيرها

تأثرين والم الخاصة بالظروف الطارئة من الجوائح وغيرها. وما حثت عليه الشريعة من مّد يّد العون للمتضررين

 المعسر وغيرها من األحكام. بالجائحة من المتعاقدين والمدينين كإنظار
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                                                                  Abstract  

This study aims to demonstrate the possibility of using the theory of “Emergency Conditions” and 

its provisions derived from Islamic jurisprudence to address the negative effects caused by the Covid-

19 pandemic on various economic contracts and transactions. 

This study includes definitions of Covid-19 pandemic and the theory of emergency conditions by 

legislation and jurisprudence, as well as a demonstration of how we can apply the theory’s provisions 

on employment, lease, contracting and supply and service contracts. 

The study reached several results, the most prominent of which is the possibility of applying the 

theory of emergency conditions to help those affected in contracts and transactions, in the event of 

fulfilling the theory’s conditions. This would restore the balance in the contractual obligations, achieve 

justice and protect contractors against harm. The arrangements or solutions the judiciary can rely on to 

achieve this are: termination of the contract, adjustment of obligations therein or postponement of its 

implementation until the emergency ceases to exist. Finally, the judiciary has to study each contract 

case and its circumstances individually, to examine that the harm actually exists. The judiciary can 

then choose from the previous arrangements what suits that case, in order to achieve a balance 

between the strength of the binding contract, the purpose of justice and the removal of harm to 

contractors. 
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 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع باللغة العربية

 القرآن الكريم.

 .2يروت، لبنان، طشاكر، دار اآلفاق الجديدة، ب، تحقيق: أحمد محمد اإلحكام في أصول األحكام(، 1983ابن حزم، علي بن أحمد، )

 .2، دار الفكر، بيروت، لبنان، طرد المحتار على الدر المختار(، 1992ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، )

 مكتبة القاهرة، مصر. المغني،(، 1968ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، )

 ، دار ابن الجوزي، السعودية.إعالم الموقعين عن رب العالمين، (2002ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )

 ، مصر.، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرةسنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن يزيد، 

 ، مطبعة الحلبي، القاهرة، مصر.االختيار لتعليل المختار(، 1937ابن مودود، عبد الله بن محمود، )

مالت البنوك مؤتمر المستجدات الفقهية في معابحث مقدم إلى  "عقود التوريد"،(، 1994أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، )

 . 18/4/1994المركز الثقافي اإلسالمي، الجامعة األردنية، عمان، األردن، اإلسالمية، 

 لكتب العلمية، بيروت، لبنان.دار اكشاف القناع عن متن اإلقناع،  ،(.البهوتي، منصور بن يونس، )د.ت

 ص، 13، العدد ، قطربيت المشورة مجلة"، بحث منشور في العقود المالية وأزمة كورونا: دراسة شرعية(، "2020بوضاية، مراد، )

 .123 - 75ص 

"، دراسة فقهية :وناوركأثر اإلجراءات االحترازية في عقد اإلجارة بسبب انتشار وباء (، "2020التميمي، عبد الله بن عبد العزيز، )

ة، العدد السعودي ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربيةالجمعية الفقهية السعودية مجلةبحث منشور في 

 .540 - 493ص  ، ص1، ج51

، لتعليم الخاص"او"أثر جائحة كورونا على حجوزات الطيران والفنادق وخدمات النقل والشحن (، 2020الحداد، أحمد عبد العزيز، )

 .ن لالقتصاد اإلسالمييلندوة البركة األربعورقة مقدمة 

 .4منشورات جامعة دمشق، ط ،النظريات الفقهية(، 1997الدريني، فتحي، )

 ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.شرح حدود ابن عرفة(، 1931الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري، )

 .2دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ،مي وأدلتهالفقه اإلسال(، 1985الزحيلي، وهبة، )

 دار المعرفة، بيروت، لبنان. المبسوط،(، 1993السرخسي، محمد بن أحمد، )

ن يكة األربعندوة البر"، ورقة مقدمة إلى ة(، "أحكام عقود إجارة المؤسسات المالية اإلسالمي2020السرطاوي، محمود علي، )

 .لالقتصاد اإلسالمي

 .2طلنهضة العربية، ، الجزء األول: مصادر االلتزام، دار االوسيط في شرح القانون المدني(، 1964ق أحمد، )السنهوري، عبد الرزا

 .1، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طنظرية العقد(، 1998السنهوري، عبد الرزاق أحمد، )

 نية،ادية والقانومجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصنشور في بحث م "عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي"،(، 2010شاشو، إبراهيم، )

 .2عددال، 26مجلد الدمشق، سوريا، 

 ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.األم(، 1990الشافعي، محمد بن إدريس، )

 ان.، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج(، 1994الشربيني، محمد بن أحمد، )

بية الدراسات العر معهد ،نظرية العقد في قوانين البالد العربيةمحاضرات في القانون المدني، (، 1960صدة، عبد المنعم فرج، )ال

 العالمية، جامعة الدول العربية.
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 .ردنعمان، األ ، دار النفائس،العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه اإلسالمي(، 2008الغنانيم، قذافي عزات، )

 .782، 781، 780، 247، 205د: وا، المثار العقدآ(، 1976القانون المدني األردني لعام )

مي، مكة المكرمة، (، رابطة العالم اإلسالمي، المجمع الفقهي اإلسال1982، )قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته العشرين

 السعودية، اإلصدار الثالث.

 ير، قسم الفقه، رسالة ماجستقد المقاولة في الفقه اإلسالمي وما يقابله في القانون المدنيع(، 2004قرارية، زياد شفيق، )

 والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

 .1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، طالذخيرة(، 1994القرافي، شهاب الدين أحمد، )

 .2نان، طدار الكتب العلمية، بيروت، لب ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(، 1986بن مسعود، )الكاساني، عالء الدين 

دراسة  ،(19-كوفيد)أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود المدة في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد (، "2020الكندري، مريم، )

 ني عشر، صحث الثا، جامعة الكويت، البشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة ال"، بحث منشور في فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

 .385 - 361ص

 .1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط المدّونة،(، 1994المالكي، مالك بن أنس األصبحي، )

الكويت، الكويت،  عةمؤتمر جام(، "معالجة الشريعة اإلسالمية آلثار جائحة كورونا"، 2020مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، )

 )عن ُبعد(. 30/6/2020-29تاريخ المؤتمر: 

د عة الملك عببحث صادر عن مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جام "،عقود التوريد والمناقصات(، "1999) المصري، رفيق يونس،

 .12 العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، العدد

ث ، بحائحة كورونا"جأثر الجائحة في أجرة العقار، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية في ظل " ،(2020المقرن، محمد بن عبد الرحمن، )

، 51عدد عودية، الجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السالجمعية الفقهية السعودية،  مجلةمنشور في 
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 ملخصال

تتمثل مشكلة البحث اء، وتنطلق أهمية هذا البحث من المكانة البارزة للمصالحة الضريبية كوسيلة من وسائل إنهاء المنازعات التي تثار أمام القض

أن كان يجيزها  ، بعد2018( لسنة 38بموجب القانون المعدل رقم )خرج جرائم التهرب المتعلقة بضريبة الدخل من نطاق المصالحة أ في أن المشرع

 .قبل التعديل خالفًا ألحكام قانون ضريبة المبيعات الذي ما زال يجيزها

لمجموعة  وتوصلنا ،هاوقد تناولنا جميع القواعد الناظمة للمصالحة في القضايا الضريبية الحقوقية والجزائية واآلثار المترتية علي

 أنه حصرها في إاّل ،إن المشرع وسع من نطاق المصالحة في المنازعات الحقوقية المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات من النتائج، منها

ا أم .بين دافعي الضرائب الة والمساواةنتهاكًا لمبادئ العداوهذا يشكل  ،بجرائم التهرب من ضريبة المبيعاتالمتعلقة المنازعات الجزائية 

 مطالبة المشرع بالنص على جواز المصالحة في جرائم التهرب من ضريبة الدخل. في أبرز التوصيات، فتتمثل

 : المصالحة، ضريبة الدخل، الضريبة العامة على المبيعات.مفتاحيةالكلمات ال

 

  المقدمة

ها وتمكينها من وذلك من أجل تغطية نفقات ،رفد خزينتها باإليرادات الضروريةتعتمد الدولة بشكل رئيسي على الضرائب ل

جبى بأقل كلفة تالتي تحرص على أن تفرض الضرائب فهي لذا  .المختلفةالقيام بواجباتها وتقليل التفاوت بين طبقات المجتمع 

ي بأهميتها يز الوعوأكبر حصيلة ممكنة، كما تسعى إلى ترسيخ الثقة المتبادلة بين اإلدارة الضريبية والمكلفين بدفعها، وتعز

 ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

دارة والمكلفين؛ فقد فإن التطبيق العملي يشير إلى أن المنازعات الضريبية تنشأ عادة بسبب اهتزاز الثقة بين اإل ،ومع ذلك

ضريبة  ل علىفتحاول الحصو ،ا يصرح عنه في إقراراته الضريبيةتبني اإلدارة موقفها من المكلف على أساس من الشك بكل م

لديه الثقة بأن ما  قد ال يقتنع المكلف بعدالة الضريبة أو ال يعي أهميتها أو تنعدم ،وبالمقابل .مرتفعة وتتشدد في تحصيلها

 سيدفعه سيعود عليه وعلى أفراد المجتمع بالنفع العام.

عد الناظمة العامة على المبيعات على وضع القوالذلك حرص المشرع األردني في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة 

ي حل المنازعات لنظر تلك المنازعات وفضها إداريًا وقضائيًا، وأجاز عقد المصالحة بشأنها؛ نظرًا لما تتسم به من سرعة ف

 وتوفير الجهد والوقت والمال على اإلدارة الضريبية والمكلفين في آٍن واحد، وإعادة بناء الثقة بينهما.

لتي تحدد مقدار الضريبة االمنازعة الضريبية عادًة بين اإلدارة الضريبية والمكلفين عند قيام األولى بإصدار القرارات  اروتث

ات مهمة تطبيق وقد أناط المشرع االردني بدائرة ضريبة الدخل والمبيع .عندما يحاول األخير التهرب منها أو ،أو توريدها

لتي تثار بشأنها، ة العامة على المبيعات، ووضع القواعد القانونية للفصل في المنازعات اقانون ضريبة الدخل وقانون الضريب

 .اإلدارة الضريبيةوبين المكلفين  سواء من الناحية الموضوعية أو اإلجرائية، كما أجاز إجراء المصالحة كوسيلة لحل الخالفات
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؛ أحدهما مدني واآلخر جزائي، حيث يتعلق األول بالنزاع والمنازعة التي تثار بين اإلدارة الضريبة والمكلف، لها شقان

حول تطبيق القانون في الجوانب الحقوقية مثل النزاع حول وعاء الضريبة أو األساس القانوني لفرضها أو مقدارها أو الغرامات 

ل المجرمة بموجب التشريعات النيابة العامة ضد من يرتكب األفعا تحركها تبط بالدعوى العمومية التيالمدنية، أما الثاني فير

 الضريبية.

جاء بحثنا لطرق المصالحة كوسيلة لحل المنازعات الناجمة عند تطبيق النصوص القانونية للتوصل  ،ومن هذا المنطلق

 لضريبة الدخل أو المبيعات.

 أهمية البحث

 نتائجها المتمثلة ، وإبرازيكتسب البحث أهميته من خالل تسليط الضوء على المصالحة كوسيلة لحل المنازعات الضريبية 

الفرصة أمام جهة اإلدارة الضريبة إلعادة النظر في قرارتها المتعلقة بفرض الضريبة والمبنية على سلطتها التقديرية  في إتاحة

 وبأقلوقت  في أقصرقدرة المالية للمكلف، مما يؤدي إلى توفير األموال الالزمة للخزينة وبما يتناسب مع أسس العدالة والم

التكاليف، كما يسهم البحث في معالجة محدودية الدراسات الفقهية التي تطرقت للمصالحة كوسيلة من وسائل فض المنازعات 

  الضريبية.

 مشكلة البحث

 في التساؤالت اآلتية: وتتمثل ،التي يثيرها موضوع البحث متعددة اإلشكاليات

ماهي الطبيعة القانونية للمصالحة الضريبية؟ وهل المصالحة كوسيلة من وسائل فض منازعات ضريبة الدخل والمبيعات 

المصالحة بشأنها؟ ومن هي الجهة المختصة بإجرائها؟ وما هو دور تجوز  وما هي المنازعات التي لها خصوصية معينة أم ال؟

وإلى أي مدى تكون حدود رقابة القضاء الضريبي على إجرائها؟  ل النزاع الدائر بين خصمين غير متساويين؟المصالحة في ح

( لسنة 38معدل رقم )المشرع جرائم التهرب المتعلقة بضريبة الدخل من نطاق المصالحة بموجب القانون الأخرج  ولماذا

حيث ما  ،ذي سلكه في قانون ضريبة المبيعاتولماذا لم يقم بالسير على ذات النهج ال ؟التي كان يجيزها قبل التعديل 2018

وهل هذا الموقف المتباين من قبل المشرع يتفق مع الفلسفة التشريعية التي ينبغي أن يتبعها عند تنظيم القواعد  ؟زال يجيزها

ة في الدعاوى الجزائية من اختصاص اإلدارة الضريبة القانونية في مجال الضرائب؟ ولماذا جعل االختصاص في إجراء المصالح

 وليس من اختصاص النيابة العامة؟

التباين في المعالجة التشريعية للمصالحة في منازعات ضريبة الدخل من جهة، ومنازعات ضريبة كل هذا وذاك، وخصوصًا مشكلة 

  التي تعتبر من أهم وأدق الوسائل لفض المنازعات الضريبية.ليط الضوء على بحث هذه الوسيلة، المبيعات من جهة أخرى, دفعنا إلى تس

 أهداف البحث

براز دور إالذي يثار حول تقدير الضريبة، و المصالحة كوسيلة قانونية فعالة لحسم النزاع إلىيهدف البحث للتعرف 

خالل حل ودي يوافق  وجهات النظر المختلفة بين اإلدارة الضريبية والمكلف، وصواًل لتحقيق العدالة من في تقريبالمصالحة 

كما يهدف إلى بيان طبيعتها القانونية ونطاق تطبيقها وبيان الجهة المختصة بإجرائها وميعادها وآثارها ودور  الطرفان. عليه

 القضاء الضريبي في الرقابة عليها.

 بقةالدراسات السا

رسالة ماجستير،  .بين القانونين األردني والعراقي الصلح وأثره في الدعوى العامة ؛(2016) إياددراسة حازم، شهد  -1

هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الصلح الجزائي، وحكمه وأركانه وأوجه الشبه واالختالف بينه  جامعة الشرق األوسط، عمان.

وتطرقت الدراسة بشكل مختصر للتصالح في  .ره في إنهاء الخصومة بين األفرادوبيان تأثي ،وبين النظم القانونية المشابهة

رغم من أن الدارسة ، على ال2010الذي الغي اعتبارًا من سنة ، 1985( لسنة 57يبة الدخل رقم )الجرائم الواردة في قانون ضر

طبيعة قانونية وعقدية، ذو فهو  ؛أن الطبيعة القانونية للصلح مختلطة إلى عدة نتائج، منها ةوتوصلت الباحث .2016كانت سنة 

ن المشرع العراقي أو ،لح والسلطة المختصة بإجراء الصلحوتختلف إجراءاته من بلد آلخر من حيث تقديم الطلب وميعاد التصا
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لزوم  الدراسة توصيات، منها قدمت. ولألحداث على خالف المشرع األردنيلم يجز الصلح في جرائم السير والجرائم الجنحوية 

مطالبة كل من المشرعين األردني والعراقي بوضع تعريف للصلح الجزائي، والنص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، 

 وتوحيد ميعاد التصالح في جميع الجرائم التي يجوز الصلح فيها.

منازعات ضريبة الدخل والمبيعات في التشريع األردني  بأنه عالج موضوع المصالحة في ويتميز بحثنا عن هذه الدراسة 

، وأضاف موضوعات لم تتطرق لها تلك الدراسة، 2018وحتى صدور تعديالت قانون ضريبة الدخل سنة  ،بشكل مفصل

 في الجرائم الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتصالح في شقه المدني من الدعوى الضريبية.كالتصالح 

ماجستير، الجامعة األردنية، رسالة  .الجنائي وأثره في الدعوى العامة الصلح ؛(2005دراسة مبيضين، علي محمد ) -2

وتميزه عن غيره من النظم القانونية  ،هدفت الدراسة إلى بيان األساس النظري للصلح الجنائي، وطبيعته القانونية .عمان

في التشريع األردني وتطبيقاته، وتطرقت للتصالح في لقانونية التي نظمته وتناولت النصوص ا .ونطاقه وشروطه ،المشابهة

جرائم التهرب الضريبي بالدعوى الجزائية دون المدنية، واقتصرت على الجرائم الواردة في قانون ضريبة المبيعات قبل تعديله 

، 1985( لسنة 57ريبة الدخل رقم )، كما تطرقت بشكل عرضي للتصالح في قانون ض2009( لسنة 29بالقانون المؤقت رقم )

إن الصلح الجنائي من حيث طبيعته يجمع  اوخلص الباحث إلى نتائج متعددة، منه. 2010رًا من بداية سنة الذي الغي اعتبا

بين بعض خصائص العقد المدني وبعض خصائص وسمات العقوبة الجزائية، وال يكون من حيث األصل إال بمقابل يدفعه المتهم 

واقترح الباحث على المشرع أن ينظم نظرية الصلح الجنائي في قانون واحد هو قانون  .المجنى عليه أو اإلدارة المعنية إلى

أصول المحاكمات الجزائية، وأن يضيق ميعاد التصالح في جرائم الشيك؛ بحيث ال تتجاوز مراحل الدعوى العامة الناشئة عن 

 تلك الجرائم.

للمصالحة الضريبية في المنازعات الحقوقية والجزائية المتعلقة بضريبتي الدخل والمبيعات، ويمثل بحثنا إضافة نوعية 

التي لم تتطرق لها ، 2018( لسنة 38دخل المعدل رقم )خصوصًا بعد التعديالت التي أدخلت على نصوص قانون ضريبة ال

 صيل المتعلقة بالمصالحة في تلك المنازعات.الدراسات السابقة بطبيعة الحال، باإلضافة إلى أنه أشتمل على جميع التفا

 منهجية البحث وتقسيمه

الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية التي تناولت المصالحة الضريبية في كل من قانون  المنهج التحليليتباع اسيتم 

والرجوع لألحكام القضائية واآلراء ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون سلطة منطقة العقبة الخاصة، 

خدمة ألغراض البحث وأهدافه. وسيتم تقسيمه لمبحثين  ؛ها ضمن أصول البحث العلمي السليمالفقهية، والعمل على توظيف

 .رئيسيين وخاتمة

 الضريبية ونطاق تطبيقها الطبيعة القانونية للمصالحة :لمبحث األولا

جاز المشرع القانونية لمصطلح المصالحة الضريبية وتحديد أنواع المنازعات التي أبتداًء ينبغي علينا بيان الطبيعة ا 

للمصالحة وتأسيسًا على ذلك، سيتم تقسيم المبحث لمطلبين؛ نتناول في األول التكييف القانوني  .فضها بإجراء المصالحة

 التي تقبل إجراء التصالح فيها.  الضريبيةونخصص الثاني للمنازعات  ة،الضريبي

 للمصالحة الضريبيةالمطلب األول: التكييف القانوني 

 للمصالحة في المنازعاتن  إمصالحة الضريبة، ال بد من القول لكي نتمكن من التوصل للتكييف القانوني السليم لل 

بقانون ، سواء تلك المتعلقة شقين( Al-Harazi, 2012) الضريبية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالضرائب

الطبيعة القانونية للمصالحة في شقها المدني توصف بأنها ذات طبيعة ف .ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات

مصالحة ال يرقى : "المبرز الذي اعتبرته المحكمة أنتمييز في أحد أحكامها، حيث قضت عقدية، وهذا ما ذهبت إليه محكمة ال

الطبيعة . أما (1)"منهما وموقعًاون بين الطرفين نزاع بين الطرفين، ومن شروط العقد وصحته أن يكأن الصلح عقد يرفع الإلى 

أنها عمل إجرائي من جانب واحد،  يرى فهناك اتجاه ؛فقد اختلف الفقه الجنائي بشأنها القانونية للمصالحة في شقها الجزائي

 من جانب واحد.  تصرف قانونيعلى أنها كيفها عة العقدية، واتجاه ثالث ييضفي عليها الطبي واتجاه ثاٍن
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الذي يكفي إلجراء الصلح هو اتجاه إرادة اإلدارة العامة، ممثلة بوزير المالية أو المدير  أنى أنصار االتجاه األول وير

 (.Bebawi, 2010) العام بصفته مخواًل قانونًا لعقد الصلح، وإتمام التصالح مع الطرف الثاني

هذا الرأي ال يقوم على حجج وبراهين قانونية، وال يتفق مع طبيعة ومفهوم المصالحة الضريبية؛ فاتجاه إرادة  أنونرى 

أن يقابل اتجاه إرادة اإلدارة  من بد اإلدارة العامة ممثلة بوزير المالية أو المدير العام لعقد المصالحة اليكفي إلجرائها، بل ال

وما يؤكد ذلك أن المشرع حدد ميعاد المصالحة واشترط  .المخالف -المكلف بدفع الضريبة-ف قبول الطرف اآلخر وهو الطر

( من 32المصالحة ال تتم إال بموافقة طرفي النزاع، حيث نصت المادة )ه ور الحكم القطعي في الدعوى، وهذأن تتم قبل صد

... عقد المصالحة في جرائم التهرب من : "وتعديالته على أن1994( لعام 6قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم )

من قانون منطقة العقبة االقتصادية  ( مكرر أواًل39"، كما أوضحت المادة )وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى ،الضريبة

 يستمر القضاء بنظر القضية المعروضة أمامه. ،الخاصة، على أنه في حالة عدم رغبة الطرف المخالف بإجراء المصالحة

لى مبلغ نقدي فالتصالح وإن كان ع ؛عبارة عن تصرف قانوني من جانبين نما يرى أصحاب االتجاه الثاني أن الصلحبي

(، أو يعتبر بمثابة عقد Amoush, 2012) يتم بتوافق إرادتين كعقد اإلذعان في القانون المدني ، فهومحدد بموجب القانون

 (.Amoush 2012 صاحب سلطة يبرم عقدًا مع شخص أخر خالف أحكام القانون ًاعام ًامعنوي ًاإداري؛ لكون أحد طرفيه شخص

إن مبلغ المصالحة وإن كان محدد  إذ ؛مصالحة الضريبية في شقها الجزائيوهذا االتجاه ينسجم إلى حٍد كبير مع طبيعة ال

( من قانون 32فالمادة ) .المصالحةالف واتجاه إرادته لعقد يستلزم موافقة الطرف المخ فإنهالنسبة بموجب نص القانون، 

الضريبة العامة على المبيعات نصت على أنه: "للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة، وذلك قبل 

 صدور حكم قطعي في الدعوى، مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة...".

القانون يحدد مبلغ المصالحة  وأن، المصالحة تصرف قانوني من جانب واحد أناب االتجاه الثالث الذين يرون ويحتج أصح

أو  المصالحةيحق لإلدارة تحديد مبلغ  الذي يجب على المخالف دفعه، وليس له إال القبول أو رفض المصالحة، بينما

 (. (Amoush, 2012; Bebawi, 2010تعديله

االتجاه الثالث ال يمكن التسليم به؛ ألنه يجعل من المصالحة بمثابة قرار إداري له قوة تنفيذية، بينما  أنوهنا نرى 

كما أن  .لنزاع المثار أمام القضاء المختصالمصالحة ال تتم إال بالتوافق واالتفاق بين جهة اإلدارة والطرف اآلخر على فض ا

أضفى على المصالحة في القضايا الجزائية  وتعديالته 1994( لسنة 6رقم ) اتالمشرع في قانون الضريبة العامة على المبيع

( منه على أن: "للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة، وذلك 32صفة العقد، حيث نصت المادة )

قبة االقتصادية الخاصة على ( مكرر من قانون منطقة الع39وكذلك نص في المادة ) ."...قبل صدور حكم قطعي في الدعوى

أنه: "للرئيس أو من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة، وذلك 

: "عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي أن". أما محكمة التمييز فقد قضت قبل صدور حكم قطعي في الدعوى..

( من 243و  241من ينيبه وصاحب البضاعة أو المتهم وتنفيذها بالدفع من قبلهما،عماًل بأحكام المادتين ) بين الوزير أو

 (. 2)", يقطع النزاع في قضية التهريب من الناحيتين الجزائية والمدنية1983لسنة  16 قانون الجمارك رقم

فالصلح الجزائي وفق أجتهاد المحكمة  ؛للمصالحة الجزائيةطبيعة العقدية يتضح لنا من ذلك أن محكمة التمييز قد أخذت بال

"فالصلح الجزائي ما هو إال نظام إجرائي  .المنصوص عليه في القانون المدني ال يخرج عن كونه عقدًا مدنيًا يماثل عقد الصلح

، فهو من حيث طبيعته له خصوصيته واستقالله، أوجده المشرع ليفضي إلى انقضاء الدعوى العامة كالتقادم والعفو والصلح

تالقي إرادتي . فالتراضي ولزوم ض سمات العقوبة الجنائيةتمتزج فيه خصائص العقد مع بعإذ  ؛القانونية ذو طبيعة مزدوجة

يعتبر ركنًا أثره في الدعوى العامة، اإلدارة العامة والمتهم وتوافقهما بصورة تخلو من اللبس والغموض، وعلى نحو يحدث 

كما أن تعليق تخلي الدولة عن سلطتها في العقاب ومباشرة اإلجراءات  .زائي كما هو الشأن بالنسبة للعقدح الجأساسياً في الصل

الجنائية في مواجهة المتهم على التزام األخير بدفع مقابل لذلك كأصل عام، يجعل من هذا المقابل الذي يقتطع من أموال 

 (. Mobaideen, 2015ل مع عنصر اإليالم الذي تقوم عليه العقوبة الجزائية")المتهم عنصرًا جوهريًا في الصلح الجزائي، يتماث
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يتم قبل صدور الحكم النهائي في  بين اإلدارة الضريبية والمكلف، اتفاق ويمكننا القول إن المصالحة الضريبية عبارة عن

تفاق التزام المكلف بدفع على أن يتضمن اال ،، ويترتب عليه إنهاء النزاع من الناحيتين المدنية والجزائيةالقضايا الضريبية

 .الضريبة المتفق عليها والغرامات التي تفرض كتعويض مدني مقابل تخلي اإلدارة عن متابعة اإلجراءات التي نص عليها المشرع

 المطلب الثاني: نطاق تطبيق المصالحة الضريبية

منازعات الضريبة العامة على المبيعات، أما الثاني  سنتناول هذا المطلب في فرعين، نخصص األول لنطاق المصالحة في

 فنجعله لنطاق المصالحة في منازعات ضريبة الدخل، وذلك على النحو اآلتي:

 نطاق المصالحة في منازعات الضريبة العامة على المبيعاتاألول:  الفرع

حرص المشرع على عدم حصر نطاق المصالحة في الدعاوى الحقوقية، فنص على أن: "للمدير أو من يفوضه إجراء  

( من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة 28المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة )

( من هذا 28على من الغرامات المنصوص عليها في المادة )نصف الحد األ على ل عن نصف الحد األدنى وال تزيدال تق

 يلي:فيما  نجدها نصت على هذه المخالفات التي تتمثل ،( من القانون28(. وبالرجوع للمادة )3القانون...")

ل من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجي أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة ال تزيد على ستين يومًا

 القانون . ا( من هذ13بموجب احكام المادة )

 ب. التخلف عن تقديم اإلقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون .

اضعة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخ ،ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

 أيهما أقل. ،( أو خمسة االف دينار%10للضريبة ال تزيد نسبته على )

 .الضريبة المصرح عنها أو المستحقةإذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار  ،( من هذا القانون18د . مخالفة أحكام المادة )

 لتسجيل خالل الموعد المحدد .هـ عدم إعالم الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب ا

في عن موظفي الدائرة  و. عدم االستجابة دون عذر مبرر ألي من مذكرات الحضور أو اإلشعارات أو الطلبات الصادرة خطيًا

 أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.

من أجله بصورة مخالفة ألحكام  غير الغرض الذي أعفيت ها فيز. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمال

 ة دينار في مقدار الضريبة المستحقة .ئأدى ذلك الى نقص ال يتجاوز خمسم إذا ،( من هذا القانون25المادة )

لك دى ذأإذا  ،ح. تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة ألحكام هذا القانون

 ة دينار.ئلضريبة المستحقة ال يتجاوز خمسمإلى نقص في مقدار ا

ال تتجاوز قيمتها  زيادة في مقدار الخصم أو الرد ظهرتإذا  ،ط. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة ألحكام هذا القانون

 .ة دينارئخمسم

وذلك إذا كان  ،سلع أخرى ألغراض شخصيةي. خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم االستفادة منها أو استعمالها في إنتاج 

 ة دينار .ئالخصم أو الرد ال يزيد على خمسممقدار هذا 

بة المصرح إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضري ،ك. تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها

 ة دينار .ئجاوز قيمتها خمسمتتعنها أو المستحقة ال 

 .والتفتيش وفق أحكام هذا القانون موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صالحياتهم في الرقابة ل. عدم تمكين

( من القانون ذاته على أنه: "للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية 70كما نص في المادة )

وعلى  ،وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها ،بموجب هذا القانونإجراء المصالحة في أي قضية أقامها المكلف لدى المحكمة 

 المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيًا صادرًا عنها".
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نالحظ أن المشرع أجاز إجراء المصالحة  في جميع المخالفات الواردة  ،المشار إليهما أعاله-( 70( و)28)وبتحليل المادتين 

( من القانون، وهي المخالفات التي يرتكبها المكلف وال تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في 28في المادة )

مها راء المصالحة في أي قضية حقوقية يقي( بإج70قانون الضريبية العامة على المبيعات بطبيعة الحال، وكذلك سمح في المادة )

نطاق المصالحة يمتد ليشمل جميع المخالفات التي ال تدخل في نطاق التهرب الضريبي،  فإن وعليه، .المكلف لدى المحاكم الضريبية

 عامة على المبيعات.باإلضافة إلى أية قضية حقوقية يقيمها المكلف على جهة اإلدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لقانون الضريبة ال

أجاز المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المصالحة في الدعاوى الجزائية، حيث منح الوزير أو من يفوضه كما 

(على سبيل 5) التي يعد ارتكابها تهربًا من الضريبة(، وحدد األفعال المجرمة 4) عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة

 ى النحو اآلتي:الحصر, وهي عل

. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يومًا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل  1

 ( من هذا القانون.13بموجب أحكام المادة )

التسجيل خالل مدة وفقًا لهذا النص، فإنه يلزم لتحقق الجريمة أن يمتنع المكلف الملزم بالتسجيل عن تقديم طلب         

 عشر شهرًا.  ا( وهي أثن13المحددة في المادة ) الستين يومًا التالية للمدة

 بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. على طلبه إذا ثبت أنه ما زال ملزمًا . إلغاء تسجيل المكلف بناًء2

 أنه يل، ولكن يثبت للدائرة بعد ذلكهنا يطلب المكلف من الدائرة إلغاء تسجيله ويدعي بأنه لم يعد مكلفًا بالتسج        

لمنع وقوع الجريمة، بحيث ال تستجيب  يالدائرة أن تقوم بإجرء وقائ في يفترض أنهوهنا نرى  .مازال ملزمًا بالتسجيل

 دعائه.امن له إال بعد أن تتأكد لطلب المكلف بإلغاء تسجي

. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة 3

 أيهما أقل. ،%( أو خمسة آالف دينار10تتجاوز نسبته )

لن عن مبيعاته، وبعد ذلك يتبين يتحقق السلوك الجرمي المكون للجريمة في حال قدم المكلف اإلقرار الضريبي وأع        

أيهما  ،%( أو خمسة آالف دينار10من تلك التي أعلن عنها بنسبة ) كثريمة المبيعات الحقيقية للمكلف أللدائرة أن ق

انون، ( من هذا الق20فإنها تعد مجرد مخالفة ألحكام المادة ) ،أقل، وفي حال لم يتجاوز الفرق بينهما النسبة المحددة

باستثناء الحاالت التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا " ( تنص على أنه:20والمادة )

من المخالفات  ًادينار على كل من يرتكب أي لمدير أن يفرض غرامة ال تقل عن مئة دينار وال تتجاوز خمسمئةالقانون، ل

التالية:..ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية 

 أيهما أقل". ،( أو خمسة آالف دينار%10الخاضعة للضريبة ال تزيد نسبته على )

 بل حددها من قيمة المبيعات الحقيقية. ،قةويالحظ أن المشرع لم يحدد النسبة من مقدار الضريبة المستح     

ددها القانون لتوريد الضريبة أو . استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة، إال إذا تم توريدها للدائرة خالل المدة التي يح4

 تم توريدها قبل اكتشافها.                                          

باستيفاء ضريبة غير مستحقة، وتنتفي الجريمة في حال  -وليس المكلف فقط-شخص تقوم الجريمة هنا إذا قام أي          

بل أن تكتشف الدائرة قام ذلك الشخص بتوريدها للدائرة في حالتين: األولى؛ خالل المدة المحددة في القانون، والثانية؛ ق

أن المشرع جانبه الصواب عندما استخدم كلمة: )شخص( بداًل من كلمة: )مكلف أو مسجل(، وهنا نرى  .هذه الجريمة

ألن استيفاء أي شخص لضريبة غير مستحقة يخرج الضريبة من مصطلحها القانوني، ويجرم ذلك الشخص بجريمة أخرى 

 غير جريمة التهرب الضريبي.

تصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة ألحكام .  ال5

 ئة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.دى ذلك الى نقص يتجاوز خمسمأ( من هذا القانون، إذا 25لمادة )ا

من الضريبة نقص  ةب على تصرف المكلف بالسلع المعفاأن يترتبمعنى  ؛قق هذه الجريمة أن تتحقق نتيجتهاينبغي لتح         

 ئة دينار في مقدار الضريبة المستحقة عن السلع الخاضعة للضريبة.بمقدار خمسم
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حكام هذا القانون، إذا أدى ذلك . تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة أل6

 ئة دينار.ريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمضلى نقص في مقدار الإ

هنا يتطلب المشرع لقيام الجريمة ثالثة شروط مجتمعة؛ هي: الشرط األول: يجب أن يقوم المكلف أو المسجل بتطبيق         

نسب أو فئات ضريبية مختلفة عن النسب والفئات التي حددها المشرع على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وذلك 

الشرط الثالث: أن والضريبة للدائرة الضريبية،  الثاني: أن يقوم بعد ذلك بتوريدالشرط وللتوصل للضريبة المستحقة، 

ئة مفي مقدار الضريبة التي أعلن عنها عن مقدار الضريبة المستحقة بمبلغ يتجاوز خمس ًاتكون نتيجة هذا الفعل نقص

 دينار. 

ئة لخصم أو الرد تتجاوز قيمتها خمسمإذا ظهرت زيادة في ا ،ألحكام هذا القانون. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة 7

 دينار.

وتعديالته حاالت خصم الضريبة وردها 1994( لسنة 6حدد المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم )        

أما إذا  .أو ردها في تلك الحاالت جل خصمها( على سبيل الحصر، وأجاز للمكلف أو المس20( و )19في المادتين )

 فعندئذ يعتبر مرتكبًا لجريمة التهرب الضريبي. ،ئة دينارالرد بمقدار يتجاوز مبلغ الخمسم زيادة في الخصم أو تحصل

االستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى ألغراض شخصية، وذلك إذا كان  ت.  خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم8

 ئة دينار.قيمته خمسم تتجاوزخصم أو الرد لمقدار ا

والتي تستخدم ألغراض  ةالخاضعة لضريبة الصفر أو المعفا يشير المشرع هنا إلى الخصم أو الرد الذي يتعلق بالسلع        

ي ئة دينار، وكما فمقدار الخصم أو الرد خمسم تجاوز ة فيبل النتيجة المتمثل ،شخصية، وهو ال يجرم الفعل بحد ذاته

 الحالة السابقة.

. تقديم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة، أو االمتناع عن تقديم  أو إصدار المستندات أو الوثائق 9

إذا أدى ذلك إلى نقص  ،يبيالمطلوبة بموجب أحكام هذا القانون، أو تأجيل تقديمها  أو اصدارها بقصد التهرب الضر

 ئة دينار.ا أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمهفي مقدار الضريبة المصرح عن

تقديمها أو قدمها بشكل غير  المطلوبة للدائرة، فإذا أمتنع عناألصل أن يلتزم المكلف بتقديم المستندات والوثائق         

حقة عليه بما أو التي أصبحت مست الضريبة التي صرح عنهاصحيح ومخالف للقانون وأدى ذلك إلى نقص في مقدار 

 فيعتر مرتكبًا لجريمة التهرب الضريبي. ،ئة ديناريتجاوز مبلغ الخمسم

والجدير بالمالحظة أن المشرع ساوى بين مقدار النقص في الضريبة المصرح عنها من قبل المكلف والضريبة         

مقدار الضريبة شرع المأن يجعل وكان األجدى  .الحال بطبيعة والتي يجب دفعهاالمستحقة التي توصلت إليها الدائرة 

المستحقة األساس الوحيد لمقدار النقص في مقدار الضريبة دون أن يضيف مقدار النقص في الضريبة المصرح عنها؛ 

ئة دينار من مقدار الضريبة المستحقة عليه، وهنا رح عن مقدار ضريبة يتجاوز الخمسمويص ألن المكلف قد يرتكب خطًأ

دار الضريبة المستحقة لمستحقة فقط، وليس الضريبة التي صرح عنها؛ ألنها تجاوزت مقدفع الضريبة ا -بداهًة-سيطلب منه 

 ئة دينار.بمبلغ خمسم

ألحكام هذا  . تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خالفًا10

 القانون.

مزورة أو المصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض أو خصم أو رد اعتبر المشرع مجرد تقديم المستندات ال        

لمقدار النقص في قيمة الضريبة أو  ًامعين ًاالضريبة يشكل جريمة التهرب الضريبي، ولم يتطلب لقيام هذه الجريمة مبلغ

المكلف أو  في استخدام إلى الخطورة التي تتمثل ولعل السبب في ذلك يعود .أو ردها كما في الحاالت السابقة خصمها

المسجل لمثل هذه المستندات المزورة أو المصطنعة، ومن ثم تقديمها لإلدارة الضريبية بقصد تخفيض أو خصم أو رد 

 الضريبة وبشكل يخالف أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
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 ن الضريبة.. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد اإلتجار بها مع علمه بأنها مهربة م11

العامة على المبيعات، وهو الذي ورد في هذا النص من قانون الضريبة  ،األول: تهرب ضريبي ،هذه الجريمة لها وصفان        

وقد  .( من قانون العقوبات األردني83) ورد في نص المادة كماال متأتية من جناية أو جنحة فهو حيازة أمو :أما الثاني

 أخذ بالوصف الخاص".  ،( من قانون العقوبات على أنه: "إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص57نصت المادة )

.  التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثالثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها 12

 بموجب أحكام هذا القانون.

هنا أن هذا الوصف من قبل المشرع محل نظر؛ ألن مجرد تخلف المكلف أو تأخره عن دفع الضريبة لمدة محددة نرى         

وليس ضمن جرائم  التهرب الضريبي، وموقف المشرع هذا ال  ،(28يدخل ضمن المخالفات التي نص عليها في المادة )

    يتفق البتة مع الفلسفة التشريعية التي اتبعها في هذا القانون.

لضريبة العامة على المبيعات محدد نطاق المصالحة في الدعاوى الجزائية المتعلقة بجرائم التهرب من ا أن نالحظ ،مما سبق

الدعاوى الحقوقية حيث يجوز  ، على عكس المصالحة فيفيهايجوز القياس عليها أو التوسع  ال ،وعليه .على سبيل الحصر

 المصالحة في أي دعوى ترفع أمام المحكمة الضريبية المختصة. إجراء

 الفرع الثاني: نطاق المصالحة في منازعات ضريبة الدخل

على تنسيب أي  نص على أنه: "للمدير بناًء فقدة حقوقية تتعلق بضريبة الدخل؛ أجاز المشرع المصالحة في أي منازع 

(، إال أنه لم يجز المصالحة في جرائم 6من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية لدى المحكمة ...")

(، حيث 7)1/1/2019، الذي أصبح ساريًا اعتبارًا من 2018( لسنة 38القانون المعدل رقم ) إصدار التهرب الضريبي بعد

( كاآلتي: "على الرغم مما ورد في 1أ//71إجراء المصالحة في جرائم التهرب، وأصبحت المادة ) ألغى النص الذي كان يجيز

قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ المسجلة في  إجراء المصالحة هذا القانون، للمدير بناَء على طلب المكلف

تنص قبل أن تلغى ذاتها المادة  بي...". بينما كانتهرب الضري، باستثناء جرائم الت31/12/2018لدى القضاء قبل تاريخ 

على أنه: "للمدير بناَء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية أو بناًء على طلب المكلف إجراء المصالحة في جرائم 

 التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع...".

على بيان المقصود  منه ، وتحديدًا في المادة الثانية2018( لسنة 38عدل رقم )وقد حرص المشرع في القانون الم

استعمال أساليب إحتيالية  تنطوي على غش أو خداع أو تزوير أو إخفاء البيانات أو بالتهرب الضريبي، حيث نص على أنه: "

أو تخفيضها  ،تصريح عنها، كليًا أو جزئيًاتقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصدًا بهدف عدم دفع الضريبة أو ال

 وفق ما هو محدد في هذا القانون".

"جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المستمرة، وهي الجرائم التي تقبل االستمرار  ستقر قضاء محكمة التمييز على أن:وا

ثم تستمر في الوجود كوحدة واحدة  ومنستمرة يجب أن تتم وتكتمل أواًل بكل أركانها بعد إتمامها، وحتى تعتبر جريمة م

 (.8متكاملة، مما يستدعي استمرار ركنها المادي بكل عناصره، أي استمرار النشاط الجرمي")

"كل وسيلة غير مشروعة يلجأ إليها المكلف أو  إلى أن المقصود بالتهرب الضريبي: -وبحق–ويذهب رأي في الفقه 

ه تحمله, وبالتالي فإن خطورة هذا الجرم تكمن في أنه يضيع على الدولة من عبء ضريبي كان يجب عليللتخلص المسجل 

 . (Al-Marsafawi, 1963)جزءًا من حصيلة الضريبة التي تستعملها الدولة في تحمل أعبائها ومسؤولياتها"

العقوبة نفسها  نزلإالتي يستحقها مرتكبها، وساوى في والجدير بالذكر أن المشرع بين حاالت التهرب الضريبي والعقوبات 

رتكابها، سواء أكانت جريمة التهرب تامة أم ناقصة )الشروع(، وهذا ما ااعل األصلي والشريك والمحرض على بكل من الف

كل من قام بالتهرب الضريبي أو (، حيث نصت على: "يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي 66يتضح من المادة )

 ض غيره على التهرب من الضريبة، بأن أتى أي فعل من األفعال التالية :حاول التهرب أو ساعد أو حر
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مصطنعة أو ضّمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجالت أو مستندات  باالستناد إلى سجالت أو قّدم اإلقرار الضريبي -1

 المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

وضّمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجالت أو مستندات  أساس عدم وجود سجالت أو قّدم اإلقرار الضريبي على -2

 مستندات أخفاها .

حتفاظ بها وفق أحكام هذا أتلف قصدًا السجالت أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة لال -3

 .نالقانو

 أو زيادة الخسائر . إليهام الدائرة بقلة األرباح يرها من المستنداتاصطنع أو غّير فواتير الشراء أو البيع أو غ -4

 منه مما يخضع للضريبة.  ًاأخفى نشاطًا أو جزء -5

 اقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خالل ثالثين يومًا من تاريخ دفعها . -6

 لم يصدر فاتورة أصولية". -7

الجريمة للمرة الثانية؛ فأضاف لعقوبة الغرامة  ارتكابلمشرع شدد العقوبة في حال تكرار أن ا رة هوالجدير باإلشا

بس، مدة عقوبة الح زادت -االعتياد–رتكاب الجريمة ادة أربعة أشهر، وكلما زادت مرات التعويضية عقوبة أخرى هي الحبس لم

ادة، تكون لغرامة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المإلى ا "إضافة :أنهعلى  ذاتها المادةحيث نص في الفقرة )ب( من 

 رتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي:االعقوبة في حال تكرار 

 الحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية. -1

 سنة واحدة وال تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة. الحبس مدة ال تقل عن -2

 الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على ثالث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها".  -3

رتكاب الجريمة ألكثر من مرتين امة التهرب الضريبي في حال تكرار ومما ال شك فيه أن موقف المشرع من مرتكب جري

، حيث ذاتها المادةذا ما يتضح من الفقرة )ج( من كان حازمًا؛ فلم يسمح للمحكمة باآلخذ باألسباب المخففة التقديرية، وه

( 2نصت على أنه: "ال يجوز للمحكمة األخذ باألسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين )

 ( من الفقرة )ب( من هذه المادة".3و)

، الحال وبطبيعة .لتهرب الضريبي عبر وسائل اإلعالمكذلك تطلب المشرع نشر أحكام المحكمة القطعية المتعلقة بقضايا ا 

 خبارية وأياإلكترونية والمواقع اإللكترونية هذه الوسائل تمتد لتشمل اإلذاعة والتلفاز والصحف المحلية الورقية واإلل فإن

 "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: :على أنه وسيلة إلكترونية متاحة، وهذا ما يستفاد من الفقرة )د( التي نصت

 في الصحفهرب الضريبي على الدائرة نشر األحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا الت .1

 ووسائل اإلعالم بما في ذلك النشر في الوسائل اإللكترونية المتاحة".

( من هذه الفقرة مدة مرور الزمن )التقادم( بثالث سنوات على جميع الجرائم المرتكبة 2كما حدد المشرع في البند ) 

تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة  -2" المفروضة عليها، حيث نص على أن: خالفًا ألحكام قانون ضريبة الدخل والعقوبات

 خالفًا ألحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثالث سنوات".

أن المشرع وسع من نطاق المصالحة في المنازعات الحقوقية المتعلقة بضريبة الدخل لتشمل أي قضية  وصفوة القول

، 2018( لسنة 38القانون المعدل رقم ) إصدارضايا الجزائية بعد حة في القالمصاليقيمها المكلف لدى المحكمة، بينما لم يجز 

التي ما زال المشرع في  -آنفًاعلى النحو الذي أوضحناه -ات مع أنها تتشابه إلى حٍد كبير مع جرائم التهرب من ضريبة المبيع

 المصالحة بشأنها. إجراء العامة على المبيعات يسمح قانون الضريبة

أن موقف المشرع جانبه الصواب؛ لكونه يتنافى مع الفلسفة التشريعية التي تقوم عليها جرائم التهرب الضريبي،  في وال شك

نظرًا لطبيعة العالقة الخاصة التي تربط المكلف مع دائرة ضريبة الدخل، والتي عادة ما تكون والتي تستلزم وجود المصالحة؛ 
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، بل يستمر التزام المكلف تجاه الدائرة إلى ما بعد ذلك ،رتكبها المكلفاة التي لمخالفعالقة مستمرة ال تقتصر حدودها على ا

وال  .لمصالحة في جرائم التهرب الضريبيإلى أنه يعارض موقفه في قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي أجاز اباإلضافة 

أن هذا التعارض يؤدي إلى عدم العدالة والمساواة بين المكلفين دافعي الضرائب، خصوصًا وأن المكلف بدفع ضريبة في شك 

أي أن نتيجة دفع ضريبة  .الدخل الذي يتحملها بصورة نهائيةالمبيعات يستطيع نقل عبئها لغيره على عكس المكلف بدفع ضريبة 

صافي )الربح( المتأتي للمكلف، بينما تدفع ضريبة المبيعات على ثمن السلع الدخل يكون بمثابة اقتطاع جزء من الدخل ال

 والمواد والخدمات عندما يتم تداولها، وال عالقة لها أو تأثير على دخل أو أرباح المكلف.  

 إجراءات المصالحة في منازعات ضريبة الدخل والمبيعات والنتائج المترتبة عليها :لمبحث الثانيا

حول  تثار مجموعة من التساؤالت ،ق تطبيقهاتعرفنا على الطبيعة القانونية للمصالحة في المنازعات الضريبية ونطابعد أن 

هذه  عنوسنتناول اإلجابة  .وما يترتب عليها من آثار ،أطرافها والجهة المختصة بإجرائهاميعاد إجراء المصالحة الضريبية و

 راءات المصالحة، ونخصص الثاني آلثارها القانونية، وذلك على النحو اآلتي:التساؤالت في مطلبين؛ نتطرق في األول إلج

 المطلب األول: إجراءات المصالحة الضريبة

إلى ة بإجرائها وميعادها، ولذلك سنقسم هذا المطلب سنبحث إجراءات المصالحة من خالل بيان أطرافها والجهة المختص 

 على النحو اآلتي:فروع،  ثالثة

 اطراف المصالحة الفرع األول:

. بين طرفين أو أكثر حول مسـألة ماتنشأ نتيجة لوجود خالف  -كغيرها من المنازعات األخرى-إن المنازعة الضريبية 

وفي حال تم  .القانون من جهة أخرى هالمنازعة الضريبية هما اإلدارة من جهة، والمكلف أو أي شخص آخر يحدد وطرفا

، وفي ضوء ذلك .ثار أمام الجهة القضائية المختصةفيتم إنهاء النزاع الم ،االتفاق على إجراء المصالحة بين طرفي المنازعة

 على النحو اآلتي: سيتم التطرق لطرفي المصالحة،

  أواًل: اإلدارة الضريبية

فهي  ،وتعتبر في مركز قانوني أقوى من مركز المكلفهي الجهة اإلدارية المختصة قانونًا بفرض الضريبة وتحصيليها، 

العامة باألموال الالزمة  الخزينةطة العامة التي تبتغي رفد صاحبة السل باعتبارها (Abd Alraouf, 1998) الدائن بالضريبة

ئية، كما تلتزم اإلدارة لتغطية نفقاتها؛ تحقيقًا للصالح العام، ولذا منحها المشرع مجموعة من الصالحيات واالمتيازات االستثنا

الضريبية مقابل تلك الصالحيات بالتطبيق السليم للقانون على جميع األشخاص المتعاملين معها بدقة وعدالة، وال تفشي 

ضريبة الدخل  في دائرةتتمثل  -محل الدراسة–ريبية واإلدارة الض (Mohi, 2002) وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم ،أسرارهم

وخولها ، ة على المبيعاتحيث اناط بها المشرع سلطة تنفيذ كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العام ،والمبيعات

 صالحية عقد المصالحة الضريبية مع المكلفين أو أي شخص آخر في حالة قيام أي نزاع يتعلق بفرض الضريبة وتحصيلها.

يعينون بقرار وطرفًا في المصالحة أعضاء النيابة الضريبية الذين  ويمثل اإلدارة الضريبية بإعتبارها شخصًا معنويًا عامًا

للمدير العام بإجراء المصالحة في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة المختصة،  من المجلس القضائي، ويتولون مهمة التنسب

على تنسيب أي  مدير بناًءوتعديالته على أنه: "لل 2014( لسنة 34أ( من قانون ضريبة الدخل رقم )/50حيث نصت المادة )

( من 70المادة )وبالمعنى ذاته نصت  حة في أي قضية لدى المحكمة ..."،من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصال

في جرائم خولها صالحية عقد المصالحة الجزائية  الذي وتعديالته،1994( لسنة 6رقم ) قانون الضريبة العامة على المبيعات

 (.9على أنه: "للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة...")يبي، التهرب الضر
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 ثانيًا: الطرف اآلخر

 ، أما الطرف اآلخر فقد يكون المكلف أو الغير. في اإلدارةلطرف األول في المصالحة الضريبة المتمثل بينا ا 

هو كل شخص طبيعي أو اعتباري ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام المادة الثانية من  :المكلف -1

وتعديالته، أو أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة  2014( لسنة 34قانون ضريبة الدخل رقم )

 همكلفًا وإن كان االستيراد ألغراضويعتبر المستورد  .رةبالتسجيل لدى الدائ ًاوتم تسجيله أو كان ملزم أو كلتيهما معًا

 وتعديالته. 1994( لسنة 6الخاصة وفق أحكام المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم )

ليه أي الشخص الذي يعينه المشرع بأن تفرض ع ؛ذي يساهم في تحمل األعباء العامةوالمكلف هو: الممول دافع الضريبة ال 

 الخصم في المنازعة الضريبية. (، ويكتسب مركزRatib, 2012) الضريبة

 مسؤولينيعتبرون  ،خالل بهاوفي حال اال .بعض األشخاص من غير فئة المكلفينفرض المشرع التزامات معينة على  :الغير -2

مسؤولية شخصية ومباشرة عن دفع المبالغ المطلوبة للدائرة كضريبة مستحقة، حتى لو كانوا إبتداًء غير مكلفين بدفع 

( من قانون الضريبة 64فقد نصت المادة ) .ا غير مسجلين أو ملزمين بالتسجيلالضريبة أو اقتطاعها أو توريدها أو كانو

 أو أي شخص مسؤول عن أي تصفيةي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة العامة على المبيعات على أن: "على كل مصف أل

أو تسوية من أي نوع، أن يبلغ المدير خطيًا ببدء إجراءات التصفية أو بشهر االفالس أو أي إجراءات أخرى  مشابهة

لئك األشخاص يعتبر كل من أو ،وفي حال التخلف عن ذلك .وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرةحسب مقتضى الحال، لبيان 

مسؤواًل مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن ال يعفي هذا الحكم الورثة من 

أ( من قانون ضريبة /60كما نصت المادة ) .غير منقولة آلت إليهم من التركة"دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو 

( من قانون الضريبة العامة على 64الذي ورد في المادة ) ذاته النصوتعديالته على  2014( لسنة 34رقم )الدخل 

 المبيعات.

 الجهة المختصة بإجراء المصالحة :الفرع الثاني

كانت حقوقية  ،ختالف المنازعةبا ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعاتتختلف الجهة المختصة بإجراء المصالحة المتعلقة ب

المحددة قانونًا، نجد أن مجلس الوزراء قد شكل لجنة إلجراء للجهات المختصة بإجراء المصالحة وباإلضافة  .أم جزائية

سنتناول هذه  ،وتأسيسًا على ذلك .ين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعاتالمصالحات والتسويات في المطالبات العالقة بين المكلف

 الجهات، كما يلي: 

 المخالفات وجرائم التهرب الضريبيأواًل: الجهة المختصة بالتصالح في 

المدير العام أو من يفوضه  هيبالضريبة العامة على المبيعات  الجهة المختصة بإجراء المصالحة في المخالفات المتعلقة

لمبيعات على أن: "للمدير ( من قانون الضريبة العامة على ا29ورئيس مجلس المفوضين أو من يفوضه، حيث نصت المادة )

، كما نص المشرع في …"( من هذا القانون28أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة )

قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية على أن: "للرئيس أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في 

 (. 10المادة...")الفقرة )أ( من هذه 

أما فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات، فالصالحية تكون لوزير المالية  

حة في جرائم ( من القانون التي نصت على أنه: "للوزير أو من يفوضه عقد المصال32أو من يفوضه، وذلك وفقًا للمادة )

وبموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية تكون الصالحية بإجراء المصالحة لرئيس مجلس المفوضين  .…"التهرب من الضريبة

أو من يفوضه، حيث نص على أن: "للرئيس أو من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في 

 (.11الفقرة )أ( من هذه المادة...")

يفوض هذه الصالحية لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات؛ لما في ذلك من تسهيل  وفي الواقع العملي، فإن الوزير 

كان من قبل الوزير أو المدير العام أو رئيس سواء  -ويجب أن يكون التفويض  .ط لإلجراءات وتوفير للجهد والوقتوتبسي
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خطيًا ومحددًا ومعلنًا، وهذا ما نص عليه المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون سلطة  -مجلس المفوضين

 (.12) منطقة العقبة االقتصادية

 المصالحة في المنازعات الحقوقيةثانيًا: الجهة المختصة بإجراء 

المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبة، المدير العام أو من يفوضه هو الشخص المختص بإجراء المصالحة في المنازعات 

التي نصت على أن: "للمدير  ن الضريبة العامة على المبيعات( من قانو70حيث تم تحديد الشخص المختص بموجب المادة )

على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية أقامها المكلف لدى المحكمة بموجب  بناًء

على تنسيب أي من  أ( من قانون ضريبة الدخل، حيث نصت على أن: "للمدير بناًء/50، وكذلك المادة )…"نهذا القانو

 أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية لدى المحكمة...".

المصالحة في والجدير بالذكر إن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية هو صاحب الصالحية بإجراء 

المنازعات الحقوقية المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة السلع والخدمات وفق قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية، وذلك لكونه 

 (.13) يمارس صالحيات الوزير والمدير العام

ء النيابة العامة على تنسيب أي من أعضا بناًء يكون قيةيتضح لنا أن إجراء المصالحة في المنازعات الضريبية الحقو

ولكن الواقع  .تتم دون تنسيب ، التيقة بارتكاب جرائم التهرب الضريبيوليس كما هو الحال في المنازعات المتعل ،الضريبية

يتم التنسيب من قبل النيابة  إذالمدعي أو الظنين أو من يمثلونه؛  على طلب المكلف العملي يشير إلى أن المصالحة تتم بناًء

بية بعد االتفاق على مبلغ المصالحة، ومن ثم ترفع إلى اإلدارة الضريبية، فتقوم لجنة ُمشكلة من المدير العام أو العامة الضري

من رئيس مجلس المفوضين من ذوي الخبرة واالختصاص بدراسة هذه المصالحة، حيث تبدي رأيها فيها وترفعها للجهة 

 المصالحة أمر متروك لسلطتها التقديرية.المختصة التي قد توافق عليها أو ترفضها، ألن إجراء 

 ين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعاتثالثًا: الجهة المختصة بإجراء التسوية والمصالحة في المطالبات العالقة بين المكلف

صاحب الصالحية واالختصاص بإجراء التسوية والمصالحة في المطالبات العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل 

 ،والجدير بالذكر أن هذه اللجنة (14والمبيعات هو مجلس الوزراء أو وزير المالية أحيانًا، ولجنة دعاوى الدولة أحيانًا أخرى)

، تتولى النظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات 2020 /11/1التي تم تأسيسها حديثًا بتاريخ 

برفع التوصيات المتعلقة بالمطالبات العالقة بعد الموافقة عليها من اللجنة إلى الوزير التخاذ والتسويات، ويقوم رئيس اللجنة 

( من قانون األعفاء من األموال 3دينار استنادًا ألحكام المادة ) وخمسمئةمطالبة ال تزيد على ألفين القرار المناسب إذا كانت ال

فيتم التنسيب لمجلس الوزراء التخاذ القرار  ،المبلغ المذكورعلى  ة تزيدأما إذا كانت المطالب .2006ة ( لسن28العامة رقم )

 بالتسوية.

فتحيل  ،حكم قطعي فيهالدى المحاكم المختصة ولم يصدر أما إذا كانت القضية المطلوب عرضها على اللجنة منظورة  

( لسنة 38اللجنة الطلب مشفوعًا بتوصيتها ومبرراتها إلى لجنة دعاوى الدولة المشكلة بموجب قانون إدارة قضايا الدولة رقم )

 .ا، للبت فيه وفقًا لصالحياته2017

ار يسميه المجلس القضائي، وعضوية عضوين أحدهما من كب وال بد من اإلشارة إلى أن هذه اللجنة تشكل برئاسة قاضٍ  

موظفي الدائرة يسميه المدير العام ال تقل درجته عن األولى، والثاني من أصحاب الخبرة واالختصاص من القطاع الخاص 

 يسميه الوزير بتنسيب من المدير.

قرار مجلس الوزراء قد استند في تشكيل هذه اللجنة إلى قانون اإلعفاء من األموال العامة، ولم  أنوالجدير بالمالحظة 

الى التشريعات الضريبية, وكان األجدى أن يتم تعديل التشريعات الضريبية المنظمة إلجراء المصالحة في المنازعات يستند 

 الضريبية واالستناد إليها عند تشكيل اللجنة. 
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 الفرع الثالث: ميعاد المصالحة

أو  (Kutibi, 1986) فإذا انقضت المدة ال يقبل الصلح بعدها ،يعني ميعاد التصالح: المدة التي يقبل خاللها الصلح 

 (Al-Attar, 1975) المهلة الزمنية التي يحددها القانون إلجراء عمل معين، بحيث إذا انقضى األجل ُامتنع عن إجراء العمل

آثارها؛ حيث نصت المادة وقد حرص المشرع على تحديد مهلة أو مدة تقبل خاللها المصالحة في المنازعة الضريبية لكي تنتج 

لك قبل صدور حكم جراء المصالحة...وذإللمدير أو من يفوضه " :د( من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه/29)

د( من قانون منطقة العقبة االقتصادية أن يتم إجراء المصالحة قبل صدور /39..."، كما تطلبت المادة )قطعي من المحكمة

 .المحكمةالحكم القطعي من 

جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، أو اكتسب هذه الصفة  دهو ذلك الحكم الذي يكون قد استنفوالحكم القطعي 

 (.Mobaideen, 2015) بفوات مواعيد الطعن المقررة له قانونًا دون أن يطعن به

 بضريبة الدخل قبل صدور الحكم النهائي  سواءً وقد حدد المشرع ميعاد التصالح في القضايا الضريبية الحقوقية المتعلقة 

رقم  أ( من قانون ضريبة الدخل/50محكمة االستئناف الضريبية، وهذا ما أوضحته المادة )من من محكمة البداية الضريبية أو 

 وذلك قبل صدور ،نه: "للمدير ...إجراء المصالحة في أي قضية حقوقية لدى المحكمةأ، حيث نصت على 2014لسنة  34

أ( من قانون ضريبة الدخل /45من محكمتي البداية واالستئناف الضريبيتين..."، كما نص المشرع في المادة )فيها  الحكم

على أنه: "يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكاًل تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحدة أو أكثر؛ إلتاحة الفرصة 

فتبدأ  ،مجموع مدد التأجيل في جميع الحاالت على ستين يومًا". أما أمام محكمة االستئنافلحلها مصالحة، على أن ال يزيد 

 النهائي من قبل المحكمة.الحكم المدة من تاريخ قبول االستئناف وتنتهي قبل تاريخ صدور 

الميعاد، الغاية منها ( هي مدة تنظيمية  لضبط 45ومما ال شك فيه أن مدة الستين يومًا التي أوردها المشرع في المادة )

أما  ،كمة البداية من أجل عقد المصالحةتحديد مدة قصوى لدى أطراف المنازعة لغايات تأجيل جلسات المحاكمة أمام مح

وتنتهي بتاريخ صدور الحكم من المحكمة  ،المصالحة فيمكن عقدها أمام المحكمة في أي وقت من تاريخ قبول الدعوى شكاًل

 .المختصة بنظر المنازعة

النتهاء ميعاد التصالح أ( من قانون ضريبة الدخل لم يشترط أن يكون الحكم قطعيًا /50ونالحظ أن المشرع في المادة )

حيث نصت  ،د( من قانون الضريبة العامة على المبيعات/29في قضايا ضريبة الدخل الحقوقية، على عكس ما أورده في المادة )

 على أن: "للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة... وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة...".

حيث ذهب إلى أن الحكم  ،القانونية السليمة واضحة الداللةونرى أن المشرع جانبه الصواب ولم يوفق في اختيار األلفاظ 

فالحكم القطعي هو الحكم الذي  ؛هذا خالف ما هو متعارف عليهيز، والقطعي هو الحكم النهائي الذي يصدر عن محكمة التمي

وعليه، فالحكم القطعي  .سلطة المحكمة بالنسبة له دو في جزء منه بصورة حاسمة ويستنفيحسم موضوع النزاع في جملته أ

ئي فهو الذي أما الحكم النها .لطعنإال أنه قابل ل ،والية المحكمة التي أصدرته دأي أن هذا الحكم قد استنف ؛ال يعتبر نهائيًا

 .نتهاء طرق الطعن أو لفوات المواعيديقبل الطعن به إما ال

ويالحظ أن المشرع وإن كان قد فتح ميعاد إجراء المصالحة مرة أخرى أمام محكمة االستئناف بعد صدور الحكم القطعي 

وذلك لتفادي إطالة أمد النزاع،  ،يا ضريبة الدخللنسبة لقضااغلقه أمام محكمة التمييز با فإنه محكمة البداية الضريبية؛ من

الدعاوى المستعجلة، وعلى الرغم من ذلك سمح بإجراء المصالحة في القضايا المتعلقة  صًا وأن هذه القضايا تعتبر منخصو

 (. 15بالضريبة العامة على المبيعات قبل صدور الحكم القطعي من المحكمة، أيًا كانت درجة التقاضي التي تمثلها)

 المطلب الثاني: آثار المصالحة القانونية

تب على إجراء المصالحة مجموعة من النتائج أو اآلثار؛ يتعلق بعضها بضرورة المصادقة عليها من قبل المحكمة تتر 

 وتنفيذ ما تم االتفاق عليه بشأن دفع الضريبة المستحقة.  ،المختصة، ووقف سير الدعوى
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اني لمطلب لثالثة فروع؛ نتناول في األول المصادقة على المصالحة، ونخصص الثوتأسيسًا على ذلك، سنقسم هذا ا

 على النحو اآلتي: ما الثالث فنجعله لدفع الضريبة؛الدعوى، أ بإجراءات لالسقاط النهائي ووقف السير

 الفرع األول: المصادقة على المصالحة

إلتاحة الفرصة لحل  ؛تفاق الطرفين لمرة واحدة أو أكثراب لضريبية أن تقوم بتأجيل الدعوىأجاز المشرع لمحكمة البداية ا

بول (، والجوازية المقصود بها هنا السماح للمحكمة بتأجيل القضية باتفاق الطرفين وليس الحق في ق16) القضية مصالحة

 كما يبدو من ظاهر النص. إنهاء القضية مصالحة من عدمه

هذا القانون، يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي  كما نص على أنه: "إذا تمت المصالحة وفق أحكام

مرحلة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه وكيل الطاعن وعضو النيابة العامة الضريبية 

 (.17المختص، وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكمًا قطعيًا صادرًا عنها")

يقوم المدعي العام الضريبي بعد االتفاق على المصالحة بالتنسيب للجنة المشكلة من قبل المدير،  ،لواقع العمليوفي ا

ما بالموافقة أو بالرفض، وفي حال الموافقة يقوم إسبة للمدير العام التخاذ القرار حيث تقوم هذه اللجنة برفع التوصية المنا

أما إذا لم يتم االتفاق بين  (Al-Attiyah, 2017) جيل المصالحة لدى المحكمةالمدعي العام الضريبي ووكيل المدعي بتس

فعلى المدعي العام الضريبي تقديم الملف الخاص بالقرار المطعون  ،الخصوم على تأجيل الدعوى أو لم يتم إجراء المصالحة

كما نص المشرع في المادة  .(18) للمدعي العام الضريبي ةويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينفيه أو صورة مصدقة عنه، 

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي على أنه: "للمدير بناًء على تنسيب أي من أعضاء  النيابة العامة الضريبية 70)

تصديق هذه المصالحة  إجراء المصالحة في أي قضية أقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون... وعلى المحكمة

 واعتبارها حكمًا قطعيًا صادرًا عنها".

لزم المحكمة المختصة بالمصادقة على المصالحة في حال تم االتفاق أالنصوص سالفة البيان أن المشرع  يتضح لنا من 

 يًا صادرًا عنها.عليها بين الدائرة الضريبية والمكلف أو الطرف اآلخر في المنازعة، باإلضافة إلى اعتبارها حكمًا قطع

أ( /10نص في المادة ) 2010( لسنة 3يبية الحقوقية رقم )والجدير بالتنويه أن نظام أصول المحاكمات في القضايا الضر

 ايجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليه ،تمت المصالحة وفق أحكام القانون على أنه: "إذامنه 

عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص، وعلى الدعوى إثبات ما اتفقا 

وقد تم إلغاء هذا النظام فيما يتعلق بقضايا ضريبة  .بارها حكمًا قطعيًا صادرًا عنها"المحكمة تصديق هذه المصالحة واعت

وتعديالته، لكنه مازال  2014( لسنة 34الدخل رقم ) الدخل؛ ألن المشرع نظم إجراءات التقاضي ضمن نصوص قانون ضريبة

 ساريًا بالنسبة إلجراءات التقاضي المتعلقة بقضايا ضريبة المبيعات الحقوقية.

: "يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الدعوى أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى أنه كما قضت محكمة التمييز

م إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر وإلحاقه بمحضر الجلسة، ويكون مرافعة لورود المصالحة فيها، ومن ث

( من قانون أصول المحاكمات 78وذلك وفقًا لنص المادة )، للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة

 (.19)"المدنية

المحاكمة وأعيدت القضية إلى محكمة وينبغي القول إنه إذا صدر حكم في الدعوى، ونقض بسبب أخطاء في إجراءات 

الموضوع، فإنه يمكن قبول الصلح في تلك الدعوى، بشرط مراعاة اإلجراءات والشروط والحدود التي بينها القانون لقبول 

 (.Hassab Allah, 1990) المصالحة

 النهائي ووقف السير بإجراءات الدعوى اإلسقاطالفرع الثاني: 

د( من قانون /29نهائيًا، حيث نصت المادة ) وإسقاطها وقف سير الدعوى النزاع يرتب على المصالحة بين طرفيت 

سقاطها نهائيًا وإلغاء ما إلحة وقف السير بإجراءات الدعوى والضريبة العامة على المبيعات على أنه: "...يترتب على المصا

على أنه: "يترتب على المصالحة سقوط الدعوى  ذاته القانون ( من32المادة )قد يترتب على ذلك من آثار"، كما نصت 

( من القانون نفسه اآلثار المترتبة 70الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار"، كما بينت المادة )
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بارها مصالحة واعتعلى المصالحة الحقوقية في القضايا المقامة من قبل المكلف؛ فقد جاء فيها: "وعلى المحكمة تصديق هذه ال

 39أ( من قانون ضريبة الدخل الحالي، وأيضًا نصت المادة )/50وتكرر النص ذاته في المادة ) .حكمًا قطعيًا صادرًا عنها"

السير مكرر اواًل/ج( من قانون منطقة العقبة االقتصادية على أنه: "ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف 

على أنه: "ويترتب على  ذاته القانونمكرر ثانيًا/د( من  39ك نصت )غاء ما يترتب عليها من آثار، وكذلجرءاتها وإلإفي 

 المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى واسقاطها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار".

سقاطها إة الضريبية وى المتعلقة بالمنازعتتعلق بوقف سير الدعو ًايتضح لنا من النصوص سالفة البيان أن هناك شروط

فيجب أن  ،طبيعة المنازعة؛ فإذا كانت المنازعة حقوقية متعلقة بضريبة الدخل باختالف نهائي، وهذه الشروط تختلفبشكل 

تكون الدعوى مقامة أمام محكمة البداية الضريبية أو محكمة االستئاف الضريبية، وأن تتم المصالحة قبل صدور الحكم القطعي 

فيجوز أن تكون الدعوى  ،لق بالضريبة العامة على المبيعاتمتين. أما إذا كانت المنازعة حقوقية أو جزائية تتععن أي من المحك

مقامة أمام محكمتي البداية أو االستئناف الضريبيتين أو محكمة التمييز، وأن تتم المصالحة قبل صدور الحكم القطعي عن أي 

 منهما.

 إلى عدة آثار تتمثل تؤدي مصادقة المحكمة على المصالحةن أحكامها على أن: وقد درجت محكمة التمييز في العديد م

حسم النزاع بين أطراف الدعوى، وغل يد المحكمة عن االستمرار في نظر الدعوى، واكتساب الحكم قوة األمر المقضي  :في

 (.20) به

ة لحقه في المصالحة الضريبية، باإلضافينبغي منح القضاء الضريبي حق الرقابة على مدى مالءمة إجراء أنه  وهنا نرى

فالقائمون على السلطة القضائية يتمتعون بالنزاهة والموضوعية والدراية القانونية، ويقفون على الحياد  ؛الرقابة على مشروعيتها

 مة.ويهدفون إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق المصلحة العا ،إزاء أطراف النزاع

، الضريبيةمن اختصاص النيابة العامة كما ينبغي أن تكون الصالحية في إجراء المصالحة الضريبية في الدعاوى الجزائية 

فالنيابة العامة هي المسؤولة عن التحقيق وتحريك واستعمال دعوى الحق العام، وهي األقدر  ؛وليس من اختصاص جهة اإلدارة

بما يحقق الصالح العام، خصوصًا وأن النيابة العامة الضريبية راء المصالحة من عدمه ومالءمة إجعلى تقدير مدى مشروعية 

أصبحت تتبع للسلطة القضائية وليس لإلدارة الضريبة، كما يتم تعيين  ( من قانون ضريبة الدخل55لمادة )بعد تعديل نص ا

أن تحريك دعوى الحق العام ال يحتاج لطلب من أعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي، باإلضافة إلى 

لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  2019 ( لسنة12( من القانون المعدل رقم )14/2اإلدارة الضريبية وفقًا لنص المادة )

 وتعديالته. 2001( لسنة 17)

 الفرع الثالث: دفع الضريبة

إثبات ما اتفقا عليه في  المصالحة في قضايا ضريبة الدخل إجراءيطلب وكيل الطاعن وعضو النيابة العامة الضريبية بعد 

ويجب على وكيل الطاعن دفع مبلغ الضريبة المتفق عليها وأي مبالغ أخرى مسجلة  (21) محضر جلسة المحكمة، ويوقعان عليه

من المبلغ المتنازع  %25في الدعوى قبل صدور الحكم القطعي من المحكمة المختصة، وال يجوز أن تقل نسبة المصالحة عن 

فيقوم الظنين أو المكلف بدفع الضريبة المستحقة أو المتفق عليها،  ،ايا الضريبة العامة على المبيعاتأما في قض .(22) عليه

باإلضافة للغرامة المحددة بالقانون كتعويض مدني للخزينة العامة؛ نتيجة إلرتكابه جريمة التهرب الضريبي، حيث نص المشرع 

وال تشملها ، القانون تعويضًا مدنيًا للدائرة "تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خالفًا ألحكام هذاعلى أن: 

: "للرئيس أو من على أنهكما حرص المشرع في قانون منطقة العقبة االقتصادية على النص  .(23أحكام قوانين العفو العام")

لك قبل صدور حكم الضريبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وذيفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من 

وقد  .(24…")مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة قطعي في الدعوى،

ما يستفاد " أن: العفو العام، حيث قضتا قانون وعليه، ال يشمله .ذه الغرامة تعتبر تعويضًا مدنيًاهأن محكمة التمييز  أكدت

 .تطالها أحكام قانون العفو العام واًل(، الأمكرر//39ة على من يخالف أحكام المادة )من هذا النص أن هناك التزامات مدني
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محكمة وعليه،  فإن إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ال يتبع إسقاط الشق المدني من الدعوى، وكان على 

 (.25فإن قرارها مستوجب للنقض") ،ذلك إلى خالف وحيث ذهبت .االستئناف معالجة هذا الشق

ويالحظ أن التصالح في الدعاوى الجزائية ال يتم إال بعد دفع المقابل المنصوص عليه في القانون، وهذا المقابل هو  

فالظنين  .مبلغ الضريبة المتهرب من أدائها ة، باإلضافة إلىمجموع المبالغ المستحقة كتعويض مدني أو غرامة عن الواقعة المرتكب

يؤدي التعويض عن الواقعة المرتكبة إلى جانب الضريبة المستحقة، وهدفه من ذلك تجنب العقوبة التي نص عليها القانون، 

وهذا ما يحقق للخزينة العامة التعويض المناسب عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة بسبب الجريمة أو المخالفة 

مرتكبه، وال تحول كما ال يعتبر الجرم الذي تمت المصالحة عليه من السوابق بحق  (Al-Harazi, 2012) الضريبية المرتكبة

 (.Bani Taha, 2017) إجراء مصالحة أخرى في واقعة أخرى مستقلة دونهذه المصالحة 

 عليها من قبل المكلف أو الظنين يؤدي إلى وقف أي ن القول إن دفع الضريبة المتصالحبد م ال ،وأخيرًا وليس آخرًا

أو منعه من السفر، كما أمواله  على المنازعة قبل التصالح، كالحجز إجراءات جنائية متخذه بحقه، وإلغاء أي أثر مترتب على

 سراحه إذا كان موقوفًا. قيتم إطال

 الخاتمة

سنقوم بعد بحثنا للمصالحة الضريبية كوسيلة بديلة نص عليها المشرع األردني لحل منازعات ضريبة الدخل والمبيعات، 

قد تسهم في تالفي بعض َأوجه القصور التي شابت  أنها التوصيات التي نرى وإبراز لنتائج التي توصلنا إليها،بعرض أهم ا

 الواردة في التشريعات الضريبية محل الدراسة. ة إلجراء المصالحةالنصوص القانونية المنظم

 واًل: النتائجأ

عض خصائص وسمات العقوبة دوجة، تمتزج فيها خصائص العقد مع بإن المصالحة الضريبية ذات طبيعة قانونية مز

فهي تتمثل بعقد تسوية يتم التوصل إليه بين اإلدارة والمكلف أو الظنين، حيث يلتزم األخير بدفع الضريبة المفروضة  ،الجنائية

القضايا الجزائية مقابل تخلي  أو المتفق عليها باإلضافة إلى الغرامة المنصوص عليها كتعويض مدني لإلدارة الضريبية في

خيرة عن مباشرة سلطتها في اإلجراءات الجنائية في جرائم التهرب الضريبي، ويترتب على ذلك إنهاء النزاع من الناحية األ

 المدنية والجزائية.

إن المصالحة كوسيلة بديلة لحل المنازعات الضريبية ساهمت بدرجة كبيرة في تحقيق الغاية واألهدف التي توخاها 

الخاطئة أو فرصة لإلدارة الضريبية إلعادة النظر في قراراتها ال تيحإنها ت إذ عليها في التشريعات الضريبية؛المشرع من النص 

وأحكام القانون، وتؤدي إلى توفير األموال الالزمة للخزينة بأقصر الطرق وبأقل  تفقيوتصويبها بما التي تتصف بعدم المالءمة 

 .كلفة من جهة، وتوفير الجهد والوقت والمال على المكلف من جهة أخرى، مما يعزز الثقة بين اإلدارة الضريبية والمكلفين

( و 28)المادتين التهرب من الضريبة في  وجرائمفي المخالفات حدد المشرع األردني حصرًا نطاق المصالحة الضريبية  

( من قانون سلطة منطقة ًامكرر ثاني 39ًأ( و ) /مكرر أواًل 39) والمادتين يبة العامة على المبيعات،( من قانون الضر30)

يرفعها المكلف العقبة االقتصادية، بينما وسع نطاق المصالحة في المنازعات والدعاوى الحقوقية وجعلها تمتد لتشمل أي قضية 

 لدى المحكمة بموجب القوانين الضريبية.

وذلك ، خالفًا ألحكام قانون ضريبة الدخلأخرج المشرع جرائم التهرب من ضريبة الدخل من نطاق المصالحة الضريبية، 

 , بعد أن كان يجيزها قبل ذلك.2018( لسنة 38بموجب القانون المعدل رقم )

بيعات المصالحة في المنازعات المتعلقة بجرائم التهرب من الضريبة العامة على المحصر المشرع الجهة المختصة بإجراء 

فمنح الصالحية بإجرائها للمدير العام أو من يفوضه، ويمارس الصالحية  ،أما في المخالفات األخرى يفوضه.بوزير المالية أو من 

قبة االقتصادية الخاصة. أما الجهة المختصة بإجراء ذاتها رئيس مجلس المفوضين أو من يفوضه بموجب قانون سلطة منطقة الع

 فحددها بالمدير العام بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات أو قانون ضريبة الدخل. ،المصالحة في المنازعات الحقوقية
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لدعوى شكاًل، يبدأ من تاريخ قبول ا ؛متعلقة بضريبة الدخل بميعاد محددحدد المشرع إجراء المصالحة في القضايا ال 

سواء من قبل محكمة البداية أو االستئناف الضريبيتين، ونتيجة لذلك ال  ،وينتهي قبل تاريخ صدور الحكم القطعي في الدعوى

يجوز إجراء المصالحة أمام محكمة التمييز. بينما سمح بإجراء المصالحة في القضايا المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات 

 التقاضي.  درجةالمحاكم المختصة أيًا كانت  لقطعي، وأمام جميعقبل صدور الحكم ا

على تقتصر  لمصالحة  المتعلقة بالنزاعإن رقابة القضاء الضريبي على السلطة التقديرية لإلدارة الضريبية في إجراء ا 

سقاط دعوى الحق العام إة إلى ة والجزائية، باإلضافالتصديق عليها، واعتبارها حكمَا قطعيَا صادرًا عنها في الدعاوى الحقوقي

 في الدعوى الجزائية وعدم االستمرار بها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.

 ثانيًا: التوصيات

، 2018( لسنة 38( من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم )38تعديل نص المادة )نناشد المشّرع األردني  

تتمثل  سيؤدي إلى نتائج غاية في األهميةوذلك بإضافة فقرة تجيز إجراء المصالحة في جرائم التهرب من ضريبة الدخل، وهذا 

تسهم في إذ  من المكلف واإلدارة الضريبية؛لكل  نون المعدل، وتحقيق آثار إيجابيةفي عودته لموقفه السابق قبل صدور القا

 كلفة. وبأقلوقت أقصر في  حل المنازعاتبينهما وتؤدي إلى  تعزيز الثقة

ه، وتعديالت 2014( لسنة 34( من قانون ضريبة الدخل رقم )55نوصي المشرع األردني بإلغاء الفقرة )ح( من المادة ) 

التي تنص على أن: "تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناًء على ، 2018( لسنة 38والمعدل رقم )

لمدير أو بقرار من النائب العام الضريبي"، ألن تحريك دعوى الحق العام ال يحتاج لطلب من اإلدارة الضريبية، وفقًا طلب ا

 2001( لسنة 17رقم ) لقانون تشكيل المحاكم النظامية 2019 ( لسنة12( من القانون المعدل رقم )14/3لنص المادة )

في  ب تحريك دعوى الحق العامورد في أي قانون آخر، ال يتوقف على الطل: "على الرغم مما أنه وتعديالته، التي تنص على

وقانون  ،وقانون الجمارك ،وقانون الضريبة العامة على المبيعات ،ألحكام كل من قانون ضريبة الدخلالمرتكبة خالفًا  الجرائم

 نطقة العقبة االقتصادية الخاصة".م

د( من قانون الضريبة العامة على /29أ( من قانون ضريبة الدخل ونص المادة )/50نرى ضرورة تعديل نص المادة ) 

 بما يتفق مع تحقيق العدالة بين المكلفين.المصالحة في المنازعات الضريبية المبيعات، بحيث يتم توحيد ميعاد إجراء 

لضريبة العامة على المبيعات، وذلك بإضافة نصوص قانونية يتم المشرع بتعديل قانون ضريبة الدخل وقانون ا ونوصي 

من خاللها تشكيل لجنة التسوية والمصالحة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ بحيث تكون برئاسة أحد قضاة محكمة االستئناف 

ص من قبل غرف الصناعة الضريبية، وأن يتم التنسيب بتعيين العضو الثاني من أصحاب الخبرة واالختصاص في القطاع الخا

والتجارة، ومنح صالحيات أكبر بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات وليس مجرد التوصية بذلك، وإلغاء لجنة التسوية 

 .30/12/2019والمصالحات التي شكلها مجلس الوزراء بموجب قراره الصادر بتاريخ 
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                                                               Abstract 

The importance of this study stems from the prominent position of reconciliation as one of the 

means of ending disputes that arise before the courts, The problem of the study is that the legislator 

excluded income tax evasion from crimes that fall within the scope of reconciliation according to the 

amended law no. (38) of 2018, after they were among the crimes that could be solved by reconciliation 

before the amendment, in violation of the provisions of the Sales Tax Law, which still allows it. 

We have dealt with all the rules regulating reconciliation in civil and penal cases and their 

implications. We came up with a set of results, including: The legislator has expanded the scope of 

reconciliation in civil litigation related to income and sales tax, but has restricted the scope of 

reconciliation in criminal cases to sales tax evasion offenses. This constitutes a violation of the principles 

of fairness and equality among tax payers, Among the most prominent recommendations is to request 

the legislator to make reconciliation in crimes of income tax evasion. 
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 الملخص

وتعليمه، وبيان  تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه معلمات ومتعلمات القرآن في تعّلم القرآن الكريم

هج بحثّية لتحقيق انتهجت هذه الدراسة منا. الصعوبات، وذلك من وجهة نظر معلمات القرآن األلبانّياتالحلول المناسبة لمعالجة هذه 

علمّية السابقة، كما أهداف الدراسة؛ منها: المنهج االستقرائّي الذي وظفته الدراسة في تتبع واستقراء مفردات الـموضوع في مظانها ال

ق أهداف يباحثان لتحقح الميدانّي الذي اعتمد على أداة الدراسة )االستبانة( التي بناها الوظفت المنهج الوصفّي باستخدام أسلوب المس

لمقابلة المقننة والمفتوحة ا( استبانة إلكترونّية على معلمات مراكز القرآن األلبانّيات. باإلضافة إلى أسلوب 100الدراسة، وتم توزيع مئة )

لبانّيات من خالل وأجريت المقابالت مع عشرين معلمة من معلمات المراكز القرآنّية األ، باستخدام أداة المقابلة )صحيفة االستقصاء(

 المنصات اإللكترونّية الحديثة.

 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، منها:

اللغة العربّية؛ في ضعف اليا: بانّن أبرز الصعوبات التي تواجه متعلمات القرآن الكريم للناطقات بغير العربّية من وجهة نظر معلماتهن في ألأ -

 واالنشغال بالتواصل االجتماعّي، والتركيز على الحفظ دون تعّلم أحكام القرآن وفهم آياته.

تعّلم القرآن الكريم وتعليمه،  التذكير الـمتواصل بفضائل: أهم األمور لتحسين تعليم القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات في ألبانياأّن  -

ربّية من مستوى مبتدئ قرآن الكريم في حلقات تعّلم القرآن الكريم، وضرورة عقد دورات تأهيلّية للـُمعلمات في اللغة العوغرس حب ال

 متقدم، وإتقان التالوة، وتدبر القرآن الكريم وتفسيره، وتشجيع الوقف الخيرّي لدعم مراكز القرآن. مستوى إلى

 .وتعلمه كريمالقرآن التعليمهن على الـمعلمات والـمتعلمات من حيث  ًانعكس سلبالوضع االقتصادّي الضعيف في ألبانيا ا أنّ  -

لى دعوة الباحثين إ، باإلضافة مًاوتعلي اً وأوصت الدراسة بضرورة توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة القرآن الكريم تعّلم

 لغرب وغيره.بغير العربّية في سبيل خدمة الـمسلمين في ا إلجراء مزيد من األبحاث حول تعّلم وتعليم القرآن الكريم للناطقين

 .: صعوبات التعلم، الناطقات بغير العربّية، معلمات القرآن األلبانّياتالكلمات المفتاحّية
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لغة أفصح من نطق الضاد وها لغة القرآن الكريم الـمحفوظ، ولغة الحديث الشريف، بأّن تتميز اللغة العربّية عن غيرهاف

فالعربّية هي لغة مصادر التشريع اإلسالمّي: القرآن والسُّنة، وهي خالدة بخلود الرسالة  ،صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

 .-صلى الله عليه وسلم– التي نزلت بها على محمد

. ة في الّدنيا واآلخرةيحظى معّلمه ومتعّلمه بالخيرّيإذ  ؛الكريم وتعليمه وبيانه للناس من أفضل األعمالإّن تعّلم القرآن 

 2002" )البخاري، م الُقْرآَن وَعلََّمُهَخْيُرُكْم َمن تعّل: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ،عن عثمان بن عفان

فهما أساس هذا الدين، إال أّن هناك صعوبات  (،Albukhari, 2002, H5027, Part 6, p. 192، 192، ص 6، ج5027ح  –

 ة.وعقبات جّمة تواجه تعليم الناطقين بغير اللغة العربّية، من أهمها غياب اللغة العربّية في كثير من الـمجتمعات الغربّي

، من مسلمي العالـم %20 العالـم وتوزيعهم، إلى أّن عدد العرب اـلمسلمين يبلغ سكانعدد الخاّصة بة تشير الدراسات اإلحصائيّ و

وهذا يدل . (https://berkleycenter.georgetown.edu) كما ذكرت الدراسات التي صدرت عن معهد بيركلي للدراسات الدولية

ة الـمسلمين هم من الناطقين بغير العربّية، مما أثار االهتمام إلجراء هذه الدراسة الخاصة بموضوع تعليم القرآن على أّن أكثرّي

معلمات القرآن ًا وتحديد ،أللبانّيةواختصت هذه الدراسة بالبيئة ا الكريم لفئة من الـمسلمين الناطقين بغير العربّية في العالـم.

ة على استمرت الهيمنة الشيوعّيوقد ، ًاة التي حكمها الشيوعيون ألكثر من خمسين عاماألوروبّي الدول األلبانّيات؛ فألبانيا من

التنصير في البالد، ة أللبانيا من جديد، وانتشر عندما انهار االتحاد السوفييتي، وعادت الحرية الدينّي 1991ألبانيا حتى عام 

ة، عمل أّن يتخّلى األلبان عن اإلسالم، وأّن ينصرفوا عن القرآن الكريم، ولكن بعد سقوط الشيوعّي الشيوعيين وكان هدف

اإلسالمّي بين فئات الـمجتمع، والنهوض بمرافق البالد، ببناء الـمدارس والـمساجد،  الـمسلمون األلبان على نشر الوعي الدينّي

ة، فازداد عدد مدارس تعليم القرآن وحفظته، باإلضافة ، إضافة إلى ترجمته إلى اللغة األلبانّيًادراسةً وحفظ بالقرآن الكريموالعناية 

 إلى العناية بالدراسات القرآنّية.

عربّية القرآن الكريم باللغة ال ألننظرًا و .الدراسة في تبيين الصعوبات التي تواجه تعليم القرآن الكريمهذه يتلخص هدف و

 وسواء الـمعلمين أ، برزت صعوبات وعقبات عدة واجهت تعليم القرآن الكريم، فقد له ناطقون بغير العربّيةين والـمتعلم

)ُمَعِلمات وُمَتَعِلمات(  تعليم القرآن الكريمالقائمين على فجاءت هذه الدراسة للوقوف على الصعوبات التي تواجه ، الـمتعلمين

 يجاد الحلول الـمناسبة.إفي ألبانيا، ومحاولة  من وجهة نظر الـمعلمات

 أسباب اختيار الـموضوع

خدمًة للقرآن الكريم، من خالل الوقوف على أهم الـمشكالت التي تواجه تعليم القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربّية،  -1

 تواجههّن.سهم في تقديم حلول للصعوبات التي من معلمات ومتعلمات، لتقديم دراسة ُت

بدراسة تخصصت في تشخيص صعوبات تعليم القرآن وتعلمه للناطقات بغير  ّنه لم ُيسبقإإذ ته؛ الـموضوع وأصال حداثة  -2

 حدود اطالع الباحثين.في العربّية في البيئة األلبانّية، وذلك 

معلمات  ، وفي ضوء التواصل معمن خالل وقوف الباحثين وتشاركهما في دراسة الموضوعللقرآن الكريم،  الواقع التعليمّي  -3

الدراسة ، مما شجع على إجراء هذه الـمشكالت والصعوباتبعض على  والوقوفقبل البدء بهذه الدراسة  األلبانّياتالقرآن 

 .ة دقيقة واسعةللوقوف على الـمشكالت بصورة علمّي

% من السكان، ومعاناتهم في 80 الذين يشكلوناأللبان  نمسلموالتسليط الضوء على بعض الصعوبات التي يواجهها   -4

 تهم اإلسالمّية وتمسكهم بالقرآن الكريم.وَيالحفاظ على ُه

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

من الناطقين بغير اللغة  تتمحور مشكلة هذه الدراسة في بيان أهم الصعوبات التي تواجه معلمات ومتعلمات القرآن الكريم

وتذليلها وإيجاد الحلول  صعوباتوالسعي إلى تقديم رؤية مقترحة للتغلب على هذه الالعربّية، من وجهة نظر الـمعلمات، 

 الـمناسبة لهذه الـمشكالت التي تواجه تعليم القرآن الكريم في ألبانيا.

 .باإلطار الـميدانّي أخرى خاّصةة باإلطار النظرّي وتمثلت مشكلة الدراسة في أسئلة خاّص، طبيعة الدراسةإلى  ًانظرو

https://berkleycenter.georgetown.edu/
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 ة باإلطار النظريّ لة خاّصأسئ

 العوامل التي ساعدت على انتشار لغة القرآن في ألبانيا؟ ما -1

 ما دور الـمرأة في تعّلم القرآن الكريم وتعليمه؟ -2

 ما الصعوبات اللغوّية التي تواجه الـمتعلمة األلبانية؟-3

 ؟ما دور مدارس القرآن في تعّلم القرآن الكريم وتعليمه في ألبانيا -4

 أسئلة خاصة باإلطار الـميدانيّ 

 ما الصعوبات التي تواجه معلمات القرآن الكريم للناطقات بغير اللغة العربّية في ألبانيا؟ -1

ما الصعوبات التي تواجه متعلمات القرآن الكريم من الناطقات بغير اللغة العربّية من وجهة نظر معلماتهّن في مدارس القرآن  -2

 الكريم في ألبانيا؟

 أجل تحسين تعليم القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات في مدارس القرآن الكريم في ألبانيا؟من الـمقترحات الرؤى وما  -3

 أهداف الدراسة

 ة باإلطار النظرّيأهداف خاّص

 ة تعّلم لغة القرآن للناطقين بغير اللغة العربّية.بيان أهمّي -1

 دور الـمرأة في تعّلم القرآن الكريم وتعليمه. إلىالتعرف  -2

 الوقوف على الصعوبات اللغوّية التي تواجه الـمتعلمة األلبانية. -3

 االطالع على دور مدارس القرآن في تعّلم وتعليم القرآن الكريم في ألبانيا. -4

 أهداف خاصة باإلطار الـميدانيّ 

 كريم للناطقات بغير اللغة العربّية في ألبانيا.تحديد أهم الصعوبات التي تواجه معلمات القرآن ال -1

 في ألبانيا. الكريم الوقوف على الصعوبات التي تواجه متعلمات القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات في تعليم القرآن -2

 تقديم رؤية ومقترحات من أجل تحسين تعليم القرآن الكريم في ألبانيا. -3

 أهمية الدراسة

 وهو أشرف كتاب.، الدراسة بالقرآن الكريمتعلق موضوع  -1

يستفاد منه في محاولة تحسين وتطوير الـمعاهد والـمدارس والـمراكز التي ٌتعنى بتدريس  ًامرجع شكل نتائج الدراسةت -2

 والعربّية. ةالقرآن الكريم في البالد اإلسالمّية األجنبّي

على أبرز المشكالت والصعوبات والحلول المقترحة بغير العربّية ين لناطقمعلمي ومعلمات القرآن ممن ُيدّرسون ا طِلعُت  -3

 هم.الصعوبات التي تواجهلها، مما يؤهلهم للتغلب على 

 تدعم الثقافة العربّية اإلسالمّية في ألبانيا بشكل خاص، وفي أوروبا بشكل عام. -4

ة في هو أحد الـمكونات الرئيسّيف .الـمجال التعليمّيألهمية دور الـمعلم في ؛ الدراسة: )معلمة القرآن الكريم( اختيار عينة -5

 ة.ة التربوّيالعملّي

 إلبراز دور الـمرأة في تعليم القرآن الكريم. ؛اختيار عينة الدراسة: )معلمات نساء( -6

 ستخدم كمرجع.دققة ُتة لتكون دراسة ُمحيث ترفد هذه الدراسة الـمكتبة العلمّي ،تحقيق الفائدة -7

 ومراكز األبحاث. تستفيد من هذه الدراسة مراكز التخطيط االستراتيجّييمكن أّن  -8
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 ة للدراسةاإلجراءات الـمنهجّي

ة الذي اشتمل على دراسة ميدانّي : اإلطار النظرّي، واإلطار التطبيقّيفياألطر التي قامت عليها هذه الدراسة تمثلت 

 .األلبانّياتة وجهت إلى معلمات القرآن لكترونّيإ

 :اآلتيحددت مناهج الدراسة وأدواتها على النحو تة لهذه الدراسة، التنوع في هذه األطر والـمجاالت البحثّي وفي ضوء

 )الدراسة النظرّية( منهج اإلطار النظرّي -1

التتبع، والجمع؛ فهذا المنهج يقوم على تتبع الظاهرة أو المشكلة  معنيان:المنهج االستقرائّي مأخوذ من استقرأ، ولها           

طور )فرنسيس بيكون( هذا المنهج البحثّي وسّماه االستقراء المبحوثة، وجمع المواد والمالحظات التي تخّصها. وقد 

(Induction،) 10، ص2010)الحيزان،  وهو ما ُيعرف بتتبع الجزئيات للوصول منها إلى حكم كّلّي_Al-Hazan, 

2010, p.10). 

تم توظيف هذا المنهج في تتبع مفردات موضوع الدراسة في الجانب المعرفّي النظرّي، واستقراء ، وفي هذه الدراسة           

معالجة مشكلة البحث  توظيفها فيو ،والربط بينهابعض اآليات واألحاديث الشريفة وجهود السابقين في هذا المجال، 

  .وتحقيق أهدافه

 (الـميدانّي الـمنهج )الوصفّي الـمسحّي -2

وهو خاص ، الـميدانّي الـمسحّيباألسلوب  الوصفّي الـمنهجان فقد استخدم الباحث مشكلة الدراسة وأسئلتها، لطبيعةنتيجة             

ة(، لجمع باالعتماد على أداة الدراسة )االستبانة اإللكترونّي باستخدام أسلوب الـمسح الـميدانّي ةة التطبيقيّ بالدراسة الـميدانّي

الـمعلومات عن الصعوبات التي تواجه معلمات ومتعلمات القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات في مدارس القرآن الكريم في 

 ألبانيا.

اآليات القرآنّية من مصحف المدينة المنورة برواية حفص نسخ  ا، منها:مة في دراستهبعض الضوابط الـمنهجّي انواتبع الباحث           

 تخريج(، و15البقرة: )، هكذا:  يناآليات إلى مواضعها في القرآن الكريم في اـلمتن بجانب اآلية بين قوسو ، وعزكولةً ْشعن عاصم، َم

أو أحدهما إن  ومسلم البخارّيبذكر تخريج الحديث من صحيحي مع االكتفاء األحاديث الشريفة من كتب الحديث الـمعتمدة، 

لغة  استخدامو، والحكم عليه إن كان في غير صحيحي البخارّي ومسلم، الحديث بين قوسين جاه، دون الحكم عليه، ووضعخّر

 ة.ة واالنجليزّيلى األلبانّيإل ترجمته يسّهلت سهلة واضحة

 حدود الدراسة

 ة: اقتصرت الدراسة على التعرف على الصعوبات التي تواجه معلمات القرآن الكريم، الناطقات بغير الحدود الـموضوعّي

الصعوبات التي تواجه الـمتعلمات من وجهة نظر  إلىاللغة العربّية، عند تعليمهّن القرآن الكريم، باإلضافة إلى التعرف 

 معلماتهن.

  من معلمات القرآن الكريم في مدارس القرآن الكريم في ألبانيا،  ٍةنة: اقتصرت الدراسة على اختيار عيالحدود البشرّي

وذلك الستطالع آرائهّن ورصد الصعوبات في تعّلم وتعليم القرآن الكريم، والـمقترحات التي يمكن تطبيقها من أجل تحسين 

 وتطوير واقع تعليم القرآن في ألبانيا.

  :عن بعد. األلبانّياتليم القرآن في ألبانيا، وتعليم اقتصرت الدراسة على مدارس تع الحدود الـمكانية 

   :عامالمقابالت الُمقننة في الثلث األخير من إجراء وكذا  "تطبيق أداة الدراسة "االستبانة اإللكترونيةتم الحدود الزمنية 

 م.2020

 ة لهاوالتعريفات اإلجرائّي الدراسة مصطلحات

 الُموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي الُمَتَعبَِّد بتالوته المنقول إلينا هو كالُم الله عز وجل  :القرآن الكريم

 (.Al'iibrahim, 2007_2007 )اإلبراهيم بالتواتِر الُمعجز بلفظه ومعناه
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  تالوته، ويفهم  الدارس ًيقصد بتعليم القرآن الكريم أّنه تدريس القرآن الكريم للدارسين بحيث يتقن :تعليم القرآن الكريم

 Ziyad, Al-Bayan، _340عدد ال)زياد، مجلة البيان،  معانيه ودالالته، مما يقوده إلى العمل بمقتضاه وتطبيق أحكامه

Magazine, No. 340) 

  صعوبات التعلم هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية، التي تتضمن فهم واستخدام  :صعوبات التعلم"

، الخط(، اللغة اـلمكتوبة، أو اللغة اـلمنطوقة، والتي تبدو في اضطرابات االستماع، والتفكير، والكالم، والقراءة، والكتابة )اإلمالء، التعبير

إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي، أو السمعي، أو غيرها من أنواع العوق، أو ظروف التعلم، أو الرعاية  والرياضيات، التي ال تعود

 (.Aljabali, 2016 _2016)الجبالي، األسرّية" 

صعوبات تعليم القرآن الكريم بأنها: اإلعاقات التي تحول دون تحقيق األهداف الـمرجوة من تعّلم وتعليم  انعرف الباحثيو 

فر التقنية الحديثة، أو ا، أو طريقـة التـدريس، أو البيئة، أو عدم تولمالكريم، وقد تكـون عوامل مرتبطة بالـمتعلم، أو الـمع القرآن

 ، وغيرها.عدم مناسبة التوقيت

 هي الـمعلمة التي تقوم بتدريس العلوم التي تخدم القرآن الكريم، وهذه العلوم هي أحد أسباب  :معلمة القرآن الكريم

          :ه تعالىلقول اللًا وهذه العلوم تحقيق ،وعد الله به من أّن يطرأ على ألفاظه أو معانيه أدنى تغيير أو تبديل ذيالحفظ ال

 (.9الحجر:) َّ نن من زن رن مم ام يل  ُّ

 الدراسات السابقة

وجد الباحثان ، ألهم الـمراجع والدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ينمن خالل استقراء الباحث

، ودراسات اللغة العربّية والحلول الـمقترحة لهاغير ب ينالصعوبات التي تواجه تعليم القرآن الكريم للناطقدراستين فقط حول 

  .وفي اآلتي عرض موجز لهذه الدراسات ،بموضوع الدراسة أخرى ذات صلة قريبة وغير مباشرة

 وهي رسالة تقدمت بها الطالبة  م.2019 /ـه1440 ،، الطالبة رقية قديأثر القرآن الكريم في تعليم اللغة العربّية

هداف تطرقت الباحثة لوظائف اللغة العربّية وأ. ، الجزائرجامعة أحمد دراية أدرارلنيل درجة الماجستير في اللغة واألدب العربّي، 

 دراسةوقد خلصت ال. تدريسها وخصائصها؛ وتناولت أثر حفظ القرآن الكريم في تعليم اللغة العربّية وتنمية الـمهارات اللغوّية

ة وفنون القول فيها. نزول القرآن الكريم باللغة العربّية كان له أثر بالغ في تقويتها وتنقيحها واتساع أغراضها التعبيرّي إلى أن

 االستماع(.والكتابة، والقراءة، وة متعددة )التحدث، فإّنه سيكتسب مهارات لغوّي ،القرآن الكريم وفق أسسه ّنه من يحفظوأ

  لجامعة اإلسالمّية بالمدينة المنورة في امشكالت تعليم التجويد في معهد تعليم اللغة العربّية لغير الناطقين بها

وهي رسالة ماجستير نوقشت في معهد تعليم  .م2015 /هــ1436، حمد بن فهد بن ضويان السحيمي، أ)دراسة تقويمية(

مشكالت تعليم إلى تعرف ال إلى تهدف الدراسة .اللغة العربّية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسالمّية في المدينة المنورة

الطالب والمعلمين، ومحاولة وضع الجامعة اإلسالمّية بالمدينة المنورة من وجهة نظر في التجويد في معهد تعليم اللغة العربّية 

لها، عن طريق يحلتاعتمد هذا البحث على المنهج الوصفّي الذي قام على جمع البيانات ثم وقد  .تصور لعالج هذه المشكالت

 أشارت نتائجو. إعداد استبانة لمشكالت تعليم التجويد لغير الناطقين بالعربّية من وجهة نظر المعلمين، ومن وجهة نظر الطالب

إلى أن مشكالت تعليم التجويد من وجهة نظر الطالب في معهد تعليم اللغة العربّية لغير الناطقين بها في الجامعة  البحث

عالية، وذلك حسب إجابات الطالب على االستبانة، وأن مشكالت تعليم التجويد  جاءت بدرجة موافقةاإلسالمّية بالمدينة المنورة 

مجموعة خلصت الدراسة إلى تقديم و بدرجة موافقة عالية. أيضًا ص منهج التجويد جاءتمن وجهة نظر المعلمين وفيما يخ

 من التوصيات والمقترحات.

 م2013خالد حسن عبد الله، مايو ،نحو منهج مقترح لتعليم اللغة العربّية من أجل فهم القرآن الكريم في نيجيريا/ 

دابها في آدابها، المنعقد في قسم اللغة العربّية وآالرابع في اللغة العربّية وبحث محكم منشور في أعمال المؤتمر العالمّي ؛ ـه1434

إلى وضع منهج مقترح لتعليم اللغة العربّية من أجل فهم القرآن  دراسةسعى الت .(316 – 297الجامعة اإلسالمّية في ماليزيا، )ص 

األهداف  موضحًابّية من أجل فهم القرآن الكريم في نيجيريا، لتعليم اللغة العر ًامقترحًا طرح الباحث منهجو .نيجيريافي الكريم 
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ة سّيالخاصة والعامة للـمنهج والـمهارات اللغوّية التي يركز عليها مع االهتمام بالـمفردات والتراكيب القرآنّية في تقديم الـمادة التدري

سة درامن هذه ال اناستفاد الباحثقد و ل التدريس.ة الهامة في مجاوختم البحث ببعض التوجيهات العملّي .والتدريبات اللغوّية

 ا في تعّلم اللغة العربّية من خالل القرآن الكريم.مز رأيهيعزفي ت

 ة العالية في منهج مقترح لتعليم اللغة العربّية من خالل القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوّي

جامعة النيلين،  ،مناهج وطرق تدريس /في التربية ةلنيل درجة الدكتورابحث ُمقدم م، 2009صالح موسى جيبو، ، نيجيريا

والتواصل بها،  وتكمن مشكلة البحث في كيفية بناء منهج تعليم اللغة العربّية من خالل القرآن الكريم من أجل فهمها. نيجيريا

وم عليها المنهج المقترح. أما أهداف الدراسة وكيف يمكن تصميم الدروس من خالل المفردات والتراكيب القرآنّية، واألسس التي يق

: إجراء تجربة لمعرفة أثر حفظ القرآن على تحصيل اللغة العربّية لدى الطالب الثانوي لمدارس التحفيظ القرآنّية. فتتركز في اآلتي: أوالً 

االستماع، والحديث، والقراءة، والكتابة.  :األربع: بناء منهج متكامل في تعليم للغة العربّية من خالل القرآن الكريم، عبر المهارات ثانياً 

ة في نيجيريا. اللغة األولى في مدارس تحفيظ القرآن الثانوّي بصفتهامساهمة في تحسين وتطوير عملية تعليم اللغة العربّية ًا: الثالث

أثبتت النتائج أن استخدام المفردات و. بيّ ، والمنهج الوصفّي، والمنهج التجريأما المناهج المستخدمة في البحث فهي: المنهج التاريخيّ 

على مفردات وتراكيب يحتوي القرآن الكريم  أنو أفضل وسيلة لنجاح تعليم اللغة العربّية في مدارس التحفيظ، هووالتراكيب القرآنّية 

 .لتحقيق ذلك ة حديثةق تعليمّيائطرال بد من استعمال تغطي كل فروع اللغة ومهاراتها، لكن وة، نجاح العملية التعليمّي من أجلكافية 

 .وقد أورد الباحث بعض التوصيات التي ستعين في معالجة معوقات تعليم اللغة العربّية في مدارس التحفيظ القرآنّية

 ه1430بدر عودة الـمرواني، ، صعوبات تعّلم القرآن الكريم لدى متعلمي اللغة العربّية الناطقين بلغات أخرى-

وهي رسالة ماجستير نوقشت في معهد تعليم اللغة العربّية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسالمّية في المدينة  م.2009

أكثر الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربّية أن إلى حيث خلصت الدراسة وهي أقرب الدراسات إلى هذا البحث، المنورة، 

الكريم هي صعوبات نطق الـميم الساكنة، تليها صعوبات تعّلم النون الساكنة والتنوين، ثم  الناطقين بلغات أخرى عند تعّلمهم القرآن

 .صعوبات نطق الـمدود اً تأتي أخير

 م.2008ه/ 1242الخطيب،  ، محمد عبد الفتاحللقرآن الكريم في تعليم العربّية للناطقين بغيرها التوظيف التقنّي 

ون اإلسالمّية، مجمع الملك فهد، السعودّية، وأصله بحث مقدم في ندوة القرآن وهو كتاب منشور في وزارة األوقاف والشؤ

 واضحـة يـةؤوضـع ر كما حاولتفي هـذا الـمجـال،  االسـتفادة مـن التطـور التقنـّيت الدراسة حـاول. الكريم والتقنيات المعاصرة

للقــرآن الكريــم في تعليــم العربّية  توظيــف التقنــيّ وال، العربّية للناطقين بغيرها تعليم مناهج في الكريم القرآن موقع خـالل مـن لهـا،

تعويد متعلمي العربّية من ، وربط متعلمي العربّية من الناطقين بغيرها بكتاب العربّية األول، وهو القرآن الكريم، لِ للناطقــين بغيرهــا

في التفســير القــرآني، ، ةـة والســمعيّ التقنيــات، وبخاصــة الـمرئيـّ أثربيــان ، وب القرآنّيةة التعامل مع التراكيالناطقين بغيرها كيفّي

 .ودور ذلــك في تعليـم العربّية للناطقـين بغيرهـا

 خالصة الدراسات السابقة

، قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تمن خالل استقراء الباحثين لألدب النظرّي الخاص بموضوع الدراسة، تبّين

ولكّن الباحثين أفادا من الدراسات السابقة  .وخاّصة في بيئة الدراسة الحالّية وهي بيئة مراكز تعليم القرآن الكريم في ألبانيا

ي ودراسة المرواني، الدراسة الحالّية، ومنها: دراسة السحيمموضوع والقريبة من بموضوع الدراسة الحالية ذات الصلة المباشرة 

صلة مباشرة بموضوع الصعوبات والمشكالت التي تواجه دارسي القرآن الكريم وتالوته وتجويده، كما استفادت من  ألن لها

التي تناولت موضوع توظيف القرآن الكريم في تعليم اللغة العربّية بموضوع الدراسة الحالية الدراسات ذات الصلة غير المباشرة 

 ن بها. لغير الناطقي
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 الدراسة لهذهاإلضافة العلمّية الجديدة 

 ،التي تواجه دارسات القرآن الكريم في الـمجتمع األوروبّيأنها تبحث في الصعوبات  في الدراسة لهذهتكمن اإلضافة العلمّية 

تركز على و لتعلم اللغة العربّية من خالل القرآن الكريم. نموذج تطبيقّيتقديم ة الدراسة الحالّيوتحاول  .في ألبانيا ًاوتحديد

، ورفد المكتبة العربّية والعالمية إبراز دور الـمرأة في تعليم القرآن الكريمو رفد هذه الفئة بعلوم القرآن الكريم، ةاإلناث ألهمّيفئة 

 مادة علمّية تختص بتعليم القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربّية.ب

 النظرّي )المعرفّي(اإلطار 

 فضله، ومنهجه :المبحث األول: تعلم القرآن الكريم وتعليمه

 فضل َتْعليم القرآن وَتَعلُُّمه: أواًل

فحمل من القدر  ،(2يوسف: ) َّ خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  ىقال تعال ًا،أنزل الله تعالى القرآن الكريم عربي

 جي يه ىه مه جه ين ىن من  ُّ ، قال تعالى: بتبليغه وتعليمه للناسف نبيه والفضل للغة العربّية ما اكتسبه من قائله، وكّل

كان  صلى الله عليه وسلم، فالنبي (2الجمعة: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

يعلمهم الكتاب؛ ويأمرهم بحفظ ألفاظه؛ لتكون معانيه حاضرة عندهم، والـمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب 

من  صلى الله عليه وسلم، "ونسب التعليم إلى النبي (Ibn Ashour, 2007 _2007بن عاشور،ا) األخالق وتشريع األحكام

 ,Alqurtubi 2006)القرطبي،  ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله إليه من وحيه" حيث أنه يعطي األمور التي ينظر فيها،

2006_ .) 

حيث كانوا يتعلمون العشر من هذا النهج بتلقي القرآن الكريم من بعضهم البعض،  _رضوان الله عليهم_تابع الصحابة 

وابتكر  -رضي الله تعالى عنه  -ما فيها من العمل، ثم جاء أبو الدرداء  واتعلميإلى عشر أخرى حتى  وهاجاوزيتفال القرآن 

ثم توالت حلقات تحفيظ القرآن وتعليمه في ، (_Alzahrani, 2014م 2014)الزهراني،  فكرة حلقات "تعليم القرآن" الكريم

تحفيظ اآليات والسور ونطق حروفه،  وبرغم أن تحفيظ القرآن الكريم يقتصر على .لفعله ًاالمساجد والمعاهد اإلسالمّية تتبع

وقد . ويزيد الِعلم، والعمل، والبصيرة، ويساعد في معرفة الطريق الـُموِصلة إلى الله تعالى فُتسَتنَتج الـَمعارف، غير تعليمه فهو

إلى مجالس العلم  طريقهم بأنأهل القرآن، ومعلمي القرآن، عند اجتماعهم في بيوت الله،  صلى الله عليه وسلمبشََّر رسول الله 

هو طريق إلى الجنة، وبشرهم بنزول السكينة عليهم، ورحمة ربهم تغشاهم، واحتفاء الـمالئكة بهم، وحراستهم، وارتفاع ذكرهم 

 هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف خفُّفي الـمأل األعلى، وهذا الفضل للمعلم والمتعلم، قال تعالى:

سبحانه ولم يأمر الله  (،114طه:) َّ ىه مه جه ين  ُّ   زيادة العلم بطلبالدعاء ب عز وجلبل أمرنا الله  ،( 9زمر:)ال )  َّ

 طلب العلم.في نبيه بزيادة إاّل الزيادة وتعالى 

 منهج تعليم القرآن الكريم ًا:ثاني

ومن الضروري  .الدين، أخذ بها الـمسلمون في كل األقطار وعلى مدار األزمانإّن تعليم القرآن الكريم شعيرة من شعائر 

في القرآن الكريم آيات نستنبط منها  وردتفقد  ؛في تدريس القرآن الكريم والنبوّي لمعلم القرآن أّن يقف على الـمنهج الربانّي

كان هذا  ،(قرأافعندما قال تعالى: ) .سواء في تالوته أو فهمه أو تعّلمه أو تعليمه ،في تعليم القرآن الكريم الـمنهج الربانّي

 والتعلم. القراءةيؤصل للعلم ويحث على  منهج ربانّيفهو  ؛وهو أصل الـمناهج ،األول النداء الربانّي

 حن جن يم ىم مم خم حم ُّ :الله تعالىإلى بعض أخالق وآداب طلب العلم وتلقيه، قال  الكريم وقد أشار القرآن

والتأني والصبر في تعّلم  األدب في تلقي العلم،تؤكد على  هذه اآلية الكريمةف(؛ 114طه: ) َّ ىه مه جه ين ىنمن خن

 (.Alsuyuti, 2003_ 2003)السيوطي،  لى الدعاءإالقرآن، ثم اللجوء 
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ترغيب  فكان ينتهج أسلوب؛ في تعليم الصحابة القرآن الكريم المنهج الربانّي صلى الله عليه وسلم ق النبيطّبوقد 

والحفاوة والترحيب وحسن  (_ Alyamani, 1993 1993)اليمني،  الصحابة في تالوة القرآن وتحفيز ذوي األصوات الحسنة

فعن صفوان بن عسال قال: )أتيُت النبيَّ وهو في الـمسجِد متكئ على ُبْرٍد له أحمَر، فقلُت له: يا رسوَل  .االستقبال للـمتعلم

ًا ِم تحفُّه الـمالئكُة وُتظلُّه بأجنَحِتها، ثم يركُب بعُضهم بعضبطالِب العلِم، إّن طالَب العل ًامرحباللِه! إني جئُت َأطلُب العلَم، فقال: 

، ص 7ج، 3397، حاأللباني، وحسنه 64، ص8، ج7347الطبراني، ح) حتى يبلغوا السماَء الدُّنيا من محبَِّتهم لما َيطلُب(

1176 ،Al-Tabarani, Hadith 7347, volume 8, p. 64 and Al-Albani, Hadith 3397, Volume 7, p. 1176 .) 

ة الـمناسبة، بين الوسائل التعليمّي صلى الله عليه وسلمالنبي  وقد كان النبي ينتهج الدقة والضبط في تعليم القرآن، ولم يتواَن

ة للمخاطبين، وظّل الـمسلمون بعد ذلك يتلقون القرآن الكريم فيعطي كل موقف ما يناسبه، وانتهج النبي مراعاة الفروق الفردّي

 .(AL_ Shafi’i, 2006_ 2006)الشافعي، عن جيل بالتواتر  الصحابة جياًل عن ثم صلى الله عليه وسلمبي عن الن

 أهمية تعّلم القرآن الكريم وتعليمه للناطقين بغير العربّية: ًاثالث

بل ال يمكن أّن يقوم أن جعل القرآن الكريم بلسانها، وأن اللغة العربّية جزء من دينها، بعلى هذه األمة  امتََّن الله تعالى

وقراءة القرآن ركن من أركان الصالة التي هي ركن من أركان  .اإلسالم إال بها، وال يصح أّن يقرأ الـمسلم القرآن إاّل بالعربّية

وفهم نصوص الكتاب والسُّنة، فنحن مأمورون  ،اإلسالم، لذا فإن العناية بتعلمها وإتقانها مطلوب من أجل إقامة شعائر اإلسالم

أمر أساسي؛  وتعليم العربّية للناطقين بغيرها من الـمسلمين .بأن نصلح األلسن الـمائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسُّنة

القرآن الكريم هو أفضل نص  إنوقد اعتمد بعض العلماء الـمعاصرين النظرّية القائلة  .حتى يؤدوا الشعائر على الوجه الصحيح

 . (fares, 2001  _2001)فارس،  اللغة العربّيةتعّلم يمكن من خالله عربي 

أستاذ اللـغة العربّية في جامعة  ،ومن األعاجم ممن اهتم في تعليم اللغة بالقرآن الكريم، الدكتور نصر الدين إدريس جوهر

، وهو إندونيسي، ناشط في هذا الـمجال، حيث له مدونات ( https://cutt.ly/cgNSBSU)جوهر، ندونيسياإ -سونن أنبيل

تحت عنوان: )ُنعلم العربّية بالقرآن(، ويركز على االستفادة من القرآن الكريم في تعليم اللغة العربّية للناطقين بغيرها، ويعمل 

ن اللغة وجمالها، واالستفادة من الـمستوى ة التي تخدم تعليم اللغة العربّية بالقرآن والتركيز على فنوعلى تطوير الـمواد التعليمّي

 ، ومستوى العبارات، واألنماط  اللغوّية.الصوتّي

 وتعليمه ونشره دور الـمرأة في تعّلم القرآن ًا:رابع

أولى  قدو .وخاطبها كما يخاطب الرجل اً ن لها حدودفي جميع الـمجاالت، وعّي رفع اإلسالم مكانة المرأة وكفل لها حقوقها

فالـمؤمنون والـمؤمنات يقومون بواجب الدعوة،  ؛إلى الله تعالىفي التعليم والدعوة  ًادوروجعل لها  اإلسالم المرأة حق التعليم

. للقيام بهذا الواجب على أكمل وجه ؛لألحكام، ومعرفة أحوال الناس والـمجتمعات ًا، وفهمومعرفًةًاوهذه الفريضة تتطلب علم

َفقاَلْت: يا َرسوَل اللَِّه، َذَهَب الرِّجاُل بَحديِثَك،  صلى الله عليه وسلمجاَءِت إلى َرسوِل اللَِّه  ْمَرَأٌةإأن (: جاء في الحديث وقد

َنْأِتيَك فيه تعّلمنا مّما َعلََّمَك اللَُّه، َفقاَل: اْجَتِمْعَن في َيوِم َكذا وَكذا في َمكاِن َكذا وَكذا، فاْجَتَمْعَن،  ًافاْجَعْل َلنا ِمن َنْفِسَك َيْوم

ما ِمْنُكنَّ اْمَرَأٌة ُتَقدُِّم بْيَن َيَدْيها ِمن وَلِدها َثالَثًة، إّلا ، َفَعلََّمُهنَّ مّما َعلََّمُه اللَُّه، ُثمَّ قاَل: صلى الله عليه وسلمفأتاُهنَّ َرسوُل اللَِّه 

 )واْثَنْيِن ْيِن؟ قاَل: فأعاَدْتها َمرََّتْيِن، ُثمَّ قاَل: واْثَنْيِن واْثَنْيِنِمَن الّناِر، َفقالِت اْمَرَأٌة منهنَّ: يا َرسوَل اللَِّه، أِو اْثَن ًاكاَن َلها ِحجاب

 (.Al-Bukhari, 2002 AD, H 7310, Vol. 4, p. 2028، 2028، ص4، ج 7310م، ح 2002)البخاري، 

من رواة الحديث وقد كان  عن تحمله وطلبه ودراسته، كان للصحابيات دوٌر هاٌم في رواية الحديث وأدائه، فضاًلوقد 

رد خبر امرأة أنه تلقى العلماء روايتهن بشروطها، التي طبقت على الرواة من الرجال، ولم ينقل أحد عن أحد من العلماء  نساء

تحقيق اليوم استطاعت الـمرأة الـمسلمة وقد . لكونها امرأة، فكم من ُسّنة تلّقتها األمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة

 ه1313الشوكاني، ) وهذا ال ينكره من له أدنى نصيب من علم الروايةة. لـمسلما رةفي تفعيل دورها في الـمجتمعاتنتائج كبي

Alshawkani,1313 H). في رضي الله عنها نموذجًا للنساء الالتي تخرجن كانت أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر و

آلثار أّن عائشة رضي الله عنها عندها نصف العلم، أو كانت مقصد فقد روت بعض ا صلى الله عليه وسلممدرسة الرسول 

صلى الله عليه خاّصة فيما يتعلق بجوانب حياة النبي ، فقهاء الصحابة عندما تستعصي عليهم بعض الـمسائل العلمّية والفقهّية

https://cutt.ly/cgNSBSU
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وقد أخذ عنها ، سل فأنا أمك "" وكانت عائشة رضي الله عنها تُحثُّ سائلها أّلا يستحيي من عرض مسألته، وتقول له .وسلم

 صلى الله عليه وسلمن من الصحابة والتابعين، منهم سبعة وستون امرأة، وُروي لها عن النبي ين وتسعة وتسعيالعلم حوالي مئت

وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، ، ًاوأربعة وسبعين حديث ، اتفق البخاري ومسلم منها على مئةٍ أحاديثوعشرة  نومئتا ألٌف

 (Askir)ابن عساكر، . ومسلم بثمانية وستين

 فيها القرآن الكريموصعوبات تعّلم وتعليم وواقع  بألبانياالتعريف  المبحث الثاني:

 وواقع تعّلم القرآن الكريم وتعليمه فيها بألبانياالتعريف أوال: 

نسمة، على الحدود مع كلٍّ من صربيا، ومقدونيا،  3,170,000ُيقارب ة، يقطُنها ما دولة ألبانيا من الدول األوروبّي

بل أغلبيته اإلسالم طواعية إلى منطقة البلقان؛ تّقًا ة حضورويعد األلبان من أقدم الشعوب األوربّي .واليونان، والجبل األسود

% 2% يونان، في حين يبلغ نسبة 3األلبانية، و% إلى 95ما نسبته برجع أصول السكان وت، كافة ةمن بين الشعوب البلقانّي

، % أرثوذكس20و أي أّن الغالبية العظمى من الـمسلمين، % من الـمسلمين،70لسكان ألبانيا  االنتماء الدينّي .باقي السكان

ة؛ ليصبح ة الشعبّيوتم إلغاء اسم الجمهورّي .(https://cutt.ly/fgOKzhM، 2013 مركز الجزيرة للـدراسات،) % كاثوليك10و

 (Aldanawi )الضناوي، األلبانّي واعترف النظام بالحزب الديمقراطّي ،ةة الحزبّياسمها جمهورية ألبانيا؛ وسمحت الدولة بالتعددّي

، وشهدت ألبانيا موجة من العودة إلى الدين والحريات فانتهت معاناة األلبان من الحزب الشيوعّي ،كأول حزب غير شيوعّي

ة، وحملت تحديات جديدة للـمسلمين، وتدفق مئات األلوف ة الجديدة أصيبت بنكسة قوّيتجربة الديمقراطّية، ولكن السياسّي

د يقوده الشيوعيون عن عمل وفرص جديدة للهجرة والحياة، وحدث تراجع أدى إلى تمّرًا ة بحثمنهم إلى دول الجوار األوروبّي

ة، وقد جمدت الحكومة ى سدة الحكم بعد فوزه في االنتخابات البرلمانّيإل السابقون في جنوب ألبانيا، وعاد الحزب االشتراكّي

 ة ألبانيا في منظمة الـمؤتمر اإلسالمّي، وأقر دستور جديد.الجديدة عضوّي

دين وتعلم العلوم ، فارتفع معدل الطالق، وتقلص اإلقبال على الّتأمام المجتمع األلبانّيقًا عائ وقف العامل االقتصادّي

أجواء األسر الـملتزمة بتعاليم الدين في ال تعيش  ًاة غالبأن األسرة األلبانّيولعل من أسباب ذلك  .والقرآن الكريمالشرعّية 

األلبان بغالبيتهم توجهوا إلى اإلسالم واالنفصال عن الغرب األوروبي وارتبطوا بالشرق  فإنرغم كل هذه التحديات . واإلسالمّي

 مدرسة إسحاقميت ة العربّية من خالل الكتاتيب والـمدارس الشرعّية، وظهرت أول مدرسة ُسالعربي اإلسالمّي، فانتشرت اللغ

)الكوسوفي،  ةة، ولكن اللغة العربّية أخذت تحل محل التركّيبك في مدينة سكوبيه، وكانت الدروس في البداية تقدم باللغة التركيّ 

2015 Alkusufi, 2015 _). وصفهة كاملة بباستقاللّي 2001منذ  يتمتعة"، وللباكتاشّي مّيونشأ في ألبانيا "الـمركز العالـ 

 https://cutt.ly/igP7Yd) من الـمجتمع الـمسلم %15وتشكل من  ،ة األخرىة لها نفس وضع الـمؤسسات الدينّيمؤسسة دينّي

في إدارتها دون  كاماًلًا ة حّقلـمؤسسات الدينّيا، ويمنح الدستور حرية اختيار االنتماء الدينّي لدستور األلبانّيضمن اوي .(6

. ة من تبرعات الـمؤمنينأي تدخل من الدولة التي ال تمدها بالتمويل، وتسمح لها بالحصول على التمويل والـمساعدات الـمالّي

)إبراهيمي،  ة التابعة لكل ديانةوال يسمح به إال داخل الـمؤسسات الدينّي ،ةمّيداخل الـمدارس العمو ويحرم القانون التعليم الدينّي

Ibrahimi) 

 في ألبانيا الـمسلمين تواجه تحديات: ًاثاني

، فالـمجتمع مادّي ؛زالت موجودةما ة، لكن رواسب الـماضي تشهد ألبانيا موجة من العودة إلى الدين والحريات السياسّي

ما يكون معيار  ًاوغالب .اإلسالم سوى أّن أجداده كانوا مسلمين، ومنهم من عاد بفساد الغرب إلى ألبانيايعلم عن  والكثير ال

هناك  فإّنة وإقبال على تعّلم كتاب الله والعلوم الشرعّية، ة قوّيبالرغم من وجود عودة دينّيو .اإلسالم صيام شهر رمضان

 مما أدى إلى هجرة مئات ؛لدين الله، حيث يعيش األلبان ظروف فقر مدقعن في ألبانيا خالل دعوتهم يتحديات تواجه الـمسلم

للعمل والتكسب،فيجلبون معهم ثقافات تنافي الدين اإلسالمّي، ناهيك  ؛ةا من الدول الغربّيماآلالف إلى اليونان وإيطاليا وغيره

 إلى أوكارن واآلخر من يخطط لتحويل الجامعات يقاوم دراسة العلوم اإلسالمّية؛ فنجد بين الحي علمانّي عن وجود نظام تعليمّي

ذلك انتشار واسع للضالالت  هعن نتجالختالط، وندرة في وجود الجامعات والمدارس التي تتبنى الفكر واألدب اإلسالمّي، مما ل

 ة التيالنصرانّييارات والفرق والّت _ Wikipedia, 2017)2017ويكيبيديا،  )الرافضّي والبدع واالنحرافات التي تهيئ للنشاط 

 إلى اعتناق مبادئها من جهة وتناقض وجود الدين اإلسالمّي من جهة أخرى.تدعو 
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 ة وأثرها على الـمجتمع األلبانيّ والجمعيات الدينّي الـمساجددور : ًاثالث

أثناء حكم في وخاصة ، ةة وممارسة طقوسهم في ظل حكم الشيوعّيعانى المسلمون في البانيا من إقامة شعائرهم الدينّي

ن من قبضة ية قام أئمة الـمساجد وبعض الناجوبعد انهيار الشيوعّي .(wikipedia, 2017 _2017يديا، يويكي )"أنور خوجا" 

مار، واإليذاء الـمتعمد، بقصد حيث جرى عليها الكثير من الّد الشيوعية من المسلمين بفتح المساجد والمدارس اإلسالمّية،

والقباب للكثير من الـمساجد،ولم يسلم من هذه الـمساجد من معاول  أللبانيا، فهدمت الـمآذن والـمناراتة اإلسالمّية وّيطمس الُه

حيث كان لها أثر لخدمة الدين  ،ة الـمشرفة على الـمساجد واألوقافتأسيس الجمعية األلبانيّ الهدم والتدمير إال عدد قليل، ثم تم 

 وتتابعت دفعات االلتحاق بالجامعات، بالـمدارس والجامعات العربّية سلم األلبانّيمجموعة من الشباب الـم تالتحقاإلسالمّي، و

ت وتم .ة في بعض الـمدن والقرىعوّيمن حاجة البلد إلى الكوادر الدَّ ًاتخرج كل سنة مجموعة من الدعاة الذين سدوا شيئالتي 

ة، كما ترجم الحديث الشريف وباقي العلوم اإلسالمّية كردة ترجمة معاني الـمصحف الشريف من اللغة العربّية إلى اللغة األلبانّي

 وتقوم جمعية رابطة األئمة في ألبانيا. تزايد النشاط األرثوذكسي والكاثوليكي الـمتصاعد والـمستمر في وسط األلبان فعل على

 اً يزيد على ثمانين مسجد بالتنسيق بين األئمة والخطباء الذين يتولون الوعظ واإلرشاد في الـمساجد، حيث تشرف على ما

من خريجي الجامعات  وأئمة مساجد دعاًةالجمعية في أنحاء ألبانيا من أصل سبعمئة مسجد ما زالت بحاجة إلى رعاية، وتضم 

لتي يحتاجها مسلمو ألبانيا لمواجهة أزمات الفقر اة ة والتكافلّياإلسالمّية، كما تقوم بالعديد من األنشطة والـمشاريع اإلنسانّي

األكاديميين، والدبلوماسيين من نخبة  تة، في حين قامة والتربوّية والثقافّيالجهل، وذلك بجانب مشاريع الرابطة الدعوّيو

ة والتواصل مع العالـم ة وخارجّيبهدف إقامة نشاطات داخلّي اإلسالمّي للفكر الحضارّي السابقين بإنشاء جمعية الـمعهد األلبانّي

ة م العلوم الدينّية، بهدف تقديعلى تأسيس جمعية الـمستقبل الثقافّي بانّياأللمن الشباب المسلم مجموعة  تاإلسالمّي، وعمل

ة للكتاب والسُّنة التي تقوم بخدمة وانبثقت عن رابطة العالـم اإلسالمّي الهيئة العالـمّيًا. من أجل تنشئة مجتمع ألباني مثقف ديني

. في القرآن والسُّنة والعمل على نشرها وتسعى إلظهار أوجه اإلعجاز العلمّي القرآن الكريم وتعميم تحفيظه وتجويد أدائه،

ة لتعليم القرآن الكريم هما )معهد الفرقان، ومعهد ة للكتاب والسُّنة معهدان لتعليم الدين وبرامج خاّصوانبثق عن الهيئة العالـمّي

 .(الـمركز األلباني للـفكر والحضارة اإلسالمّية) السيدة عائشة(

(Albaniar Center for Islamic Thought and Culture, 2020, https://cutt.ly/UgAOAxh) 

رة، يهدف معهد الفرقان إلى توعية الـمجتمع بأهمية حفظ القرآن الكريم، ودراسة علومه، من خالل الـمناهج الـمناسبة والـميّس

 ًانموذجأومن خالل االهتمام بالعلوم الـمتعلقة بالقرآن الكريم، كالسُّنة النبوية، واللغة العربّية، في حين يسعى مركز عائشة ليكون 

شرف عليه معلمات من ذوات الفهم الواسع والعمق في التفكير، فهو تجربة ثرية وتمن نماذج مراكز القرآن الكريم في أوروبا، 

ة والرحمة ِليكون مركز إشعاع تعليم القرآن الكريم واللغة العربّية باإلضافة الى علوم الدين، يعمل مركز الـموّدللعناية ب ًاجد

اخر، ويرسخ لديهن يعزز الثقافة اإلسالمّية، ويحفز الطالبات أمهات الـمستقبل على العطاء الّز وقيمّي وأخالقيّ  وتربوّي خيرّي

أكبر مسجد في منطقة البلقان، حيث أنشئ بعد  معاملة الحسنة، ويعد مركز وجامع تيرانانشر هذا الدين العظيم من خالل الـ

وعلى نفس  .يتسع ألربعة آالف وخمسمئة إلى خمسة آالف مصلٍّو، على الطراز العثمانّي ،ة، بتمويل من تركياسقوط الشيوعّي

ة مختلفة في تعليم القرآن الكريم، وتعليم اللغات، ويعمل في تقديم دورات تدريبّي ًااإلسالمّي تربوّي وتيرته يساهم الـمركز الثقافّي

وعلى غراره يعمل الـمركز اإلسالمّي في منطقة أيشيم في محافظة  .ةومسجد في مدينة روغوشينة األلبانّي كمجمع إسالمّي

وإذا تحدثنا عن المدارس  .ي الـمنطقةيخدم الـمسلمين ف ًاإسالمي ًاومركز ًاحيث يضم مسجد، "دوارس" في "ألبانيا"

 تيند أول مدرسة تقوم بتعليم األطفال لغة القرآن الكريم للـمرحليعفإن مشروع مدرسة الدارين في إلباسان في ألبانيا  ،والجامعات

لعلوم الشرعّية، حيث ة بما يختص بامقرأة الجامعة اإلسالمّية في مينيسوتا بعقد الدورات التعليمّي تقومو .االبتدائية والـمتوسطة

  1.ًاتدرس الطالبة فيها بمعدل ثالثين ساعة أسبوعي

 الصعوبات اللغوّية وأثرها في تعّلم القرآن الكريم وتعليمه في ألبانيا: ًارابع

بلغاتها األم  ات الـموجودة فتتحدثأما األقليّ  .ة للبالدوهي اللغة الرسمّي، ةتحدث الغالبية العظمى من سكان ألبانيا اللغة األلبانّيت

 تالوة القرآن الكريم وفهمه؛غايات تعلمها لببغير العربّية  ونون الناطقموقد اهتم الـمسل .ة وغيرهاة والرومانّية والـمقدونّيمثل اليونانّي

 تهملغ الكريم ألّنقة في القراءة لعدم استيعابهم معاني ما يتلونه من القرآن عند هؤالء مشاكل متعّل تيقرؤونه دون فهم، لذا برز ألنهم
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الفتحة والكسرة والضمة التي تصيب الحرف فتغير نطقه، كة األم مختلفة عن لغة القرآن؛ إذ تتميز اللغة العربّية بالحركات اإلعرابّي

بجديتين وبالـمقارنة بين األ .وهذا ال تجده في لغة أخرى، فيجد الناطق بغير العربّية صعوبة في التعامل مع هذه الحروف وهذه الحركات

ة، بحسب طريقة نطق الحرف، بينما تغيب بعض الحروف العربّية ة األلبانّيالت عدة في األبجدّيقابِ ة، نجد أنّ لبعض الحروف العربّية مُ العربّية واأللبانّي

 (Tahir DizDari,. p. 18) أللفاظ ال نجدها في العربّية اً حروففيه ة، في الوقت الذي نجد عن أي مقابل لها في األلبانيّ 

إن تعّلم أحكام التالوة  ؛ إذالحروف من مخرجها الحقيقّي إخراجيواجه متعلمو القرآن من الناطقين بغير العربّية بشكل عام صعوبًة في 

 :فمثاًل؛ حكم التجويد في تطبيق، ولكّن الصعوبة اً ومتيسرًا أمر قد يكون متاح ًاوالتجويد نظرّي

 .مةنطق الحروف العربّية اـلمفخّ  في صعوبةوهناك من أقصى الحلق،  ،خاصة الهمزة ،إتقان مخارج أحرف الحلق في صعوبةهناك  -

 .لكن الحروف العربّية منها اـلمرقق ومنها اـلمفخم ،ة كلها مرققةأّن الحروف األلبانّيإلى والسبب يعود 

خاصة الكلمات التي تتوسطها حروف األلف ، الوقوف على نصف الكلمة، واـلمكتمل ىعدم معرفة الوقوف والبدء، خاصة الوقوف باـلمعن -

 .والواو والراء

 .ديد في التالوةالبطء الّش  -

ا بكسر الهمزة عند هنيقرؤو ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ة البدء بحركة الهمزة مثال: الضعف في كيفّي، وعدم التفريق بين همزة القطع وهمزة الوصل -

 بدل من ضمها )ُأدُع(البدء فيها 

 وهذا، ﴾پ ٻپ﴿؛ أّن يواصل التالوة "وَاـلَمْوَتى يَْبَعُثُهُم اللَُّه ﴾ "ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مثال: ؛ عدم معرفة اصطالحات ضبط اـلمصحف -

 .راداـلُم للـمعنى تغيير

 متتالية، ضم حركات أربع هناك أّن نالحظ ؛﴾ٹ ٹ ٿ﴿، مثال: هاخاصة إذا أتت من نوع الحركة نفس ،الصعوبة في نطق تتابع الحركات -

 .ًاـلمبتدئة نطقها جيدا على يصعب وهذا

 .اهناك صعوبة في نطقه ، كانتفإذا كانت الكلمة أطول من خمسة أحرف، ﴾فسيكفيكهم الله﴿على سبيل اـلمثال:  ؛طول الكلمة -

 وليس الكافرون هانيقرؤو ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿:اـلمثال سبيل على الساكنين، التقاء تمييز صعوبة ؛﴾پ﴿صعوبة نطق تتابع الهمزات، مثال:  -

 .(لكافرونا اأيه)

إشكال كبير عندهّن من ناحية األحرف الزائدة أو الناقصة  من الصعوبات، ورسم اـلمصحف أيضاً  الوقوف على التاء اـلمربوطة أيضاً  -

 ذلك. وغير

نطق الحركة بدل ونطق الشدة، في الضعف وة، ة، والكسرة والياء اـلمدّية، والضمة والواو اـلمدّيعدم التفريق بين الفتحة واأللف اـلمديّ  -

 .نطق الحرف اـلمشدد

 بسين نطقها اـلممكن من، متكرر السين حرف؛ ﴾ۇئ﴿ في أو النون، حرف يتتال؛ ﴾ڃ﴿ن متشابهين متتاليين، مثال: ضعف النطق بحرفي -

 .واحدة

 مع القرآن الكريم ةاأللبانّي الـمرأةواقع : ًاخامس

، وكان الـمسلمون فيها قد عانوا أشد أنواع العذاب، عجافًاًا لمدة خمسين عام انقطع األلبان عن االتصال بالعالـم الخارجّي

م على الـمسلمين اقتناء نسخ ّرة ونسخ القرآن الكريم وأتلفت، وحُ وتم هدم الكثير من الـمساجد فيها، وصودرت الكتب العلمّي

يستقيم هذا دون العودة للقرآن، ، فبات من الضروري تعليم الناس أمور دينهم، وال من القرآن، ثم فرض عليهم التعليم اإللحادّي

 (Al-Aboudi, 1993, p. 65 _65، ص1993)العبودي،  في أمور الدين ًا، وتفقهًاوتعليم ًاتعّلم

من خالل حضورها في مختلف  تحقيق نتائج كبيرة في تفعيل دورها في الـمجتمع األلبانّي ةواستطاعت الـمرأة األلبانّي

ة إال أن المرأة األلبانّي ،اإلعالم، فكان ِلوجودهّن ثمرة في الـمجتمع األلبانّيو في التعليم كافةمجاالت الحياة وعلى الـمستويات 

عيق استمرار األنشطة، وباتت مما ُي ،فر الدعم الـمادّيا، كان من أهمها عدم توواجهت بعض الصعوبات في عملها الدعوّي

من في تلك خاصة أّن أجرة األماكن عالية، مع قلة الـمعلمات اللواتي يعّل ،الـمراكز مهددًة باإلغالق إذا لم يتوفر الدعم الـمادّي

 الـمراكز.
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ثم ، فترة قصيرة من تعلّمهااإلسالم بعد تعاليم  عشرات الطالبات وبدأن بتطبيق تبهرة؛ فقّد أسلموقد حققن نتائج ُم

الفتيات  عليها توقد أقبل ،لهيئة علماء ألبانياتابعة  ؛ وهية قسم القرآن الكريمطلقت أكاديمية سفيرة اإلسالم باللغة األلبانّيُأ

بتعليم دين اإلسالم على منهج أهل السُّنة والجماعة في سفيرة اإلسالم قامت أكاديمية كما  2الراغبات بمعرفة أحكام اإلسالم،

، وتستهدف األكاديمية األخوات األلبانّيات في أنحاء العالـم .شتى بقاع األرض بالتعاون مع مجموعة من الداعيات إلى الله

 ركز على تعليم التجويد وفهم القرآن الكريموهناك برنامج خاص في القرآن الكريم يُ . ة في ألبانيا، وُتَعلم العلوم الشرعّيةوخاّص

ة تعّلمت وعّلمت، وجاهدت، وهاجرت، األلبانّي فالمرأة ؛باإلضافة إلى تحسين التالوة والحفظ، وتدريس العقيدة اإلسالمّيةوتدبره، 

نماذج عن دور مت وقد ،، واستدركت على الرجال، وبلغت عن اإلسالم، ونبهت عن المنكروبايعـت، وناصـرت، وأمرت بالـمعروف

  3الـمرأة النخبوي.

 ة()الدراسة الـميدانّي اإلطار التطبيقّي

 تمهيد

ة الحصول على البيانات، والخطوات التي وكيفّي ،منهج الدراسة :الدراسة من حيثإجراءات هذا اإلطار  في انتناول الباحث

 تحليل باستخدام برنامج التحليل اإلحصائيّ النتائج الدراسة من خالل  انكما بين الباحث(، بناء أداة الدراسة )االستبانة ها فيااتبع

(SPSSالتي حصال .)  على عينة من معلمات القرآن الكريم في جمهورية ألبانيا.ًا لكترونيإاالستبانة التي تم توزيعها من عليها 

 ة للدراسةالـمنهجّي اإلجراءات

ه "دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم في هذه الدراسة الـمنهج الوصفّي والذي ُيَعَرف بأّن اناتبع الباحث

، أما التعبير خصائصهافالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح  ًا.كمي ًاأو تعبير يفيًاك ًا، ويعبر عنها تعبيرًادقيق ًابوصفها وصف

)عبيدات يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الـمختلفة األخرى" ًارقمي ًاالكّمي فيعطينا وصف

عبارة عن صياغة  وهي ،من خالل إعداد أداة الدراسة )االستبانة( يتم عادًة وذلك .( _1989Obaidat etal, 1989وآخرون،

 .ينليقوم الـمبحوث بتسجيل إجابته عنها باختيار أحد البدائل الـمحددة من قبل الباحث ًاعدة مسبقُماللمجموعة من األسئلة 

االستبانة  في هذه الدراسة انلباحثواستخدم ا، ( _Abdallah, 2014 2014الله،  )عبد لة لجمع البيانات الكميةوهي وسيلة فعاّ 

صالح، )ا المبحوثون وهي أحد أنواع االستبانات، حيث توضع االستبانة في موقع على شبكة اإلنترنت ويجيب عنه، ةاإللكترونّي

2018 Saleh, 2018_)نتائج والتوصل الى  الـمناسبة ةاإلحصائّيتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام األساليب  تمّ  ، ثم

ة للـمساهمة في محاولة بيان أهم الصعوبات التي تواجه معلمات القرآن الكريم، ومتعلمات ومناقشتها، وتقديم توصيات إجرائّي

من العربّية من وجهة نظر معلماتهّن، والسعي إلى تقديم رؤية تتضمن الحلول والـمقترحات  بغير اللغة الناطقاتالقرآن الكريم 

 تواجههّن. بات التيالتغلب على الصعوأجل 

 عينتهاو الدراسةمجتمع 

 وتمثلت. ، وهو ما يمثل مجتمع الدراسةمعلمة(  200 - 150)بين  لمعلمات القرآن الكريم في ألبانيا لّيلعدد الُكبلغ ا

حيث  القرآن الكريم في ألبانيا، تعليماللواتي ُيَعلمَن في مدارس ومراكز  األلبانّياتمجموعة من معلمات القرآن في  الدراسة عينة

اإلجابة عليها من قبل معلمات القرآن الكريم، بعد استبعاد االستبانات غير  تمت( استبانة 100بلغ عدد االستبانات الصالحة )

 سئلة الدراسة.أل ًاوفق ًانتائجها الحقكان عددها ثالث استبانات. وسيتم عرض التي الـمكتملة 

 الـمعلومات جمعأدوات 

 يندة من أشخاص محددمعلومات محّدعلى  ابموجبه ، حيث تمكن الباحثان من الحصولأداة الـمقابلة اناستخدم الباحث

 وهي غير الـمصممة مسبقاً  ،ومنها الـمقابلة الـمفتوحة محددة سلفًا، أسئلتهاوهي التي تكون  ،قننةالـمقابلة منها الـمقابلة الـُمو

من ذوات الخبرة  األلبانّياتعلى البيانات الـمطلوبة من الـمعلمات . وقد تم الحصول (Kandelji, 2013 2013)قندلجي، 

وقد خضعت نتائج الـمقابالت للتحكيم من قبل  .ن معلمةريعش حواليالطويلة واالهتمام في تعليم القرآن الكريم، وكان عددهّن 

 انوقد جمع الباحث .سوف تخدم الدراسةأنها الـمعلومات وأّن الـمقابالت أداة دقيقة لجمع  وادأّك نالذيين، وأكاديمي محكمين

الخيار في الحديث  نله افتح وأيضًا ،سئلة جاهزة لطرحها على الـمعلماتأ اا أعدمهّنأل ؛نة والـمفتوحةقّنبين أداة الـمقابلة الـُم
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منها الدراسات السابقة التي  ؛عدة مصادر فيها اواتبع ،مسبقًان يالمعدة من قبل الباحث االستبانةوأداة  ،مشكلةبما يتعلق ع

 ستباناتمنها في آلية وطريقة كتابة اال ااستفاد

 األداةصدق 

من الـمحكمين من ذوي التخصص في اللغة العربّية وعلوم القرآن ومن مختصي تدريس سبعة تم عرض االستبانة على 

 وعدال ،بملحوظات الـمحكمين انأخذ الباحث . وقدعربّيةفي تعليم الناطقين بغير ال ةلى من لديهم خبرإالقرآن الكريم، باإلضافة 

 بيانات لتحليل (SPSS)تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ، ثم لتصبح االستبانة جاهزة للتطبيق ،على ذلك االستبانة بناًء

 .استخراج النتائج واتخاذ القرارات بناًء عليها، ثم االستبانة

 ثبات األداة

 .يعني: التأكد من أّن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا إذا تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم )االستبانة(ثبات أداة الدراسة 

 :(1) كما يوضح الجدول كرونباخ(،ألفا الثبات ) معامل اناستخدم الباحث ،ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة

 .الدراسة أداة لفقرات الداخلّي ساقكرونباخ( لالّتألفا الثبات ) معامل: (1لجدول )ا

 مجاالت الدراسة الرقم
عدد 

 الفقرات

 قيمة معامل الثبات

 )ألفا كرونباخ(

 0.861 16 الصعوبات التي تواجه ُمَعِلمات القرآن الكريم في تدريسهّن القرآن الكريم 1

 0.917 19 الصعوبات التي تواجه الـمتعلمات من وجهة نظر ُمَعِلماتهنّ  2

3 
لمواجهة الصعوبات والتغلب على العقبات التي تواجه تعليم القرآن الحلول الـمقترحة 

 الكريم للناطقات بغير العربّية
16 0.952 

 0.955 51 الكلي 

األداة في  بأّن ًافي أداة الدراسة، ويعطي انطباع ًابين الفقرات يعكس ثبات ساق داخلّيوجود اتّ ( 1)يتبين من الجدول 

 ة منها.الحصول على البيانات الـمرجّوة قادرة على فقراتها الداخلّي

 االختبارات التي استخدمت لتحليل االستبانة

 كرارات والنسب الـمئوّية.الّت -1

 الـمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية. -2

يقوم و" (.T-test) نفسهيتعامل مع عدة متغيرات تابعة في نفس الوقت الذي  MANOVA))تحليل التباين الـمتعدد  -3

 (T-test)ختبار ا(. وأما 2017التحليل متعدد الـمتغيرات بفحص العالقات بين أكثر من اثنين من الـمتغيرات" )صوان، 

، كدراسة أثر طريقة تدريس معينة على اتجاهات الطلبة نحو الـمساق نفسه يتناول عدة متغيرات تابعة في الوقت فألنه

 (.2019والطيطي، وتحصيلهم في هذا الـمساق )أبو سمرة 

إلجراء أي مقارنات  وهو يصلح ،وَنَسَبُه إليه 1953 للـمقارنة البعدية. وهذا االختبار اقترحه شيفي عام (شيفي)اختبار  -4

 لجميع الـمقارنات التي يهتم بها الباحث بين أي عدد من الـمتوسطات بعد أّن يجري تحليل التباين األصليّ  صلح أيضًايو

من خالل تصميم مقارنات منظمة قبل البدء في التجربة والحصول على  ،لنتائجل ع قبلّي يكون لديه توّقلبياناته ودون أّن

 (.1996)أبو حطب والصادق، ة طريقة للـمقابالت البعدّي بمعنى أن هذا االختبار هو ؛البيانات

لمبين بأفراد العينة من الـمعلمات على النحو اة الـمتعلقة افّيوغرجاءت الـمعلومات الديمقد و: (كرونباخألفا معامل الثبات ) -5

 :(2في الخدول )
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 ة للدراسةافّيموغرتوزيع أفراد العينة بحسب الـمتغيرات الدي: (2الجدول )

 النسبة % التكرار الفئة الـمتغير

 العمر

20-29 24 24 

30-39 40 40 

40-49 29 29 

 7 7 فأكثر 50

 الوضع االجتماعيّ 
 87 87 متزوجة

 13 13 غير متزوجة

 الديانة
 87 87 مسلمة منذ الوالدة

 13 13 معتنقة لإلسالم

 الـمؤهل العلمي

 37 37 ثانوية عامة

 19 19 دبلوم

 26 26 بكالوريوس

 15 15 ماجستير

 3 3 ةدكتورا

 التخصص
 67 67 ةدراسات إسالميّ 

 33 33 أخرى

 اللغة
 83 83 ةاأللبانّي

 17 17 العربّية

 مدى إتقان اللغة العربّية

 42 42 متقدمة

 42 42 متوسطة

 16 16 مبتدئة

 إتقان التالوة والتجويد مدى

 67 67 متقدمة

 30 30 متوسطة

 3 3 مبتدئة

 

 عدد سنوات الخبرة

1-5 35 35 

6-10 24 24 

11-15 19 19 

 19 19 فما فوق 16

وبالتالي تكون عملية  ،الـمعلمات اللواتي قمن باإلجابة عن أسئلة الدراسة ينتمين لفئات مختلفة إلى أنتشير هذه النسب 

وقد توزعت الفقرات التي اشتملت عليها الدراسة  لتعدد الـمتغيرات وتنوع الفئات. ونظرًا ةتشخيص الصعوبات أكثر مصداقّي

 :(3لمبين في الجدول )على ثالثة مجاالت، جاءت على النحو ا

 .للـمجال ًاتوزيع فقرات الدراسة في أداة الدراسة وفق(: 3جدول )ال

 عدد الفقرات أرقام الفقرات مجاالت الدراسة الرقم

 16 16-1 الصعوبات التي تواجه ُمعَِلمات القرآن الكريم في تعليمهّن القرآن الكريم 1

 19 19-1 الصعوبات التي تواجه الـمتعلمات من وجهة نظر ُمعَِلماتهنّ  2

3 
الحلول الـمقترحة لمواجهة الصعوبات والتغلب على العقبات التي تواجه 

 تعليم القرآن الكريم للناطقات بغير العربيّة
1-16 16 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :آلتيلنحو ااة، وسيتم عرضها بناء على أسئلة الدراسة، على نتائج الدراسة الـميدانّي باستعراضيختص هذا الـمبحث 

 التي تواجه معلمات القرآن الكريم الناطقات بغير العربّية في ألبانيا؟ السؤال األول: ما الصعوبات

الصعوبات التي تواجه  إلىتم استخراج الـمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية للتعرف  ،لإلجابة عن هذا السؤال

 .يوضح ذلك (4)والجدول ، معلمات القرآن الكريم للناطقات بغير العربّية في ألبانيا

الـمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمجال الصعوبات التي تواجه معلمات القرآن الكريم للناطقات  (:4جدول )ال

 .بغير العربّية في ألبانيا

 العدد الفقرة
الـمتوسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 
 %النسبة 

 74.8 1.13369 3.7400 100 للـُمعلمةقلة الدورات التدريبية الـمؤهلة 

 74.8 1.01125 3.7400 100 غياب تدبر القرآن الكريم في منهج التدريس

 71.6 1.00685 3.5800 100 اختالف الـمستويات العلمية في الـمجموعة الواحد

 71.2 1.01822 3.5600 100 عدم تفرغ الـُمَعِلمة لمتابعة الـمتعلمات خارج الـمركز القرآني

 70 1.03962 3.5000 100 معيقات أسرية لدى معلمات القرآن الكريم

 68.4 1.07478 3.4200 100 ضعف فهم آيات القرآن الكريم ومعانيها عند الـمعلمة

 67.8 1.02391 3.3900 100 عدم تلقي التشجيع من أسرة الـُمَعِلمة لتعليم القرآن الكريم

 67.4 1.15168 3.3700 100 التدريسضعف معرفة الـُمَعِلمة في أساليب 

 67.2 1.10572 3.3600 100 ضعف مستوى اللغة العربّية لدى الـُمَعِلمة

 67 1.29782 3.3500 100 ضعف مستوى إتقان أحكام التجويد عند الـُمَعِلمة

 66.8 1.05620 3.3400 100 قل تأدية األمانة والـمسؤولية في تدريس القرآن الكريمثاستشعار الـُمَعِلمة 

 66.6 98530. 3.3300 100 زيادة العبء التدريسي لُمعلمة القرآن

 63.8 1.15203 3.1900 100 قلة توفر الوسائل والتقنيات الـمعاصرة

 62 1.04929 3.1000 100 ضعف فهم بعض عالمات رسم وضبط الـمصحف الشريف

 61.4 1.12146 3.0700 100 عدم توفر الشبكة العنكبوتية في مركز تعّلم القرآن

ة تراوحت أّن الصعوبات التي تواجه معلمات القرآن الكريم في ألبانيا حصلت على متوسطات حسابّي( 4)تبين من الجدول ي

وهي متوسطات متوازنة ومتقاربة فيما بينها، وكانت  .%(74.8 -%61.4) بنسب مئوية تراوحت بين (3.07-3.74بين )

ة الـمؤهلة للـُمعلمة( و)غياب تدبر القرآن الكريم األولى حازت عليها كل من الفقرتين )قلة الدورات التدريبّيالـمرتبة  على النحو اآلتي:

لهاتين كان  ووجد أّن التقدير األعلى  .%(74.8ة بلغت )( وبنسبة مئوّي3.74بلغ ) متساوٍ  في منهج التدريس( بمتوسط حسابيّ 

 لمقدمنستطيع أّن نستنتج أّن التأهيل ا، ى )قلة الدورات التدريبية الـمؤهلة للـُمعلمة(وبالنظر في مضمون الفقرة األول .الصعوبتين

إلكسابهّن التأهيل الجيد ضرورّي وهو في نفس الوقت من أهم الصعوبات وأوالها، و ،ة قليلللـمعلمة عن طريق الدورات التدريبّي

 .تحفيظ القرآن الكريم ة الحديثة في مجال إدارة حلقاتنيّ ْهالـمعارف والخبرات الـِم

ة تعليم آخر لعملّي ًامجيء الفقرة )غياب تدبر القرآن الكريم في منهج التدريس( في نفس الـمرتبة يمكن أّن يضيف ُبعد إّنو

 القرآن الكريم.

 ةمئوّي( وبنسبة 3.58( بمتوسط بلغ )ة في الـمجموعة الواحدةاختالف الـمستويات العلمّيفي الـمرتبة الثانية الفقرة ) توجاء

وبالتالي فإن  ،%(، وهذه الفقرة تشير إلى أّن الـمجموعات التي تجلس لتعلم القرآن الكريم تكون متعددة الـمستويات71.6بلغت )

تتطلب منها جديدة  ة أو التخصص أو العمر أو الـمهنة يسهم في تحميل الـمعلمة أعباءتباين الـمستويات من حيث الدرجة العلميّ 

ومما يساعد  .ةراعي الـمستويات أو الفروق الفرديّ ُت ًامن التنويع في األساليب والقدرة على تقديم الـمعلومة بصورة أكثر وضوح داً مزي

وقات ة للـمعلمة من أجل تدريبها على كيفية التعامل مع هذه الفرفي التقليل من آثار هذه الصعوبة تقديم الـمزيد من الدورات التأهيليّ 

 بما يخدم عملية تعليم القرآن الكريم.
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معيقات أسرية لدى و )عدم تفرغ الـُمَعِلمة لمتابعة الطالبات خارج الـمركز القرآني نافي الـمرتبة الثالثة الفقرت توجاء

بلغت ( بنسبة 3.50ثانية )لل%( و71.2ة بلغت )( بنسبة مئوّي3.56معلمات القرآن الكريم( بمتوسطين متقاربين لألولى )

إّن عدم تفرغ  إذ ؛جمعنا بينهما في مرتبة واحدة ، لذابسبب أّن الثانية قد تكون مرتبطة باألولى. وربما يكون ذلك %(70)

ة للتدريس، عّدعدم قدرتها على التواصل معهن خارج أيام الـمحاضرات الـُم يعنيالـمعلمة لمتابعة الطالبات خارج الـمركز 

األسرة أو االرتباطات األخرى، مما يجعل  وأولعل مما يتسبب بذلك الـمشاغل كالعمل . االتقانوالـمتابعة لهن في الحفظ أو 

وكذلك توفير مصدر دخل كراتب  ،من جانبًا درسات أكثر تفرغأّن يعمل القائمون على هذه الـمراكز على إيجاد ُم من الضرورّي

أخرى كتمكين الطالبات من التواصل مع معلماتهن من خالل من التفرغ في حالة عملها. وهناك حلول  المدرسة نمّكُي شهرّي

 تطبيقات معينة من أجل الـمتابعة وزيادة اإلتقان وجودة القراءة.

( 3.42بلغ ) في الـمرتبة الرابعة الفقرة )ضعف فهم آيات القرآن الكريم ومعانيها عند الـمعلمة( بمتوسط حسابّي توجاء

 .ومتقارب مع ما حصلت عليه الفقرة الـمتعلقة بالتركيز على تدبر آيات القرآن اٍلوهو متوسط ع ،%(68.4ة )وبنسبة مئوّي

فقرة )ضعف مستوى اللغة السهم في تفسير عدم التركيز على التدبر مثل الكريم، وهناك ارتباط بين عدد من الفقرات التي ُت

 اً ل سببشّكويمكن أّن تُ  ،%(67.2( بنسبة بلغت )3.36مقارب بلغ ) الـُمَعِلمة( التي حصلت على متوسط حسابيّ لدى العربّية 

 منها بيان الـمعنى اإلجماليّ  ،فعلى معلمة القرآن أّن تعتني ببيان معاني القرآن الكريم بوسائل مختلفة .من أسباب ضعف الفهم

 آليات الـمقروءة.لآليات الـمتلوَّة، وبيان معاني األلفاظ الغريبة في اآليات، أو التعليق على بعض ا

في الـمرتبة الخامسة الفقرة )عدم تلقي التشجيع من أسرة الـُمَعِلمة لتدريس القرآن الكريم( التي حصلت على  توجاء

 %(.67.8( بنسبة بلغت )3.39بلغ ) متوسط حسابّي

( 3.37بلغ ) سط حسابّيفقرة )ضعف معرفة الـُمَعِلمة في أساليب التدريس( بمتوفيها الأما الـمرتبة السادسة فقد جاءت 

 %(.67.4وبنسبة بلغت )

( 3.35بلغ ) فقرة )ضعف مستوى إتقان أحكام التجويد عند الـُمَعِلمة( بمتوسط حسابّيالجاءت  ةفي الـمرتبة السابع

والالزم في جانب هذه الصعوبة أّن تخضع ، ةتقان تالوة القرآن لتدريس القرآن من األسس األولّي؛ فإ%(67وبنسبة بلغت )

 لى مستوى اإلتقان في التالوة.إ يصلنمتقدم حتى  إلى ئلى دورات تجويد من مبتدإالـمعلمات 

فقرة )استشعار الـمَعِلمة ثقل تأدية األمانة والـمسؤولية في تدريس القرآن الكريم( بمتوسط الوفي الـمرتبة الثامنة جاءت 

ويرجع هذا الشعور ألسباب  مهمة ثقيلة وأمانة عظيمة،فمهمة تعليم القرآن ؛ %(66.8( وبنسبة بلغت )3.34بلغ ) حسابّي

سبب هذا ت ةهناك عوائق نفسّي أّن ها، أوئلى تحسين أداإتحتاج  المعلمة ، أو أناألداء التعليمّيالثقة بالنفس في منها قلة 

إلى أّن ثقل األمانة يجب  توعية الـمعلماتعلى التعليم ويقتضي من القائمين على التعليم  ذلك الشعور، لكن ال ينبغي أّن يؤثر

 ّله ال يترك كّله.ّن ما ال يدرك ُجإقصير أو التفريط، فإن الكمال لله تعالى ومن أسباب الّت ًاأّن ال يكون سبب

على وجود معاناة  مما يدلّ ة فوق الـمتوسط فإن جميع الصعوبات السابقة حازت على متوسطات حسابّي األمر، كانًا وأي

ل العماعمة ستدعي من الجمعيات والجهات الّديليست قليلة ممن يقمن بتعليم القرآن الكريم في ألبانيا، وة عند نسبة حقيقّي

 على الراغبات بتعلمه وحفظه وإتقانه. على تذليلها والتقليل منها خدمة لكتاب الله تعالى وتسهياًل

بغير العربّية من وجهة نظر معلماتهّن في الصعوبات التي تواجه دارسات القرآن الكريم الناطقات  ما السؤال الثاني:

 مدارس القرآن الكريم في ألبانيا؟

 متعلماتالصعوبات التي تواجه إلى المعيارّية للتعرف  واالنحرافاتتم استخراج الـمتوسطات الحسابّية  ،ولإلجابة عن هذا السؤال

بالعربّية من وجهة نظر معلماتهن في مدارس القرآن الكريم في ألبانيا، باستخدام أوزان تراوحت بين )موافق  غير لّناطقاتالقرآن الكريم 

 .يوضح ذلك (5)والجدول . (1( / غير موافق بشدة )2(/ غير موافق )3(/ محايد )4(/ موافق )5بشدة )
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 العربّية بغير للناطقات الكريم القرآن متعلمات تواجه التي الصعوبات لمجال المعيارّية واالنحرافات الحسابّية اـلمتوسطات (:5جدول )ال

 ألبانيا. في الكريم القرآن مدارس في معلماتهّن نظر وجهة من

 العدد الفقرة
الـمتوسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 

النسبة 

 الـمئوّية

 82.8 87640. 4.1400 100 ضعف اللغة العربّية لدى الـمتعلمة

 82.2 94168. 4.1100 100 سليماً  الحروف من مخارجها نطقًا صعوبة نطق

 77.8 89775. 3.8900 100 عدم إعطاء تعّلم القرآن الكريم الوقت الكافي

 77.8 1.01399 3.8900 100 اإللكترونيةانشغال الـمتعلمات في التواصل االجتماعّي واأللعاب 

 77 80873. 3.8500 100 أحكام التجويد في تطبيقضعف الـمتعلمة 

 76.2 1.00197 3.8100 100 عدم فهم الـمتعلمة لمعاني كلمات القرآن الكريم

 74.8 1.10664 3.7400 100 عن تعّلم القرآنة الرفقة غير الصالحة التي تبعد الـمتعلم

 74.8 99107. 3.7400 100 من معلماتهّن في الـمراكز اتالـمعوقات األسرّية التي تحول دون تعّلم الـمتعلم

 74 1.12367 3.7000 100 اكتفاء الـمتعلمة بالدرس القرآني فقط وعدم االستعانة بمصادر أخرى لمتابعة تعّلمها للقرآن

 72.8 1.10572 3.6400 100 التركيز على الحفظ دون تعّلم أحكام القرآن وفهم آياته

 72.4 1.02277 3.6200 100 الخجل من الخطأ عند التالوة

 72.2 1.01399 3.6100 100 ...الخ(،الثناء ،الجوائز ،الـمحفزات والـمشجعات )الـمسابقاتقلة 

 71.8 88871. 3.5900 100 ضعف الدافعية عند الـمتعلمات

 70.4 1.01980 3.5200 100 قلة عدد ساعات التعليم

 70 1.07778 3.5000 100 صعوبة التغلب على اللهجة الـمحلية للـمتعلمة

 69 1.03840 3.4500 100 ى مدارس القرآنإلصعوبة الوصول 

 65.4 1.14464 3.2700 100 عدم إدراك الـمتعلمات لفضل تعّلم القرآن الكريم

 62.6 1.01160 3.1300 100 االكتفاء بالتعلم اإللكتروني بدال من التعلم الـمباشر من الـمعلمات في الـمراكز

الصعوبات التي تواجه متعلمات القرآن الكريم في ألبانيا من وجهة نظر معلماتهّن جاءت أعاله أّن ( 5)تبين من الجدول ي

ح اوومتوازنة ومتقاربة فيما بينها، وتتر ،وهي متوسطات مرتفعة في بعضها ،(3.13-4.14ة تراوحت بين )بمتوسطات حسابّي

مرتبة األولى الفقرتان: )ضعف اللغة العربّية لدى حصلت على الـ %( وكانت على النحو اآلتي:62.6-82.8بين ) ةنسبها الـمئوّي

( نسبة 4.14كان األعلى لألولى )، و( بمتوسطين حسابيين متقاربينًاسليمًا قصعوبة نطق الحروف من مخارجها نطو الـمتعلمة

متوسط جاءت بمتوسط قريب من  فقد( ًاسليم ًاصعوبة نطق الحروف من مخارجها نطق) أما الفقرة الثانية %(.82.8بلغت )

 %(.82.2( نسبة بلغت )4.11الفقرة األولى بلغ )

ليست اللغة  فهيها ال تمتلك مهارة النطق السليم باللغة العربّية ّنأل ؛أّن تعاني الطالبة من هذه الـمشكلة فإّنه من البدهّي

وهي من أهم  ،تعّلم تالوة القرآن اتته من أولوّية أو األولى لها، والنطق بالحروف من الـمخرج الصحيح ومعرفة صفاالرسمّي

على اللسان  التي يصعبال يأتي بصفات الحروف فكم من قارئ للقرآن لتعليم، اة في بداية خاّص وهذا الكالم مهم جداً ، الـمسائل

 حّصل اتقان التجويد.، فمن أحكم تركيب الحروف ؛اال بالرياضة الشديدة والتدريب الـمتكرر بهاتيان اإل

انشغال الـمتعلمات في التواصل و في الـمرتبة الثانية الفقرتان )عدم إعطاء تعّلم القرآن الكريم الوقت الكافي توجاء

 ،%(77.8نسبة بلغت )ب( 3.89حيث حصلتا على نفس الـمتوسط الحسابّي والذي بلغ ) ،االجتماعّي واأللعاب اإللكترونية(

القرآن الكريم الوقت الكافي من أسبابه انشغال الـمتعلمة بوسائل التواصل االجتماعّي فعدم إعطاء تعّلم  ؛والثانية تفسر األولى

التركيز وما يرافق ذلك من كة عند الـمتعلمة وتؤدي إلى إضعاف القدرات العقلّيًا طوياًل واأللعاب االلكترونية، التي تستنزف وقت

( 3.85( بمتوسط حسابي )أحكام التجويدالمتعلمة في تطبيقضعف جاءت الفقرة )و .انخفاض القدرة على الحفظ أو االتقان

ة لمثل هذه الـممارسات، مما يستدعي من الـمعلمات متابعة الـمتعلمات منهّن ؤكد النتائج السلبّيهذا يو ،%(77ونسبة بلغت )

وأّن  ،األمور ورفيع الـمنازل ومحاولة توجيههّن نحو تقنين أوقات التواصل االجتماعّي وتذكيرهّن بأهمية الوقت، وشغلهّن بمعالي

 في مرضاة الله تعالى. ذلك يكون
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)الـمعوقات األسرّية التي و فجاءت الفقرتان )الرفقة غير الصالحة التي تبعد الـمتعلمة عن تعّلم القرآن(  ،الـمرتبة الثالثة في أما

تشير الفقرة . و%(74.8( ونسبة بلغت )3.74بلغ ) متساوٍ  من معلماتهّن في الـمراكز( بمتوسط حسابّيمتعّلمات تحول دون تعّلم ال

، وهذا له دور كبير في إشغال الـمتعلمة بأمور بعيدة عن متعلمةاألولى منهما إلى الرفقة ودورها في إعاقة تعّلم القرآن الكريم عند ال

صوب أمور أخرى تتعارض مع تعلمة الم وانحراف ًاومن ناحية أخرى قد يتسبب في هجر التعلم أساس ،تعّلم القرآن الكريم من ناحية

الصالحة التي تعين على تحقيق األهداف  متعّلمات للّرفقةفالواجب من األهل والـمعلمات التركيز على ضرورة اختيار ال .الدين اإلسالمّي

فان أصاب الطالب فتور  ؛آنم القرالشرعّية وامتثال أوامر الله تعالى، والرفقة الصالحة من بين أهم أسباب الثبات على طريق العلم وتعلّ 

 فان الرفقة الصالحة تحثه على الـمتابعة. ،به ظروف تعيقه أحاطتفي طلب العلم او 

من معلماتهن في الـمراكز،  متعّلمةجيء في نفس الـمقام الفقرة التي تنص على أّن الـمعوقات األسرّية تحول دون تعّلم التو

ة الذين ال يؤمنون أو يهتمون أو أّن الوالدين من ذوي الـميول العلمانّي والديها، تقوم على رعايةكأن تكون الطالبة متزوجة أو 

والتواصل معها من أجل تشجيعها  لمتعّلمةق للوصول لائال بد من استحداث طر ،وفي هذه الحالة .بتعليم أبنائهم القرآن الكريم

ة ليمتد لهم ومحاولة تشجيعهم لتنشئة أبنائهم تنشئة إسالمّيعلى االستمرار ومتابعة تعّلم القرآن الكريم، أو التواصل مع األهل 

 األجر بعد الـممات.

وفي الـمرتبة الرابعة جاءت الفقرة )اكتفاء الـمتعلمة بالدرس القرآني فقط وعدم االستعانة بمصادر أخرى لمتابعة تعّلم ها 

في الكشف عن عدم قيام  ، وهذا يسهم%(74)ة بلغت ( ونسبة مئوّي3.70بلغ ) حازت على متوسط حسابّيفقد  ؛للقرآن(

سواء عن طريق الـمجموعات  معهم، سواء أكانت أصدقاء أو متقنين آخرين بالتواصل ،الـمتعلمة بالتعلم من خالل مصادر أخرى

 الطلبة للتواصل والـمذاكرة أو عن طريق االتصال الـمباشر مع شخص للـمراجعة والتثبيت. شؤهاالتي ين

( 3.64بلغ ) بة الخامسة الفقرة )التركيز على الحفظ دون تعّلم أحكام القرآن وفهم آياته( بمتوسط حسابّيوجاء في الـمرت

بالحفظ أكثر من االهتمام بتعلم التالوة الصحيحة أو تعّلم  االهتمام متوسط مرتفع يشير إلى %(، وهذا72.8ونسبة بلغت )

ومما ال شك فيه أّن الحفظ  من أسس تعّلم كتاب الله، ًامهم ًاُيَعد أساس عني إهمال الحفظ، فإّنهنوال  .رهتفسير القرآن وتدّب

على عدم التركيز ضرورة  ويجدر التأكيد على .وهي مهارات اللغة األربع ،مي مهارات القراءة والكتابة واالستماع والتحدثيّن

 ذا يسهل حفظه.وه ،بتعلم التالوة الصحيحة وفهم كالم اللهالعناية  أيضّا بل يجب ،الحفظ وحده

 .%(72.4( ونسبة بلغت )3.62وفي الـمرتبة السادسة جاءت الفقرة )الخجل من الخطأ عند التالوة( بمتوسط بلغ )

أثناء التعلم يؤجر عليه الـمسلم وليس العكس،  في تطلب من الـمدرسات توضيح هذا الجانب وبيان أّن الخطأ في التالوةي هذاو

 .كيف كانت بداياتهم في تعّلم التالوة والتجويد وبيان وكذلك سرد عدد من القصص لمشاهير من الحفاظ والـمتقنين

توسط بلغ بم (لخ(إ... أما الـمرتبة السابعة فقد جاءت فيها الفقرة )قلة الـمحفزات والـمشجعات )الـمسابقات، الجوائز، الثناء،

ة مناسبة للـمتعلمات، وهنا تثير هذه الفقرة أهمية توفير التعزيز الالزم الذي يسهم في توفير دافعّي .%(72.2( ونسبة بلغت )3.61)

وهناك من يعتقد أّن  .هام ة لها دور تربويّ ألن األنشطة غير الـمنهجّي ؛وينبغي على الـمعلمة أّن تستخدم أسلوب التحفيز والتشجيع

 بشكل لها ًاذا كانت مخططإة ة التعليمّيالتحفيز هذا يضيع الوقت ويشغل من يتعلم القرآن، لكن هذه الوسائل تعزز العملّي أسلوب

ة في ة والـمعنوّيالدراسة والحفظ واإلجادة وعدم إهمال الجوانب الـمادّي الحث على متابعة التعلم من أجل متابعةكما يجب . وجيٍد

ي عم وتقّوّدوهذه الصعوبة من قلة الـمحفزات ُت .التقدير وغيرها اتشهادوز للـمجيدين، وكذلك الـمسابقات هذا التحفيز، مثل الجوائ

مثل الفقرة التي تليها مباشرة في الـمتوسط الحسابّي وهي )ضعف الدافعية عند الطالبات( بمتوسط  ،وجودها ما يؤدي غيابها إليه

 فره.احيث نفهم الـمغزى من التشجيع والتحفيز وأهميته وآثاره الحسنة في حال تو ،%(71.8( ونسبة بلغت )3.59بلغ )

وهي ترتبط بجملة  ،(%70.4( ونسبة بلغت )3.52فقرة )قلة عدد ساعات التعليم( بمتوسط بلغ )الوفي الـمرتبة الثامنة تأتي 

حيث ينبني على هذا األمر طول فترة التعليم  ،لذا وجب التنبه إليها وعدم إهمالها ؛الصعوبات السابقة التي ذكرت في الـمحور األول

 في ملل الـمتعلمة أو تركها لهذه الـمرحلة. بًامما يكون سب ،وتباعد الـمدة بين الـموضوعات

وهذه  ،(%70( ونسبة بلغت )3.50متعلمة( بمتوسط بلغ )لوفي الـمرتبة التاسعة جاءت الفقرة )صعوبة التغلب على اللهجة الـمحلية ل

تحتاج من الـمعلمات إلى التركيز على تعليم الـمتعلمات مخارج الحروف والتأكيد على النطق بها من أجل تنمية القدرة على النطق السليم 

 بألفاظ القرآن الكريم.
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وتحتاج لدراسة  ،%(69نسبة بلغت )( و3.45ى مدارس القرآن( بمتوسط بلغ )إلالفقرة )صعوبة الوصول جاءت وفي اـلمرتبة العاشرة 

فر وسيلة مواصالت من أجل اأو عدم تو للبعد اـلمكانّيذلك فإذا كان إلى مدارس القرآن. أوضاع اـلمتعلمات وأسباب صعوبة الوصول 

توفير اـلمقر أو تأمين بعض  فال بد من ًاأو افتتاح مراكز ولو فرعية في تلك اـلمناطق واالستعانة بالجهات الداعمة لدعمها مالي توفيرها

 النفقات التي تتطلبها.

( ونسبة 3.27لفضل تعّلم القرآن الكريم( بمتوسط بلغ ) متعّلماتجاءت الفقرة )عدم إدراك ال ةوفي الـمرتبة الحادية عشر

ه الفضيلة عبر والواجب تكثيف الجهود في بيان هذ ،وهذه الصعوبة يعاني منها الـمسلمون اليوم بصورة عامة ،%(65.4بلغت )

من أجل إيجاد وعي عند الـمسلمين لهذا األمر ووجوب  ؛ة على اختالف صورهاوسائل التواصل االجتماعّي والـمواقع الدعوّي

 التنبه له واالقبال عليه.

من التعلم الـمباشر من الـمعلمات في الـمراكز(  من نصيب الفقرة )االكتفاء بالتعلم اإللكتروني بدالً  فكانتأما الـمرتبة األخيرة 

ولكنها موجودة مما يشيع بين  ،وحصولها على أقل تقدير ال يعني أنها غير مهمة .%(62.6( ونسبة بلغت )3.13بمتوسط بلغ )

متعلمة من إيجاد عدم تمكن الـ إضافة إلىوبعض الـمتعلمات التعلم من مواقع أو جهات قد ال تكون صاحبة كفاءة في هذا الجانب، 

 .القدوة في التعليم أو االلتقاء بمسلمات أخريات مما يساعدهن على زيادة الحماس والتعلق بالتعليم القرآنيّ 

الـمقترحات لتحسين تعليم القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات في مدارس القرآن الكريم في  ما السؤال الثالث:

 ألبانيا؟

الـمقترحات التي يمكن تقديمها  إلىتم استخراج الـمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية للتعرف  ،السؤاللإلجابة عن هذا 

أوزان تراوحت بين  باستخداممن أجل تحسين تعليم القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات في مدارس القرآن الكريم في ألبانيا، 

 .يوضح ذلك (6)(/ والجدول 1غير موافق بشدة )(، (/ 2موافق )(/ غير 3(/ محايد )4موافق ) / (5)موافق بشدة )

 القرآن تعليم تحسين أجل من تقديمها يمكن التي الـمقترحات لمجال المعيارّية واالنحرافات الحسابّية الـمتوسطات (:6جدول )ال

 ألبانيا. في الكريم القرآن مدارس في الـمعلمات نظر وجهة من الكريم

 العدد الفقرة
الـمتوسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 

النسبة 

 الـمئوّية

 86.4 736910. 4.3200 100 التذكير الـمتواصل بفضائل تعّلم القرآن الكريم وتعليمه، وزرع حب القرآن

 86.2 849180. 4.3100 100 عقد دورات تأهيلية للـُمعلمات لرفع مهارة تدريس القرآن الكريم

 86.2 787460. 4.3100 100 سليماً  النطق بمخارج الحروف وصفاتها نطقًاالتدريب على إتقان 

 85.8 879570. 4.2900 100 عقد دورات في تعّلم أحكام التجويد الـمتقدمة لُمَعِلمة القرآن الكريم

 84.8 865970. 4.2400 100 تشجيع الوقف الخيري

 84.6 839130. 4.2300 100 عرض التجارب الناجحة في تدريس القرآن الكريم

 84.4 798740. 4.2200 100 توفير معلمات يتقّن اللغة العربّية

 84.4 718870. 4.2200 100 تضمين حلقات القرآن الكريم مهارات إدارة وتنظيم الوقت

 83.2 884430. 4.1600 100 توجيه الطالبات لالستماع الـمَكَرر ِلمقرىء )معلم مجود(

 82.6 939110. 4.1300 100 العربّية للـمعلمات والطالبات بمستوياتها الـمختلفةعقد دورات تعليم اللغة 

 81.6 787270. 4.0800 100 تحفيز الطالبة من خالل الـمسابقات التشجيعية

 81.4 890520. 4.0700 100 توفير سبل التعليم عن بعد لمتابعة الطالبة

 80.8 851850. 4.0400 100 منهاج تعّلم القرآن الكريمتضمين دراسة القاعدة النورانية أو نور البيان في 

 79.4 979130. 3.9700 100 اً كافأتهّن ماديمتحفيز ُمعلمات القرآن الكريم و

 79.2 803020. 3.9600 100 تفعيل أسلوب التعليم عن بعد لمتابعة الـمعلمة لطالباتها

إياه ومقارنتها  إسماع المتعّلمةأثناء التالوة ثم في تشجيع تسجيل الصوت 

 بالتالوة الصحيحة
100 3.9300 .956160 78.6 

حصول الـمقترحات الـمقدمة من الـمعلمات لتحسين تدريس القرآن الكريم في الـمراكز األلبانية على  (6)تبين من الجدول ي

 %(.78.6-86.4بين ) ( وبنسبة تراوحت3.93-4.32متوسطات حسابية مرتفعة تراوحت بين )
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الفقرة )التذكير الـمتواصل بفضائل تعّلم القرآن الكريم وتعليمه، وزرع حب القرآن( على الـمرتبة األولى بمتوسط وقد حصلت 

لم تحصل عليه أي فقرة في الـمحورين السابقين، ويعتبر هذا  اً وهو متوسط مرتفع جد ،%(86.4( وبنسبة بلغت )4.32بلغ )

 صلى الله عليه وسلم الرسولفإن  في ذلك؛ ميق التزامه وحبه للقرآن الكريم، وال عجبالـمقترح أوجه الـمقترحات في توعية الجيل وتع

 (.2002)البخاري،  "راً إّن من البيان لسح"يقول: 

فإن فائدة التذكير الذي يجلب النفع للـمؤمنين هي  ؛(55لذاريات:ا) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ   ويقول الله تعالى:

أو  آيٍةبولو أّن معلمة القرآن بدأت الدرس  .في الفصل األول افقد تم ذكره؛ الـمقام لذكر فضائل القرآن الكريم وليس .فائدة محققة

ة الـمتعلمات لتعلم كتاب الله تعالى دافعّيلكانت النتيجة محققة، لذا فإن العمل بهذا الـمقترح يزيد من  ؛حديث عن فضائل القرآن الكريم

 ويسهم في دفعهّن لمزيد من الجد والـمثابرة واإلقبال على هذا الخير العميم.

ة للـُمعلمات لرفع مهارة تدريس القرآن الكريم( بمتوسط حسابي بلغ في الـمرتبة الثانية الفقرة )عقد دورات تأهيلّي توجاء

ه الفقرة تساعد في معالجة الصعوبة التي بينت النتائج التي تم الحصول عليها في وهذ .%(86.2( ونسبة بلغت )4.31)

 .ًااألول والثاني من الصعوبات أنها األوجه واألكثر إلحاح ينالـمحور

( ًاسليم تشارك في الـمرتبة الثانية مع الفقرة السابقة الفقرة )التدريب على إتقان النطق بمخارج الحروف وصفاتها نطقًاتو

إلى ضرورة إتقان النطق بالحروف من خالل التدريب على  هذا يشير%( و86.2( ونسبة بلغت )4.31بلغ ) بمتوسط حسابّي

 ليسهل على الـمتعلمة تالوة القرآن الكريم بإتقان. ؛إخراج الحروف من مخارجها ومعرفة صفاتها

كام التجويد الـمتقدمة لُمَعِلمة القرآن الكريم( بمتوسط أما الـمرتبة الثالثة فقد حازت عليها الفقرة )عقد دورات في تعّلم أح

لكنها  ،وهذه الفقرة تتداخل في مضمونها مع الفقرة التي حازت على الـمرتبة األولى .%(85.8( ونسبة بلغت )4.29بلغ )

فقرة األولى تناولت ألن ال ؛ًامن الدورات التي تتخصص بأحكام التجويد الـمتقدمة تحديد ًاتختلف عنها في أنها تقترح مزيد

وهو العماد  ،على جانب أحكام التجويد ًا، بينما هذه الفقرة تركز تحديدعدة والتأهيل يتناول جوانب ،مسألة تأهيل الـمعلمات

 األول ألي قارئ يريد أّن يصل إلى مرحلة االتقان.

 .%(84.8( ونسبة بلغت )4.24بلغ ) حسابّي( بمتوسط في الـمرتبة الرابعة الفقرة التي تنص على )تشجيع الوقف الخيريّ  تجاء

سواء من حيث توفير األبنية أو شراء ، يقترح أّن تكون هناك جهات مانحة أو واقفة ألموال وعقارات تكون لصالح مراكز التحفيظ لذا

الـمراكز، كون هذه  األراضي الـمخصصة لبناء الـمراكز، أو حتى النفقة على الطالبات والـمعلمات والـموظفين الـمشرفين على هذه

الوقت من كل فرد، إلى أّن تكون مؤسسات ذات ُأطر المال وبفضلة  والتبرعالـمراكز يجب أّن تتحول من مراكز قائمة على التطوع 

وجهات داعمة تسهم في استمرارها في تقديم خدماتها لطالب منتظم  وبرامج وأنظمة تحكمها، وال يكون ذلك إال أذا كان لها دخل

 الكريم.القرآن 

لذا فإن التشجيع  .ةالعبادات الشرعّية التي حثنا اإلسالم عليها، واعتبرت من الصدقات الجارّي من وهذا الـمقترح هو جزء

 ؛برع والوقف بين الـمسلمين هو إحياء لعمود من أعمدة النهضة اإلسالمّية التي كانت في العصور السابقةعليها ونشر ثقافة الّت

لألجر والثواب من الله تعالى، حتى بنيت  ًاف الواقفين، وكان أهل اإلحسان يتسابقون في هذا الجانب طلبألنها قامت على أكتا

، فتخرج منها أكابر للعلم الشرعّي ًاطلب امّونهيؤالـمساجد وشيدت الـمدارس والـمراكز وأصبح الطالب من كل أطراف الدنيا 

صلى الله عليه النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أّن لى الهدى، كما في الحديث إ ةدعو ووإّن نشر ثقافة الوقف ه .العلماء

األْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمن َتِبَعُه، ال َيْنُقُص ذلَك ِمن ُأُجوِرِهْم شيئًا، وَمن َدعا إلى َضالَلٍة، كاَن َمن َدعا إلى ُهًدى، كاَن له ِمَن : )قال وسلم

 ,Muslim, 2010، 2060، ص4، ج2674، ح 2010( )مسلم، عليه ِمَن اإلْثِم ِمْثُل آثاِم َمن َتِبَعُه، ال َيْنُقُص ذلَك ِمن آثاِمِهْم شيئًا

H 2674, Vol .4, p. 2060). 

( 4,23بلغ ) وفي الـمرتبة الخامسة جاءت الفقرة )عرض التجارب الناجحة في تدريس القرآن الكريم( بمتوسط حسابّي

حيث أّن عرض نماذج ناجحة وتجارب مميزة يسهم في تقديم القدوة  ؛ إذوهو مقترح هام للغاية ،%(84.6ونسبة بلغت )

بين الـمعلمة والـمتعلمة في نفس الوقت، وذلك عن طريق عقد لقاءات زيد من جد يوتحسين القدرة على الـمثابرة، وبل و

 ة ناجحة.أو تجربة فردّي على مستوى مركز قرآنّي ءسوا ،مختلف الـمراكز وعرض التجارب الناجحة
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ونسبة ( 4.22أما الـمرتبة السادسة فقد حازت عليها الفقرة )توفير معلمات يتقّن اللغة العربّية( بمتوسط حسابي بلغ )

 %(.84.4بلغت )

ويترافق مع هذه التوصية الـمقترح الوارد في الفقرة )عقد دورات تعليم اللغة العربّية للـمعلمات والطالبات بمستوياتها 

الـممارسات التي إحدى أحد الجوانب أو يمثل  هوو .%(82.6( بنسبة بلغت )4.13الـمختلفة( الذي حصل على متوسط بلغ )

فتوفير معلمات يتقن اللغة العربّية، ومن ثم عقد دورات تعليم للغة العربّية  ؛عوبات الـمتعلقة باللغة العربّيةيمكن بها تجاوز الص

ة، مما يزيد من قدرة يسهم في تعزيز القدرة على استخدام اللغة العربّية بصورة أكثر واقعّيمن شأنه أن للطالبات والـمعلمات 

 م.الطلبة على إتقان تالوة القرآن الكري

وفي هذه الـمرتبة يتشارك بنفس الـمتوسط الحسابّي الـمقترح الوارد في الفقرة )تضمين حلقات القرآن الكريم مهارات إدارة 

إلى تقنين الـمحاضرات والدروس هذا المقترح %(، ويهدف 84.4( بنسبة بلغت )4.22( الذي حصل على متوسط بلغ )الوقتوتنظيم 

إّن ترك الحلقة دون تحديد للوقت أو استثمار له يسهم في تضييع  إذ ؛لألهداف الـمنشودة منها ًاوجعلها أكثر فائدة وتحقيق ،وتنظيمها

في التعلم  _الشباب وخصوصًا_دون طائل، وهذا ما يخالف فلسفة اإلسالم وأوامره في ضرورة اغتنام العمر  األوقات على الطلبة

 ؟ان هذا العلم تالوة كتاب الله تعالىواكتساب الـمعرفة، فكيف إذا ك

بمتوسط بلغ  ()معلم تجويد متقن( لمقرئالـمرتبة السابعة فقد جاءت الفقرة )توجيه الطالبات لالستماع الـمَكَرر  في أما

فاالستماع الصحيح  ؛د والنطق معهجّوالتدريب الـمكثف على االستماع من قارئ ُموتتضمن %(، 83.2( ونسبة بلغت )4.16)

 لى نطق صحيح.إوالـمكثف يؤدي 

 ة( التي حصلت على متوسط حسابّيالفقرة )تحفيز الـمتعلمة من خالل الـمسابقات التشجيعّي فيها أما الـمرتبة الثامنة فجاءت

رتقاء الذي يحتاجه تعنى بالتحفيز والتعزيز لتنمية روح التنافس واال هيو%( 81.6( ونسبة بلغت )4.08مقارب بشكل كبير بلغ )

 ،متعددة لهذا التحفيز أشكالفالواجب إيجاد  ؟يقوم بعمل معين، فكيف إذا كان هذا العمل هو حفظ كتاب الله تعالى لكي كل إنسان

للطلبة على االستمرار وكذلك مكافأة  ًاة، تشجيعة ومعنوّيماديّ  حوافزحفظ وتقدم فيها للة وعلى مراحل وكذلك عقد مسابقات دورّي

 الـمجال. لهم على اإلنجاز والتميز في هذا

قريب من اـلمتوسط الذي حصلت  ( بمتوسط حسابّيًاوفي نفس االتجاه جاءت الفقرة )تحفيز ُمعلمات القرآن الكريم ومكافأتهّن مادي

 (.%79.4( ونسبة بلغت )3.97عليه الفقرة السابقة بلغ )

( وبنسبة 4.07بلغ ) في الـمرتبة التاسعة الفقرة )توفير سبل التعليم عن بعد لمتابعة الطالبة( بمتوسط حسابّي جاءتو

وذلك من خالل االستفادة  ،ح على القائمين على مراكز التعليم القرآنّية في ألبانيا أّن تهتم بهّلوهذا مطلب ُم ،%(81.4بلغت )

 ،التجارب الناجحة واإلنجازات اعن بعد، أو االستعانة بخبرات مواقع لديه ًاتقدم تعليممن خدمات الـمنصات اإللكترونية التي 

واالستفادة من الخدمات التي تقدمها من خالل عقد اتفاقيات تعاون تسهم في الـمساعدة على متابعة تعّلم القرآن الكريم بصورة 

 متقنة وميسرة.

( 3.96بلغ ) عليم عن بعد لمتابعة الـمعلمة للـمتعلمات( بمتوسط حسابّيجاءت الفقرة )تفعيل أسلوب الت ،وفي نفس االتجاه

لكن كذلك تفعيل مسألة الـمتابعة عن بعد ال يقل أهمية عن  ،ًافتوفير بدائل للتعلم عن بعد مهم جد .%(79.2بنسبة بلغت )و

علمة في التلقي وكذلك على الـمعلمة لذا فإن جانبي هذه العملية يجب العمل على تلبيتهما، وفي هذا تسهيل على الـمت .ذلك

 في الـمتابعة، مما يوفر الكثير من الجهد والـمال على الـمركز وعلى الـمجتمع.

أما الـمرتبة العاشرة فكانت من نصيب الفقرة )تضمين دراسة القاعدة النورانية أو نور البيان في منهاج تعّلم القرآن الكريم( 

وهي من ، ة هي من أشهر مناهج القراءة العربّيةّن القاعدة النورانّيإ .%(80.8بلغت ) بنسبةو( 4.04بلغ ) بمتوسط حسابّي

 ،لتصحيح الـمخارج وضبط الصوتطريقة  والنورانية .وصاحبها غير عربي ،أسست لتيسير تالوة القرآن الكريمالتي ق ائأقدم الطر

)إّن . ًاعملي وليس نظريبشكل سواء صوت الفتح أو الـمد بالفتح أو الشدة أو الشدة مع الـمد، فأساسها تعليم التجويد 

القاعدة النورانية من َأنفع وأسهل وسائل تعليم الـمبتدئين والناشئين قراءة وحفظ كتاب الله بأقل جهد وأسرع وقت باتفاق 

 .(2010ي، ذوي الخبرة من معلمي القرآن( )حقان
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إياه ومقارنتها بالتالوة  إسماع المتعّلمةأثناء التالوة ثم  في تأتي الفقرة )تشجيع تسجيل الصوت ،وفي هذا اإلطار

وهي تقنية من تقنيات تحسين األداء عن طريق توظيف  .%(78.6( وبنسبة بلغت )3.93بلغ ) الصحيحة( بمتوسط حسابّي

 ومن جانب آخر يعمل على تحسين أدائه. ،أخطائه من جانب إلىعرف يقوم الطالب بالّتحيث  ،عند الطلبة مهارات النقد الذاتّي

 القرآن الكريم في ألبانيا؟  الصعوبات التي تواجه معلمات مجالهل توجد فروق فردية في 

 والديانة، االجتماعّي، والوضع العمر، :متغيرات ألثر الـمتعدد التباين تحليل نتائج (7)الجدول  يوضح ،هذا السؤال نجابة علإل

 .الخبرة سنوات وعدد والتجويد، التالوة إتقان مدىو العربّية، اللغة إتقان ومدى واللغة، والتخصص، العلمي، والـمؤهل

 الدراسة. متغيرات ألثر الـمتعدد التباين تحليل نتائج (:7جدول )ال

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط الـمربعات مجموع الـمربعات الـمجال مصدر التباين

 

 العمر

 *0.047 2.77 0. 909 2.73 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0.480 .832 0. 336 1.00 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0.170 1.72 0. 638 1.91 حلول مقترحة

 الوضع االجتماعيّ 
 0.434 .617 0. 202 .202 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0.071 3.35 1.35 1.35 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0.467 0. 535 0. 199 .199 حلول مقترحة

 

 الديانة

 0. 697 0. 153 0. 050 .050 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 236 1.42 0. 575 .575 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0. 731 0. 119 0. 044 .044 حلول مقترحة

 

 الـمؤهل العلمي

 0. 991 0. 069 0. 023 .090 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 996 0. 0142 0. 057 .229 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0. 544 0. 776 0. 288 1.15 حلول مقترحة

 

 التخصص

 0. 101 2.75 0. 901 .901 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 421 0. 654 0. 264 .264 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0. 362 0. 841 0. 313 .313 حلول مقترحة

 اللغة

 0. 070 3.38 1.10 1.10 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 160 2.01 0. 812 .812 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0. 914 0. 012 0. 004 .004 حلول مقترحة

 مدى إتقان اللغة العربّية

 0. 457 0. 789 0. 317 .634 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 675 0. 394 0. 168 .337 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 *0.005 5.64 2.16 4.33 حلول مقترحة

 مدى اتقان التالوة والتجويد

 0. 202 1.63 0. 535 1.07 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 989 0. 011 0. 004 .009 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0. 379 0. 982 0. 365 .730 حلول مقترحة

 

 عدد سنوات الخبرة

 0. 922 0. 281 0. 092 .460 صعوبات تواجه الـمعلمات

 0. 721 0. 572 0. 231 1.15 صعوبات تواجه الـمتعلمات

 0. 748 0. 536 0. 199 .997 حلول مقترحة

 ما يلي: (7)يالحظ من الجدول 

وباستخدام اختبار )شيفيه(  .تواجه الـمعلمات، تعزى لمتغير العمر التي صعوباتالوجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال  .1

ة ( ولصالح الفئة العمرّي49-40ة )( والفئة العمرّي39-30ة )تبين أّن هذه الداللة جاءت بين الفئة العمرّي ،ةللـمقارنات البعدّي

(40-49.) 

 غير العمر.تعزى لمت ،تواجه الـمتعلمات، ومجال حلول مقترحة التي صعوباتالة على مجال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّي .2

)الوضع االجتماعّي، والديانة،  :تعزى للـمتغيرات ةة على مستوى مجاالت الدراسة الثالثعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّي  .3

 مدى إتقان التالوة والتجويد، وعدد سنوات الخبرة(.ووالـمؤهل العلمي، والتخصص، واللغة، 
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مقترحة تعزى لمتغير مدى إتقان اللغة العربّية، وباستخدام اختبار ة على مستوى مجال حلول وجود فروق ذات داللة إحصائّي .4

 ة فقد تبين أّن هذه الداللة جاءت بين فئتي )متوسطة /متقدمة( وكانت لصالح فئة )متقدمة(.)شيفيه( للـمقارنات البعدّي

 نتائج اإلجابات الـمفتوحة في االستبانة:

 :تيعلى النحو اآل ، وذلكهناك إضافات، أو تأكيد على ما ورد في نتائج الفقرات توكان ،لكل فقرة ًامفتوح شملت االستبانة سؤااًل

 :اآلتي على النحو أهم الصعوبات التي أضافتها اـلمعلمات )في إجاباتهن اـلمفتوحة على االستبانة(كانت : أواًل

نشطة وااللتزام كثير من األاليعيق  ؛ فهوعلى الـمعلمات والـمتعلمات اً عكس سلبانالضعيف في ألبانيا  الوضع االقتصادّي .1

، ًاكثر تكرارهذا العائق األكان  ،متطوعة... ألن المعّلمةبالحضور من قبل الـمتعلمات، وعدم االستمرار في تعليم القرآن 

بمراكز القرآن في ألبانيا من خالل تحسين بيئة  لالرتقاءن مرة، وهذا سبب مهم للتوقف عليه يفقد تكرر ما يقارب العشر

خاصة  لهّن، ةتها وتنفيذ األنشطة الهادفة، وتحفيز الـمعلمات والـمتعلمات وتقديم الحوافز الـمادّياالـمراكز وتقديم خدم

أّن تعليم القرآن  ألنه من الواضح ؛ةفي التعليم إلى جانب تلبية احتياجاتهن الـمعيشّي االستمرارحتى يتمكَن من  ؛لـمعلماتل

الـمتردي, فيجب على أصحاب القرار العمل على حل هذه  بسبب الوضع االقتصادّي ًافي ألبانيا ال يمكن أّن يكون تطوع

ة التي باإلضافة الى التواصل مع أهل الخير في العالـم والـمؤسسات العالـمّي ،ةالدعم من الحكومة األلبانّي بإيجادالثغرة 

 .ًاوتعّلم ًاالكريم بمراكزه والقائمين عليه تعليم تعّلم القرآن تدعم

 إلىباإلضافة  ،ةقرآن إلى مسؤوليات أسرّياللى تعليم إة كثرة الـمسؤوليات الـملقاة على معلمات القرآن من نشاطات دعوّي .2

 العوائق األسرّية األخرى.

 منع األهل أو عدم دعمهم لتعلم أو تعليم القرآن. .3

 لى جهد كبير إلتقانها.إلتعلم وتعليم القرآن الكريم، وتحتاج  ةواللغة العربّية ضرورّيبة اللغة العربّية، َقَع .4

 األلبانّياتالحلول الـمقترحة من وجهة نظر اـلمعلمات : ثانيًا

قائمة بالـمقترحات التي يمكن تقديمها من أجل تحسين تعليم القرآن الكريم من وجهة نظر الـمعلمات  إلى الدراسةتوصلت 

 وكان أبرزها:  في ألبانيا

 إنشاء مراكز لتعليم القرآن الكريم لتشمل جميع مدن ألبانيا. .1

 ستفادة من خبرات الـمراكز الناجحة وتبادل الخبرات وتوحيد العمل.اال .2

 ة لرفع كفاءة معلمات القرآن الكريم، والنهوض بالضعاف منهّن.دورات تأهيلّيعقد  .3

 فهي لغة القرآن ولغة نبيكم(.؛ حداهّن: )استوصوا بالعربّية خيراً إقالت  ؛ فقدباللغة العربّية العناية .4

 جمع الحلول الـمطروحة وكتابتها في كتيب ونشرها بين الـمهتمات. .5

 .ريم وتعليمه، وغرس حب القرآن الكريم في حلقات تعّلم القرآن الكريمالتذكير الـمتواصل بفضائل تعّلم القرآن الك .6

 لدعم مراكز القرآن. تشجيع الوقف الخيرّي .7

 نتائج الدراسة النظرّية 

فهم القرآن الكريم، وتعلم تالوته، وفهم الحرص على  :لناطقين بغير العربّية هيمن قبل اأبرز أسباب تعّلم اللغة العربّية  .1

 .ة، وأخذ العلم من الـمصادر الرئيسةالسُّنة النبوّي

 .في دولـة ألبانيا وازديـاد رغبـة األلبان في تعّلمها نتشار تعّلم اللغة العربّية وتعليمها للناطقين بغير العربّيةا .2

 .أبرزت الدراسة إنجازات تعّلم القرآن الكريم وتعليمه للناطقين بغير العربّية .3

 .القرآن الكريم وتعليمه للـمرأة األلبانيةبعض التجارب الـمميزة في تعّلم  عرض .4

 داخل معن بعد أ ذلككان أسواء  ،في ألبانياوتعلمه له ثمار في تعليم القرآن الكريم  ًامميز ًاالدراسة أّن هناك جهد أبرزت .5

 دولة ألبانيا. المراكز في
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 توصيات الدراسة

 يلي:الدراسة بما ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توصي  في

 رفع كفاءة معلمة القرآن من خالل عقد دورات تشمل: .1

متقدم لكل من يتعلم وُيَعلم كتاب الله لتحقيق الثمرة من تعّلم كالم مستوى تعليم اللغة العربّية من مستوى مبتدئ إلى   -

 بتعليمهم القرآن الكريم.وللتمكن من مهارة اللغة مع مراعاة خصوصيتهم فيما يتعلق  تدبر وفهم القرآن الكريم،هي و، الله

 دورات تأهيلية في مهارات تعليم القرآن الكريم لمعلمات القرآن في ألبانيا.عقد   -

 .وتدبر معانيه القرآن الكريم تفسيرة في دورات تدريبّيعقد   -

 دورات إتقان متقدم في تالوة القرآن الكريم لمعلمات القرآن في ألبانيا.عقد   -

مع  ،ة للـمبتدئين في التعلمخاّص ،ة أو نور البيانكتاب القاعدة النورانّي هاالكريم، وتضمينمراعاة مناهج تعليم القرآن  .2

 حديثة.استخدام الوسائل ال

 اللغة العربّية من خالل القرآن الكريم.تعّلم   .3

 وتسجيل صوت الـمتعلمة حتى تصل إلى اإلتقان. ،مهارة السماع بالتكراربالتركيز على االهتمام  .4

 تواصل بفضائل تعّلم القرآن الكريم وتعليمه، وغرس حب القرآن الكريم في حلقات تعليم القرآن الكريم.التذكير الـم .5

 تخفيف األعباء على معلمة القرآن والعمل على تحفيزها بمكافآت ثابتة. .6

 تبادل الخبرات الناجحة بين مراكز تعليم القرآن الكريم في ألبانيا. .7

 القرآن في ألبانيا. ة ألداء معلماتإجراء دراسة تقويمّي .8

 ة الـمعاصرة لخدمة كتاب الله.فعيل التعلم عن بعد واستخدام التقنّيت .9

ة األلبان في ألبانيا للـمضي في خطة تطبيقيّ )الذكور( معلمو القرآن الكريم  يواجههاإجراء دراسة عن الصعوبات التي  .10

 شاملة لتطوير تعليم القرآن في ألبانيا.

لتعلم وتعليم القرآن  لخدمة كتاب الله، والدعم الـماديّ  والبشرّي توجه إلى االستثمار الـمالّيالإلى دعوة أصحاب األموال  .11

 الكريم في ألبانيا.

 م القرآن الكريم عبر العالـم.تعّلفي إجراء الـمزيد من الدراسات عن الصعوبات التي تواجه الناطقين بغير العربّية  .12

لى اللغة األلبانية وكتابتها في كتيب ونشرها بين الـمهتمات، وعلى إمتها وترج انة،جمع الحلول الـمطروحة في االستب .13

 الـمواقع اإلسالمّية التي تخدم األلبان.

والتنقيب عن جهودهم في مجال خدمة القرآن  ،والبحث عن العلماء الـمعاصرين ،إحياء تراث علماء ألبانيا كالشيخ األلبانّي .14

 الكريم.

وتشجيعهم على تعليم القرآن  ،وتبنيهم وتعليمهم علوم القرآن الـمختلفة ،ناطقين بغير العربّيةاستقطاب النابغين من أبناء ال .15

 في بالدهم.

تكون تحت مظلة رابطة و ،العربّية تأسيس رابطة يكون هدفها اإلشراف على تجويد تعليم القرآن الكريم للناطقين بغير .16

 علماء األلبان.ال
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Abstract 

This study aims to identify the most important difficulties that face the female teachers of the Noble 

Qur’an in learning and teaching the Holy Qur’an and to indicate the appropriate solutions to address 

these difficulties, from the point of view of the Albanian Qur’an female teachers. This study adopted 

research methods to achieve the objectives of the study, Including the inductive approach that the study 

employed in tracking and extrapolating the subject’s vocabulary in its previous scientific perspectives. 

It also employed the descriptive approach using the field survey method that relied on the study tool (the 

questionnaire) built by the researchers to achieve the objectives of the study, where one hundred (100) 

electronic questionnaires were distributed to Albanian Qur’an enters. The stud also used to the structured 

and open interview method using the interview tool (the survey newspaper), where interviews were 

conducted with twenty female teachers of the Albanian Qur’anic centers through modern electronic 

platforms. 

The study reached several results, including: 

- The most prominent difficulties faced by female learners of the Noble Qur’an for non-Arabic 

speakers from the point of view of their teachers in Albania were: the weakness in the Arabic language, 

preoccupation with social communication, and focus on memorizing without learning the provisions of 

the Noble Qur’an and understanding its verses. 

- The most important matters for improving the teaching of the Holy Qur’an from the point of view 

of female teachers in Albania were: the continuous reminding of the virtues of learning and teaching the 

Holy Qur’an and instilling love of the Holy Qur’an in the Qur’an learning circles as well as the necessity 

of holding training courses for female teachers in the Arabic language from beginner to advanced levels, 

mastering recitation, managing and interpreting the Holy Qur’an and encouraging charitable 

endowments to support Qur’an centers. 

- The weak economic situation in Albania reflected negatively on male and female teachers and 

learners in terms of their learning and teaching the Noble Qur’an. 

The study recommended the necessity of employing modern technology in the service of the Noble 

Qur’an’s learning and teaching, in addition to inviting researchers to conduct more research on learning 

and teaching the Noble Qur’an to non-Arabic speakers in order to serve Muslims in the West and 

elsewhere. 

Keywords: Learning difficulties, Non-Arabic speakers, female Albanian teachers of the Holy Qur’an. 
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 الهوامش

ومشرفيها، من خالل مقابالت عبر الوسائط اإللكترونية، مديرة مركز عائشة البيانات والمعلومات أخذت من خالل المقابالت مع مسؤولي المراكز  1

تاريخ بم، واألستاذة سانية غاشي كراسنيجي 2019 مايوفي  م، ومديرة جمعية الفرقان أسمري سمري 5/4/2020األستاذة ريحانة، بتاريخ 

 م20/7/2020

  .م7/10/2020سائط اإللكترونية بتاريخ تيرانا عبر الو –مقابلة مع مديرة المركز الحضاري الثقافي  2

 .م6/6/2020أكاديمية سفراء اإلسالم األستاذة فولترا صالح الدين غورا عبر الوسائط اإللكترونية بتاريخ  مديرةمقابلة مع  3
 

 المراجعالمصادر و

 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربّية

 .األردن ،عمان ،. دار عمارعلوم القرآن الكريم بحوث منهجية في .(2007) .إبراهيمبراهيم، موسى اإل

 .انتشار اإلسالم بين األلبان عبر القرون .نجات إبراهيمي،

مكتبة المعارف  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة(. (.1995)لباني، محمد ناصر الدين. األ

 السعودية. ،الرياض ،للنشر والتوزيع

 لبنان.، بيروت ،دار ابن كثير ،صحيح البخاري(. 2002بخاري، محمد بن اسماعيل. )ال

 مصر. ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،اللغة العربّية وأثرها في اللغة األلبانية(. 2005سماعيل الكوسوفي. )إبكر، 

 .https://cutt.ly/igP7Yd6 .من الشعب األلباني مسلمون% 80 .بلقان انسايت

 األردن. ،عمان، دار الطريق للنشر والتوزيع مدخل إلى فهم صعوبات التعلم.(. 2016حمزة. ). جباليال

 .https://cutt.ly/cgNSBSU .تعليم اللغة العربّية .نصر الدين إدريس جوهر. جوهر

العربّية من خالل القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية منهج مقترح لتعليم اللغة  .م(2009) .صالح موسى .جيبو

 .جامعة النيلين، نيجيريا ،مناهج وطرق تدريس /دكتوراه في التربيةأطروحة  .العالية في نيجيريا

في لغير الناطقين بها مشكالت تعليم التجويد في معهد تعليم اللغة العربّية م(، 2015 /هــ1436) حمد بن فهد بن ضويانحسيمي، أال

رسالة ماجستير نوقشت في معهد تعليم اللغة العربّية لغير الناطقين بها في  .الجامعة اإلسالمّية بالمدينة المنورة )دراسة تقويمية(

 .الجامعة اإلسالمّية في المدينة المنورة

نجلو األ. مكتبة في العلوم النفسية والتربويةرق التحليل اإلحصائي طو مناهج البحث(. 1996وآمال الصادق. ) ،فؤاد .حطبأبو  

 القاهرة. ،المصرية

 .10ص، الطبعة الثالثة .أسسها وأساليبها ومجاالتها: البحوث اإلعالمية (.2010. )محمد .حيزانال

وزارة األوقاف  .التوظيف التقني للقرآن الكريم في تعليم العربّية للناطقين بغيرها .(م2008 /هــ1424) .محمد عبد الفتاح .خطيبال

 .والشؤون اإلسالمّية، مجمع الملك فهد، السعودية

 م،2014أكتوبر/ نوفمبر  -هـ 1436، محرم 329مجلة البيان، العدد  .التجديد اإلداري واإلبداع التعليمي .فايز بن سعيدزهراني ال

 .23ص

 األردن. ،دار اليازوري العلمية عمان. مناهج البحث العلمي بين التبيين إلى التمكين(. 2019سمرة والطيطي. )أبو  

 لبنان. ،بيروت، . دار مكتبة الهاللاإلتقان في علوم القرآن(. 2003سيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. )ال

. دار الكتب العلمية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 2. المجلد غاية النهاية في طبقات القراء(. 2006شافعي، محمد بن محمد. )ال

 لبنان. ،بيروت ،والتوزيع

 (. 8/24) ،1ط، بيروت الجيل، دار .األخبار منتقى بشرح األوطار نيل .(ـه1313) .علي بن محمد شوكاني،ال
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 ملخصال

يرموك وعالقتها التعرف إلى مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة ال إلى ةهدفت هذه الدراس   

ة اليرموك للعام يدرسون في تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامع طالب( 109لديهم، وتكونت عينة الدراسة من ) اإلنجازبدافعية 

 بدافعية ية واألخرىاألولى متعلقة بالضغوط األكاديم ؛قام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة ،راسةولتحقيق هدف الد .م2020/2021الدراسي 

، وأن مستوى ا  . وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الضغوط األكاديمية كان مرتفعهما وثباتهما، وتم التحقق من دالالت صدقاإلنجاز

ى الضغوط األكاديمية ظهرت النتائج عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية لمستو، كما أأيضا  لدى الطلبة كان مرتفعا  اإلنجازدافعية 

نوع الة تبعا  لمتغيربينما وجدت فروق دالجنس ومستوى الدراسة ي لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك باختالف متغير

امعة اليرموك جاالنجاز لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في  القبول، وعدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية لمستوى دافعية

ة بين مستوى وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائي .باختالف متغيرات الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول

 الضغوط األكاديمية ككل ومجاالتها وبين دافعية اإلنجاز ككل ومجاالتها.

 ، طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي.اإلنجاز: الضغوط األكاديمية، دافعية احيةالكلمات المفت

 

  المقدمة

مما ، واالتصال لإلعالم ثةالحدي التكنولوجياتاإلعالم بظهور  تبلور ظهورمتزايدا ، و وتقنيا  يشهد العالم اليوم تقدما معرفيا 

اصلة لمواكبة هذا لدى طلبة اإلعالم بالضغوط األكاديمية المتو شعورا تحديات قد تولد أمام وضع تعلم اإلعالم في الجامعات 

م هذه الئسليم ي مهاراتهم بشكل في توجيهعلى سعي طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي ، التي تؤثرالتقدم في المرحلة الجامعية

 التطورات والضغوطات األكاديمية المالزمة لها.

ت؛ فتؤثر على بة من أبرز الصعوبات والمشكالت التي تواجههم في الجامعاوتعتبر الضغوط األكاديمية التي تواجه الطل

 ,Ahorsu, Adjaottorلهم مشكالت واضطرابات سلوكية مرتبطة بالدراسة في بعض األحيان  تسببويمكن أن  ،تكيفهم

Yeboah & Opoku, 2020) .)خل الجامعة اديمية دايتركهم في حالة من التوتر والقلق، يمكن أن تؤثر على حياتهم األك وهذا

(Rosaline & Anggraeni, 2020 .) 

رات اإلعالمية الالزمة االهتمام باإلعالم واإلعالميين من حيث التأهيل والتمكين وامتالك المها بمكان الضرورةفقد أصبح من 

 شخص ألي ال بد التي وعةالمتنفهناك العديد من المهارات  .لممارسة مهنة اإلعالم والتواصل مع اآلخرين بكل كفاءة واقتدار

وضح  أأن يمتلكها حتى تجعل قدرته على أداء عمله أفضل وإيصال الرسالة بشكل  من الدعوي يعمل في مجال اإلعالمي

)Dodd, Konkes, Reid & Lester, 2019.) 

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
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، مما الطالبةرض لها وتتزايد الضغوط األكاديمية مع زيادة التطور، وكثرة تنوع المناهج والمتطلبات التكنولوجية التي يتع

 ,Pajarianto, 2020 Rosaline & Anggraeni)وخصوصا  مع قلة خبرتهم في التعامل مع مثل هذه الضغوط  ،يسبب لهم القلق

التي تشجعه وتحثه على التقدم  لدى الطالب بتلك األشياء الداخلية لدى الفرد، اإلنجاز، في الوقت الذي يرتبط فيه دافع (2020

 ,Karamanقع الحصول على هذا الحافز، مما يسهم في توجيه سلوكيات الفرد لتحقيق الهدف الذي يريده )واإلنجاز  لتو

Nelson & Cavazos Vela, 2017 .) 

ترتبط بقوى داخلية يمكن أن تظهر من وفمنها النفسية ومنها الجسدية،  ؛وتتباين الدوافع التي تحث الفرد على اإلنجاز

استعداد الشخص ورغبته لمواجهة التحديات بأنه  صدر عنه في حياته األكاديمية. ويعرَّف الدافعخالل سلوكيات الفرد التي ت

 (. Wang, Xu, Wang & Zhu, 2019نجاز األعمال الصعبة بشكل يرضى عنه )إلومقاومة الحواجز، وبذل الجهود 

في مستوى مباشرا   تأثيرا   لمؤثرةاالعوامل  أهممن  من جانب آخر والدافعية لإلنجاز من جانب الضغوطفإن  ،ومن هنا

 .(Ramaprabou & Dash, 2018)والمجال التعليمي بشكل خاص  ،بشكل عام واألنشطةفي مختلف المجاالت  الفرد أداء

في جامعة اليرموك، فإن طبيعة الضغوط األكاديمية  ولما كانت هذه الدراسة خاصة بطلبة تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي

ا هي من المشكالت التي تؤرقهم، مما يتطلب منهم التعامل معها بشكل إيجابي ينعكس بصورة أفضل على تحقيق التي يواجهونه

إلنجاز ما هو مطلوب منهم من أعمال ومهام دراسية، ال سيما في ضوء وجود العديد من الموضوعات  أهدافهم ودافعيتهم

 والمتغيرات المتنوعة.

 مشكلة الدراسة

مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة  إلىدراسة في التعرف تتبلور مشكلة هذه ال

أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى وجود تأثير سلبي للضغوط األكاديمية  د. فقلديهم اإلنجازاليرموك وعالقتها بدافعية 

وقد . ((Ahmad, 2021; Khalifa, 2021; Kushendarto & Sujana, 2021اإلنجاز األكاديمية لدى الطلبة  دوافععلى 

 تحصيل دوافع لديهم المستوى متوسطة أكاديمية ضغوط من يعانون الذين بةالطلفقد اتضح أن  ؛تباينت مستويات هذا التأثير

 وهذا .(Ramaprabou, & Dash, 2018) األكاديمي الضغط من طفيف أو مرتفع مستوى لديهم الذين بأولئك مقارنة عالية

 ,Lin, Su & McElwainكشفت دراسة ). وقد طالبال لدى اإلنجاز دافعية ارتفاع إلى يؤدي للضغط األمثل المستوى أن يثبت

 ,Karaman, Nelson & Cavazos Vela)، بينما أشارت دراسة اإلنجاز دافع ارتفاع إلى يؤدي المعتدل الضغط أن( 2019

الباحث  وعليه، عمد . الجامعية المرحلة طالب بين اإلنجاز بدوافع مهمة عالقة اله تليس األكاديمية الضغوط أنإلى  (2018

وعالقتها  في هذه الدراسة للتعرف إلى مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

حيث التأهيل متطلبات ضاغطة من من عوي مهنة اإلعالم الد تتطلبهاوذلك بسبب المتطلبات التي  ،لديهم اإلنجازبدافعية 

بغية العمل على  ؛والتمكين وامتالك المهارات اإلعالمية الالزمة لممارسة مهنة اإلعالم والتواصل مع اآلخرين بكل كفاءة واقتدار

 م طرق عالجية للتخلص منها.يالتخفيف منها، أو معالجتها بصورة جذرية، من خالل تعرية أسبابها، وتقد

 دراسة أهمية ال

الدراسة لهذه  وعليه فإن األهمية النظرية .الجانب النظري والجانب العملي ؛على األغلب نبينأهمية أية دراسة جا تشمل

 اطالعحسب حدود  –موضوع لم يتم تناوله في  مساهمتها في إثراء المكتبة العربية واألدب النظري تكمن فيبصورة خاصة 

 اإلنجازمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك وعالقتها بدافعية وهو مستوى الضغوط األكادي –الباحث 

الكشف عن مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي  فتكمن فيأما أهميتها من الناحية العملية  .لديهم

على معالجة أسباب هذه  في العملب القرار والمعنيين في جامعة اليرموك، وعالقتها بدافعية االنجاز لديهم، لمساعدة أصحا

للطلبة الجامعيين. وتقوم هذه الدراسة أيضا  بتزويد المسؤولين بتوصيات  ةالضغوط للمساعدة في تجويد الحياة األكاديمي

 ا  لذي سينعكس إيجابدافعيتهم لإلنجاز، األمر ا يحسنمبنية على نتائج هذه الدراسة، مما يزيد من دافعية الطلبة الجامعيين، و

 على تحقيق األهداف المنشودة في مؤسسات التعليم الجامعي.
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 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

التعرف إلى مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك وعالقتها بمستوى  -1

 لإلنجاز. ةالدافعي

 .ى الطلبةيرات الديموغرافية على مستوى الضغوط األكاديمية ودافعية االنجاز لدالتعرف إلى تأثير المتغ -2

 لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك. اإلنجازتوضيح العالقة بين الضغوط األكاديمية ودافعية  -3

 أسئلة الدراسة

 التالية: األسئلةسعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن 

 األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن من وجهة نظرهم؟ما مستوى الضغوط  -1

 لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن من وجهة نظرهم؟ اإلنجازما مستوى دافعية  -2

لضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة مستوى ا في (a ≤0,05) داللةالفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدهل  -3

 واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك، تعزى لمتغير الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول؟

لدى طلبة الدعوة  اإلنجازفي مستوى دافعية  (a ≤0,05)داللة الوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تهل  -4

 الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول؟ اتتغيرتعزى لم في جامعة اليرموك واإلعالم اإلسالمي

 لديهم؟ اإلنجازودافعية  وجد عالقة بين مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالميتهل  -5

 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية

ة على األداة المستخدمة لقياس الدرجة الكلية الستجابات أفراد الدراس: اإجرائيا بأنه ايمكن تعريفه الضغوط األكاديمية: -

إدارة الوقت، و، ضغط الدراسة والتوقعات الذاتيةمجاالت ) الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في

 .االختبارات(

لقياس دافعية الدرجة الكلية الستجابات أفراد الدراسة على األداة المستخدمة  :ابأنه إجرائيا  ايمكن تعريفه نجاز:دافعية اإل -

  تحديد األهداف(.والمثابرة، ومجاالت )الطموح،  نجاز لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي فياإل

الذين يدرسون في تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في  كافة الطلبة طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي: -

 السنة الثالثة. مختلف مستويات الدراسة من السنة األولى وحتى

 حدود الدراسة 

 تتحدد هذه الدراسة بالحدود اآلتية: 

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة  .1

 نجاز.اليرموك وعالقتها بدافعية اإل

     مسجلين في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعيالحدود الزمنية: يقتصر تطبيق هذه الدراسة على الطلبة ال .2

2020/2021 . 

الحدود المكانية: تم تحديد المكان بقسم الدراسات اإلسالمية، تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي، في جامعة اليرموك  .3

 في األردن.

 المي في جامعة اليرموك، بلغت الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على عينة من طلبة تخصص الدعوة واإلعالم اإلس .4

 . باتوطال الب( ط109)
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 اإلطار النظري 

 الضغوط األكاديمية ودافعية اإلنجاز

 أواًل: الضغوط األكاديمية

 ويسبب الفرد بها يمر التي المختلفة األكاديمية الظروف بسبب ينشأ الذي الضغط"  :بأنهالضغط األكاديمي ُيعرَّف 

النفسية  يتعرضون ألشكال متعددة من االضطراباتإن طالب الجامعات  إذ؛ (Ahmad, 2021: 166)"الفرد لذلك سلبية استجابة

 باالستقالل يظهر لديهم إحساسفالمرحلة الجامعية،  إلىنتيجة للمواقف الجديدة التي يواجهونها عند االنتقال  ، والصراعات

 ,Mouawad & Al-Subaie, Ramliاألكاديمية )م نجازاتهإتحمل المسؤولية فيما يخص دراستهم والقدرة على و الذاتي،

Alavi, Mehrinezhad & Ahmadi, 2018.) 

المشكالت التي تواجه طلبة الجامعات، وبخاصة مع زيادة التنافس بين الطلبة في  أكثر تعد الضغوط األكاديمية منو

 & Kushendarto) ائف المناسبةواكتساب المهارات التي تؤهلهم للحصول على الوظ مستوى تعليمي،الحصول على أفضل 

Sujana, 2021) 

 الجامعات في المختلفة والظروفعود للمواقف تإن زيادة الضغوط األكاديمية التي يتعرض لها الطلبة في الجامعات، 

 الحياة فيالتفكير كثيرا و للفشل، السلبيةالتعليمية التي ترهق الطالب، وتزيد من توتره وإرهاقه كالعواقب  الظروفف ؛والكليات

 (. Nazim, & Kumar, 2014) األكاديمية الضغوط التي تسمى في جملتها المستقبلية،

 لمهارات هتطوير كيفية ذلك في بما ،األكاديمية للطالب حياةال جوانب من العديدوتؤثر هذه الضغوط بصورة سلبية على 

عدد من المشكالت النفسية،  إلىتؤدي  أن يمكنو(. Sharma, 2021) الموجودة المهارات من االستفادة وكيفية ،جديدة

 (Karaman, Lerma, Vela & Watson, 2019 .سوء التوافق مع الحياة الجامعيةإلى ومن ثم  ،واألكاديميةواالجتماعية، 

Aihie & Ohanaka, 2019.) 

 ,Barseli, Ahmad & Ifdil) األكاديمية األنشطة من تأتي التي المطالبمن كثرة  في العادة األكاديمي الضغطوينتج 

 وأفكار وسلوكيات ،سلبية جسدية فعل ردود شكل على استجاباتوتظهر أشكال هذا الضغط على الطالب من خالل (. 2018

 (.Barseli, Ifdil & Nikmarijal, 2017; Adom, Chukwuere & Osei, 2020) غير سليمة وعواطف

 السلبية بالعواطف يمتلئون همألن ؛جيد بشكل التعلم في اركةالمش على الطالب قدرة عدم فيالضغوط األكاديمية  تسببوت

 ون بها،يمر التي األكاديمية العوامل من تنبع توترات شكل فيوتكون  لديهم، تعلمال بأنشطة رتبطلها، كونها ت تعرضهم عند

 ،(Alsulami, et al, 2018) عندهم والسلوكية والعاطفية الجسدية الحالة على وتؤثر ،الطالب لدى لألفكار تشويش ا تسببف

 أو العقلي للرفاه ات متخيلة أو حقيقيةتهديد معالتعامل  يسهمحيث  الخارجية، األحداث تجاهوتسهم في تكوين ردود أفعال 

 (. Ahmad, 2021) الفسيولوجية والتكيفات فعالاأل ردود من سلسلة في إنتاج للشخص الروحي أو العاطفي أو الجسدي

 & Barseli, Ifdil) األكاديمية للحالة الذاتية لتصوراته الضغوط األكاديمية نتيجة مباشرة لبعض هذ تكونويمكن أن 

Nikmarijal, 2017 لتحقيقه الطالب يبذلها التي والمثابرة الجهد على التأثير في ا رئيسي ا دور الذاتية الكفاءة(. حيث تلعب 

 Alفي حياته الجامعية ) المختلفة لمهامل هتحقيق في الضغوط هذه مع بها يتعامل التي الطريقة المرجوة، وكذلك األهداف

Demerdash, 2020 بما فقط تتعلق ال التي األحكام من مجموعة عن يعبر الذي للسلوك المهمة المحددات أحد(. وتشكل 

 (. ElAdl & Polpol, 2020) تحقيقه يستطيع ما على للحكم ا أيض ولكن ، الفرد يحققه

 ضغط إلظهار الميل زاد الفشل، من الخوف زاد كلما( أنه Yassin & Kenawy, 2018 ; Khalifa,2021)ويرى 

 شنورويؤكد  األكاديمي الضغط من أقل قدر إلظهار الميل زاد األكاديمية، الذاتية الكفاءة زادت كلماو ،أكبر أكاديمي

(Channawar, 2018) وبيَّن  .ومتوسطة عالية ضغوط من يعانون الذين للطالب األكاديمي التحصيل في معنويا  فرقا  هناك أن 

(Chandra & Singh, 2015) األكاديمية ضغوطهم عن النظر بغض قدرتهم أثبتوا ا طالبأن هنالك. 
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 جهها ويتخلص منها ليحقق ما يصبوايوجد دور بارز للكفاءة في التقليل من أثر هذه الضغوط، التي تجعل الطالب يو

 تسجيل المالحظاتو ، ولديهم القدرة على التخطيط والتحضيرمهارات دراسيةن يمتلكون الطلبة الذي ال يتعرض. حيث إليه

 ,Ganjiwale & Nagar) لذين ال يمتلكون هذه المهاراتمثل بقية الطلبة ا األكاديميةالضغوط  إلى، والمراجعة والمناقشة

 الكافي الوقت وجود عدم وتصور ،المهمة كمالإل الالزمة المعرفة لمقدار الطالب تصور األكاديمية الضغوطات تشمل(. ف2020

 (.  Karaman Nelson & Cavazos Vela, 2018) لتطويرها

الدراسية والذكاء والدافع  العاداتمثل  ،واكتساب المهارات األكاديمي واإلنجازالنجاح المرتبطة ب العوامل وكذلك فإن

في المساهمة  إن لم تكن قادرةعلى األخرى،العوامل  نا موغيرهوأساليب التدريس المتبعة في الجامعة  األسري والتشجيع

 Rustam & Tentama, 2020; Maajida Aafreen, Vishnu ضغطا  أكاديميا  ) تولدفإنها ، األكاديميوالتطور  التعليم

Priya & Gayathri, 2018 .) 

وكثرة المهام  ،التنافس بين الطلبةو واألساتذة، األسرةتوقعات ضاف إلى أسباب حدوث الضغط األكاديمي عوامل مثل: تو

بها كذلك عوامل البيئة األكاديمية الضاغطة كالمهام الكثيرة، ومنافسة األقران،  وتلتحق(. Andarini, 2020والمسؤوليات )

 ;Goyal, Chakrawal & Banerjee, 2021األكاديمية )الضغوط  من ونظام التقييم، وحجم المقرر الدراسي وغيرها

Abdollahi, Panahipour, Tafti & Allen, 2020 .) 

وقد تسبب بعض السمات التي يتمتع بها الطلبة كالميل إلى الكمال في التحصيل، والشعور بالذنب عند االسترخاء، 

 Kushendarto & Sujana, 2021)أكاديمية إضافية ) الخاصة ضغوطا  هموالجدية في كل شيء، والسعي لتحقيق معايير

بشكل كبير على الوسائل  داالعتماتم  ،التعليمية التربوية األنظمةائحة كورونا من تغيرات في ج أحدثتهما لونتيجة 

على  إضافية تشتمل  أكاديمية يعيشون ضغوطا  فأصبحواالضغوط واألعباء على الطالب، ، التي زادت من التكنولوجية المختلفة

 ,Smith, Guimond) التعليم التقليدي أو الوجاهيالتي لم يعرفوها زمن  والضغوط المختلفة ،الصعوباتالعديد من 

Bergeron, St-Amand, Fitzpatrick & Gagnon, 2021; Yang, Chen & Chen, 2021)  .) 

يعمل الضغط األكاديمي على إضعاف كبير لنقاط القوة لدى الطالب، ويسهم في تعزيز مواطن الضعف لديه،  ،وبالمحصلة

، األمر الذي يتطلب توظيف استراتيجيات Kushendarto & Sujana, 2021)الجامعي ) مما يؤثر سلبا  على أداء الطالب

مناسبة للتعامل مع هذا الكم من الضغوط األكاديمية. ومن هذه االستراتيجيات: العمل على فهم البيئة الجامعية الخاصة بالطالب 

ويات، ومساعدته في تنمية عالقاته مع اآلخرين بشكل ، والعمل على تدريبه على كيفية إدارة الوقت وتحديد األولجيدا  فهما 

 (.(Kimarie, 2016يجابي إ

  دافعية االنجاز

 ,Mays, Franke, Metzner) تجاوزها أو المجتمعية أو الفردية التوقعات إلى للوصول السعيُتعرَّف دافعية اإلنجاز بأنها: 

(Boyle, Jindal-Snape, Schneider & Wichmann, 2018 

التي يوليها الباحثون اهتمامهم، وذلك ألهميتها التي تتعلق بتوجيه  يةالدافع لإلنجاز من الموضوعات األساسيعتبر و

استعداد لدى الفرد  عبارة عنإلنجاز لالدافع إن  ؛ إذالسلوك وتنشيطه، والتأثير الذي تحدثه في إدراك الفرد للمواقف الضاغطة

 ,Al-Zahrani) من خالل المثابرة وبذل الجهد للتغلب على العقبات ؛فوقويدفعه للسعي نحو النجاح والت ،يوجه سلوكه

2018 .) 

 الفرد سعي مدىحيث يعمل على تحديد  البشري، التحفيز لنظام هامةال الجوانب أحديمثل  اإلنجاز دافعفإن  ،وعليه

 بقدرته الفرد إيمان وهو السيطرة، موضع منها عوامل بعدة اإلنجاز دافع مستوى يتأثرو. في سبيل نجاحه في سعيه ؛ومثابرته

 (. Hammoud, 2021) لها يتعرض التي والمواقف األحداث في التحكم على
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 نظرية وترى (.2021، نجمة) التعليمية العملية مخرجات معظم في المؤثرة المتغيرات أهم منوُيعد دافع اإلنجاز كذلك 

 الذات، تحقيق على القائم المتعلم جانب من الذاتي التوجه من كل لىع تشتمل عملية أنه التعلم إلىفي نظرتها  اإلنجاز دافعية

 إمكاناتها واستغالل المحيطة البيئة ومتطلبات احتياجات تلبية على والقائم المحيطة البيئة سياق في االجتماعي والتوجه

(Emamjomeh, Toghyani & Bahrami, 2021) . 

يمية معينة لداف تعهأ تحقيقا في سبيل هيمكن استخدام وسيلة اعتبارهاب يميلالتع في الجانبمية الدافعية هأوتتجلى 

تؤثر إيجابا  وسلبا  في ميول  الدافعية؛ إذ إن واإلنجازى التحصيل لأحد العوامل المحددة لقدرة الطالب عألنها ، بصورة فاعلة

فتجعل من بعض  أيضا  بحاجاته؛ قةالى علي عهو بعض النشاطات وتهمل أخرى، نجوتساهم في توجيه انتباهه هي ، فالطالب

 .(Musa & Albony,2021)صورة أكثر فاعلية ونشاطا  ى المثابرة والعمل بلع هتحثف سلوكه،المثيرات معززات تؤثر في 

 إضافية لضغوطقبول الفرد واستجابته في يمكن أن تولد استجابات سلبية تتمثل فإنها  ومع هذه األهمية لدافعية اإلنجاز،

 (.Al-Omari, 2018) عاقة اإلنجازإفي تتسبب 

 ،الفرد أداء مستوى في مباشرا  تأثيرا  تؤثر التي العوامل أهم منُيعتبران  لإلنجاز والدافعية طفإن الضغو ،وبناء على ما سبق

 .Nazim & Kumar, 2014)) خاص بشكل التعليمي والمجالبصورة عامة،  واألنشطة المجاالت مختلف في سلبا  أو إيجابا ،

ن مكونات دافعية االنجاز يمكن التعبير عنها بصورة أكثر تحديدا  وإيجازا  بأنها: الشعور بالمسؤولية، والثبات واإلصرار إ

(. أما دافع Narasimhan, 2018والمتابعة، وإدراك أهمية الوقت، والوصول إلى المطلوب بشكل مميز، والتخطيط للمستقبل )

 (التهرب إنجاز هدف)من خالل  الفشل من الخوف ، ومن(التقريبي اإلنجاز هدف)من خالل  النجاح في الرغبةاإلنجاز فيتكون من 

(Mays, Franke, Metzner, Boyle, Jindal-Snape, Schneider & Wichmann, 2018 .) 

جعة كيفية مراوونسيان أتذكر والمحاضرة،  أثناءفي تدوين المالحظات والمحاضرة،  أثناءفي وتعد مهارة إدارة الوقت 

لدى  دافعية اإلنجاز من رفعت من األساليب اإلرشادية التي التعامل باهتمام مع االمتحانوالدورات، كيفية التحضير لالمتحان، 

 (.Al-Maqhousi, 2021الطلبة )

 ألن حاجته إلشباع الفرد محاولةالمعرفي في  الدافع من نه عملية تشمل كال أالتعلم على  إلىوتنظر نظرية دافعية االنجاز 

، المتميز أدائه طريق عن يحرزها التي والمكانة ،والسمعة الشهرة من المزيد في الفرد، ويرتبط برغبة الذات ، وتوجيهويفهم يعرف

 عن النظر بغض(. ويشكل دافع االنتماء Pechsung, Makanong & Bhanthumnavin, 2021االنتماء ) دافعإلى جانب 

والمهارات المهنية والمهارات العامة،  الذهنيةالتي تنقسم إلى المهارات  األساسية مهاراتبال درايةلل ضروريا  عامال التخصص 

 ,Blom, Bowe & Davenport) العالي التعليم مؤسسات في اإلعالم تعليم من المكتسبة العملية والكفاءات المهارات وتقييم

2019 .) 

 الطالب يحملها التي والنوايا والمواقف المعتقداتمن  ا  مزيج ماإلعالتولد هذه المهارات المكتسبة بفعل الدافع لدى طالب 

 تؤثر التي الرئيسية المكونات أحدف .باإلنجاز المتعلقة لسلوكياتهمو لإلنجاز الطالب دوافعب التي تنبئ والمواقف أنفسهم عن

ديهم، حيث يقوم الطلبة بتقييم قدراتهم ل العامة الكفاءةتجاه  اتهممعتقد أو لقدراتهم الطالب تقييم كيفية هو التوقعات هذه على

يصبح الطالب أكثر ميال  للتعامل بحماس أكبر  إيجابية، استنتاجات إلى يتوصلون وعندما ،كيفية التصرف بفاعلية حولباستمرار 

 (.(Mahdavi, Valibeygi, Moradi & Sadeghi, 2021 ابإضفاء المزيد من القيمة عليه وممع العملية التعليمية، ويق

 بالتعلم االهتمام ومن أجل القيام بعملية تقييم واقعية لقيمة التعلم، فال بد من التعرف إلى أبعاد هذا التقييم، التي منها

 مؤشر هو الهدف توجهاتومدى  ،التعلمحدوث  في تسهم أن شأنها من التي السلوكيات تبنيالتي  للتعلم المتصورة الفائدةو

  (.Smith, Guimond, Bergeron, St-Amand, Fitzpatrick & Gagnon, 2021) للتعلم المعطاة للقيمة( عدوُب) آخر مهم

 الدافعو .لذاته الفرد بتقييم كبير حد إلى يتأثرفإنه  البشر، جميع في متفاوتة بدرجات اإلنجاز دافع وجود من الرغم علىو

 الحياة، تحديات على التغلب في للنجاح الداخلي فعداالب األساسية مشاعرالو سلوكياتال تتأثرإذ  اليومية الحياة في مهم عامل

 .(Yendi, 2021تحقيق األهداف ) عند الذات وتقدير الكفاءة مشاعر يعزز أنه كما
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 وتحديد ،لإلنجاز الدافعية سمة ظهور في هاما  عامال  حيث ُتعدَّ ،التنشئة أساليبأيضا   اإلنجاز دافعية في المؤثرة العواملومن 

 ويثابرون ،الجاد العملب يلتزمون بالكفاءة يشعرون منإذ إن الذاتية  والكفاءة االجتماعية، البيئاتكذلك رد، ولدى الفا مستواه

 هام متنبئ الذي هو بمثابة النجاح توقعإلى عامل  باإلضافة. هذا قدراتهم في شك ينتابهم ممن من غيرهم أطول لمدةعليه 

 (. Narasimhan, 2018) اإلنجاز لسلوك

 السابقة  الدراسات

 : الدراسات التي تناولت الضغوط األكاديميةأواًل

الصالبة األكاديمية وعالقتها ( دراسة بعنوان: "Mahasna, Ghazo & Azmat, 2021محاسنة وغزو والعظمات ) أجرى

صالبة هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى ال ."بالضغوط األكاديمية والتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة الهاشمية

من  ،الباتوط الب( ط804وتكونت عينة الدراسة من ) .األكاديمية ومستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية

وقد أظهرت نتائج  .األكاديميةمقياس الصالبة األكاديمية، ومقياس الضغوط  ةالدراس تاستخدمو .طلبة الجامعة الهاشمية

 فروق ية والضغوط األكاديمية كان متوسطا ، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم وجودالدراسة أن مستوى الصالبة األكاديم

بين الصالبة  موجبة ودالة إحصائيا  ةارتباطيوجود عالقة ودالة إحصائيا  في مستوى الضغوط األكاديمية تعزى لمتغير الجنس. 

 يا  بين الصالبة األكاديمية والضغوط األكاديمية.سالبة ودالة إحصائ ارتباطيهاألكاديمية والتحصيل الدراسي، ووجود عالقة 

 Academic Self-efficacy As a Mediator between Fear ofبعنوان: "  دراسة( (Khalifa, 2021وأجرى 

Failure and Academic Stress among High school Students during Covid-19 ""الذاتية الكفاءة 

". Covid-19 جائحة خالل الثانوية المدارس طالب بين األكاديمي والضغط الفشل من الخوف بين كوسيط األكاديمية

 األكاديمي والضغط الفشل من الخوف بين العالقة في األكاديمية الذاتية الكفاءة تلعبه الذي الدور في لتحقيقل الدراسة هدفت

 210) الثانوي الثالث الصف طالب من (320) ت عينة الدراسةبلغ .Covid-19 جائحة خالل الثانوية المدارس طالب بين

 وأشارت، الكمي المسحي المنهج استخدام تم. مصرفي  الشيخ كفر بمحافظة والتعليم التربية مديرية ( منذكور 110و إناث

 شلالف من الخوف أن، واألكاديمية والمماطلة الفشل من الخوف من بكل سلبي ا ارتباط ا ترتبط الذاتية الكفاءة أن إلى النتائج

 والضغط الفشل من الخوف من كل على مباشر سلبي تأثير لها كان الذاتية الكفاءة أنو ،األكاديمي بالضغط إيجابي بشكل مرتبط

 .األكاديمي

القيمة التنبؤية للضغوط األكاديمية ( دراسة بعنوان: "Marzouk & Nubi, 2017) نوبيوأجرى مرزوق وال

إلى تحديد القيمة التنبؤية للضغوط  الدراسة هدفت ."طلبة الجامعات ىيمي لدوالمعتقدات الالعقالنية بالتلكؤ األكاد

 ،المنهج الوصفي دراسةال في استخدمو .األكاديمي لدى طلبة الجامعات وعالقتها بالتلكؤ األكاديمية والمعتقدات الالعقالنية

بين التلكؤ  موجبة دالة إحصائيا  باطيهارتوأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة  .( طالبا 268وتكونت عينة الدراسة من )

 األكاديمي وكل من الضغوط األكاديمية والمعتقدات الالعقالنية لدى طلبة الجامعات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في

 ا  دالة إحصائي فروقالضغوط األكاديمية والمعتقدات الالعقالنية، ووجود   مرتفعي ومنخفضي الطالباألكاديمية بين  التلكؤ

دالة  فروقالضغوط األكاديمية والمعتقدات الالعقالنية والتلكؤ األكاديمي لصالح الذكور، ووجود  فيلمتغير الجنس  تعزى

 والمعتقدات الالعقالنية والتلكؤ األكاديمي لصالح السنة األولى . الضغوط األكاديمية فيلمتغير المستوى الدراسي  ا إحصائي

الضغوط األكاديمية وعالقتها بكل من القلق وفعالية الذات ( دراسة بعنوان: "Abdullah, 2015) هعبد اللوأجرى 

وكل من القلق وفعالية  يميةالضغوط األكاد بينالعالقة  بيعةإلى التعرف إلى ط الدراسة . هدفت"األكاديمية بين طلبة الجامعة

وأظهرت نتائج الدراسة  .( طالبا 150نت من )تكو، والمنهج الوصفي تاستخدمو لدى طلبة جامعة القاهرة، الذات األكاديمية

أبعاد القلق  بين إيجابية، ووجود عالقة ارتباطيه األكاديميةالذات  األكاديمية وفعاليةالضغوط  بينسالبة  ةوجود عالقة ارتباطي

 اث.اإلن لصالحاألكاديمية الذات  فعاليةالذكور واإلناث في  بين، ووجود فروق ذات داللة األكديميةوالضغوط 
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الفروق في الضغوط األكاديمية لدى طلبة كلية التربية في جامعة ( دراسة بعنوان: "Hassan, 2015وأجرى حسن )

إلى التعرف إلى الضغوط األكاديمية لدى طلبة كلية التربية في  الدراسة هدفت ."السلطان قابوس في ضوء بعض المتغيرات

وأظهرت نتائج  .( طالبا 330، وتكونت عينة الدراسة من )ج الوصفيالمنه دراسةال في استخدموجامعة السلطان قابوس، 

للجنس وذلك لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  تعزىالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 للتخصص.

 : الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز ثانيًا

الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى دراسة بعنوان: " (Musa & Albony,2021)والبوني  موسىأجرى 

معرفة الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية  إلى الدراسة هدفت ."جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيافي طالب كلية التربية 

 تاستخدم .وطالبة ا ( طالب263وبلغ حجم العينة ) ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيافي  االنجاز لدى طالب كلية التربية

الدراسة  أسفرتو .نجازومقياس الدافعية لإل ،مقياس الضغوط النفسية الدراسة تاأدا تفي حين كان الوصفي،المنهج دراسة ال

توجد أنه و يهم باالرتفاع،تتسم دافعية اإلنجاز لدبينما  باالنخفاض، تتسم كلية التربية طالبالضغوط النفسية لدى عن أن 

وتوجد فروق ذات  ،التربيةرتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية ودافعية اإلنجاز لدى طالب كلية ا عالقة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في و ،لصالح النوع )أنثى( ،داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير النوع )ذكر، أنثى(

 .ناثاإلصالح ل الجنسالضغوط النفسية تعزى لمتغير 

المرتبطة بالتحصيل وعالقتها بتوجهات أهداف  االنفعاالت( دراسة بعنوان: "Rashwan, 2020وأجرى رشوان )

 االنفعاالت هدفت للكشف عن ."اإلنجاز في إطار النموذج السداسي لدى طالب الجامعة: منحى التنبؤ وتحليل التجمعات

 ت الدراسةاستخدمو .إلنجاز في إطار النموذج السداسي لدى طالب الجامعةوعالقتها بتوجهات أهداف ا ،المرتبطة بالتحصيل

طالبا  وطالبة من طالب جامعة جنوب الوادي، ُطّبق عليهم مقياس توجهات ( 540، وبلغت عينة الدراسة )المنهج الوصفي

 .(k 2013مة الوطبانوآخرين )ترج Pekrun (، ومقياس االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل من إعداد2015األهداف )علي، 

إلى أن أهداف اإلقدام المعتمدة على المهمة هي األكثر شيوعا  بين الطالب، وأن انفعال الفخر كان أكثر  الدراسةتوصلت و

عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في متغيرات البحث راجعة الختالف متغيري النوع والتخصص تبين وكذلك  .االنفعاالت شيوعا 

فروق  وكانت هنالكلصالح اإلناث،  فيها ركة بينهما، عدا أهداف اإلقدام المعتمدة على الذات؛ فكانت الفروقوالتفاعالت المشت

وجود وإمكانية التنبؤ باالنفعاالت المرتبطة بالتحصيل بمعلومية أهداف اإلنجاز، مع دالة في القلق لصالح التخصصات األدبية، 

 .البحث تجمعين يمكن من خاللهما تمييز المشاركين في

الضغوط النفسية المدركة وعالقتها بدافعية االنجاز " ( دراسة بعنوان:Al-Zahrani, 2018وأجرى الزهراني )

العالقات االرتباطية بين الضغوط النفسية المدركة إلى التعرف إلى هدفت ، "لدى عينة من طالب الجامعة األكاديميوالتوافق 

الدراسة  أداةأما ، المنهج الوصفي ت الدراسةاستخدم. لدى طالب جامعة جدة ميوكل من دافعية اإلنجاز والتوافق األكادي

 .، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية( طالبا  من طالب جامعة جدة150) من الدراسةعينة  وتكونت ،تبانةاالسفتمثلت في 

 ودافعية اإلنجاز بأبعادها المختلفة واعها المختلفةسالبة بين الضغوط النفسية بأن ةارتباطيوجود عالقة وأظهرت نتائج الدراسة 

ودافعية اإلنجاز في التنبؤ بالتوافق  لكل من الضغوط النفسية المدركة كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود إسهام دال إحصائيا 

 األكاديمي لطالب الجامعة. 

القته بالدافعية لإلنجاز لدى الطالبات األكاديمي وع فالتكي" ( دراسة بعنوان:Al-Omari, 2018وأجرت العمري )

األكاديمي وعالقته مستوى التكيف  إلىالتعرف إلى هدفت  ."مجلة كلية التربية في جامعة األزهر- في مدينة الرياض

واشتملت عينة الدراسة على  ،المنهج الوصفي دراسةال في استخدمحيث  بالدافعية لإلنجاز لدى الطالبات في مدينة الرياض،

بمقياس التكيف  الدراسة واستعانت .في المملكة العربية السعودية مدينة الرياضفي من طالبات المرحلة الثانوية  (102)
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جاء بدرجة  للطالبات األكاديمين مستوى التكيف أ وأظهرت نتائج الدراسة .للدراسة داتيناألكاديمي، ومقياس دافعية اإلنجاز كأ

 إحصائية بين مستوى التكيف داللةإيجابية ذات  ةعالقة ارتباطيوجود مع بدرجة كبيرة، جاز جاء النن مستوى دافعية اوأكبيرة، 

 لدى الطالبات.جاز االنودافعية  األكاديمي

 دافعية االنجازوالضغوط األكاديمية ثالًثا: الدراسات التي تناولت العالقة بين 

-Academic Stress: How Extrinsic Motivation and Self( دراسة بعنوان: "(Ahmad, 2021 أحمد أجرى

efficacy Affect ""تأثير إلىللتعرف هدفت الدراسة  ."الذاتية والفعالية الخارجي الدافع يؤثر كيف: األكاديمي اإلجهاد 

 (159) الدراسة هذه في شارك .جاكرتا والية جامعة في الطالب على األكاديمي الضغط على الذاتية والفعالية الخارجي الدافع

 جمع تمو ،المتعدد الخطي لالنحدار الرئيسي النموذج مع كمي نهج هو المستخدم النهجو ،الدراسية البرامج مختلف من اطالب 

وأن  للطالب، األكاديمي الضغط على وهام سلبي تأثير له الخارجي الدافع أن عن الكشف تم ستبانة وقدا باستخدام البيانات

 إجهاد على لها تأثير الذاتية والفعالية الخارجي الدافع للطالب، وأن األكاديمي الضغط لىع وهام سلبي تأثير لها الذاتية الكفاءة

 كبيرة. بنسبة األكاديمي الطالب

 The Effect of Academic Stress, Learningدراسة بعنوان: " (Kushendarto & Sujana, 2021) أجرىو

Behavior and Gadgets on Academic Achievement of Accounting Students " "األكاديمي اإلجهاد تأثير 

األكاديمي وسلوك  الضغطتحديد تأثير  دفت إلىه ،"المحاسبة لطالب األكاديمي التحصيل على واألدوات التعلم وسلوك

وديانا، جامعة أفي  تم إجراء هذا البحث في كلية االقتصاد واألعمال .التعلم واألدوات على التحصيل األكاديمي لطالب المحاسبة

أن الضغوط األكاديمية كان لها تأثير بينت الدراسة و انة.طالب ا باستخدام تقنية االستب (165)المأخوذة  العينةأفراد  وبلغ عدد

سلوك التعلم كان له أثر إيجابي على التحصيل الدراسي لطالب كما أن سلبي على التحصيل الدراسي لطالب المحاسبة، 

 ثير إيجابي على التحصيل األكاديمي لطالب المحاسبة. المحاسبة، وكان لألدوات تأ

 Achievement Motivation As a Correlate of Academicبعنوان: " دراسة (Zothanzami, 2020)أجرى و

Stress: A Study among Mizo School Student"  مع اإلجهاد األكاديمي: دراسة بين طالب  كارتباطدافع اإلنجاز

 تمو .للطالب األكاديمي الضغط في دور أي يلعب اإلنجاز دافع كان إذا ما على الضوء تسليط إلى تهدف مدرسة ميزو"

 & Deo اإلنجاز تحفيز مقياساستخدم وتم ايزاول مدينة في الثانوية المدارس من وطالبة ا طالب (198)من عينة  استخدام

Mohan, 2002.) األكاديمي الضغط تقييم مقياسو (Sinh,2014). بين معنوية غير ولكن سلبية عالقة وجود النتائج هرتأظو 

 والبنات األوالد بين المتوسط في كبيرا  ا فرق النتيجة أظهرتو .المتغيرين في( وبنات بنين) الجنسين مقارنة تمت عندما المتغيرين

 في الجنسين بين كبير فرق هناك يكن لمو. األوالد من أعلىيتحملن ضغطا  أكاديميا   الفتيات كانت حيث ،األكاديمي الضغط في

 .األوالد متوسط من أعلى كان الفتيات متوسط أن من الرغم على اإلنجاز، دافع

 Academic Stress, Academic Motivation and Their( دراسة بعنوان: "Tus, 2020أجرى )و

Relationship with the Academic Performance of Senior High- school Students ""األكاديمي الضغط 

 األكاديمي والتحفيز عالقة الضغوط إلىهدفت للتعرف  ،"العامة الثانوية لطلبة األكاديمي باألداء ماوعالقته األكاديمي والدافع

، األكاديمي بأدائهم عالقتها ودوافعهم الطالب ضغوط لفحص اإلرتباطي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت ،األكاديمي باألداء

 على المتوسط وفوق متوسطة كانت ودوافعهم الطالب ضغوط أن الدراسة نتائج كشفتا .و( طالب130نت الدراسة من )وتكو

 كبيرة عالقة لهما ستلي والتحفيز التوتر أنتبين و. للغاية يا ومرض   الغالب في ضيا مر للطالب األكاديمي األداء كانو التوالي،

  .األكاديمي الطالب بأداء

 Academic Stressors As Predictors of( دراسة بعنوان: "Lin, Su & McElwain, 2019أجرى )

Achievement Goal Orientations of American and ESL International Students ""األكاديمية الضغوطات 

 الضغوطاتعن  كشفإلى ال هدفت ،"ESL الدوليين والطالب األمريكيين للطالب اإلنجاز أهداف بتوجهاتنبئات كمت
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 المتغيرات هذه بين والعالقة ،ESL الدوليين والطالب األمريكيين الدوليين للطالب التحصيل أهداف وتوجهات األكاديمية

. المتحدة الواليات في جامعتين من ا طالب (715) مجموعه ما الدراسة في شارك. عوامل متنبئةك األكاديمية الضغوط باستخدام

 باإلضافة. األكاديمية والضغوط التحصيل ألهداف مختلفة توجهات لديهم ESL الدولييناإلمريكيين و الطالب أن النتائج وأظهرت

 .الجامعات طالب بأهداف المختلفة بالتوجهات األكاديمية والضغوط الطالب حالة تتنبأ ذلك، إلى

 Effect of Academic Stress on Achievement :"دراسة بعنوان (Ramaprabou & Dash, 2018) ىأجر

Motivation among College Students"  ""هدفت ، "الكلية طلبة لدى اإلنجاز دافعية على األكاديمي الضغط تأثير

 وفنية مهنية كليات من ا جامعي ا طالب (50تكونت العينة من ) طلبةال لدى التحصيل دوافع على األكاديمي الضغط أثر لمعرفة

 & Rajendranة )بواسط وتوحيده األكاديمي الضغط مقياس تطوير تمو .حولهاو بودوتشيري في تعمل ،مختلفة وعلمية

Kaliappan (1990 بواسطة  اإلنجاز تحفيز ومقياسPratibha Deo& Asha Mohan ,1985) ) كشفتو .البيانات لجمع 

  .اإلنجاز دافع ارتفاع إلى يؤدي المعتدل الضغط أن النتائج

 Self-concept and Achievement Motivation As aوان: "( دراسة بعن(Narasimhan, 2018 وأجرى

Predictor of Academic Stress among High- school Students of ICSE Board, Chennai " "الذات مفهوم 

هدفت للكشف عن ، "تشيناي ،ICSE مجلس في الثانوية المدارس طالب بين األكاديمي لإلجهاد كمتوقع اإلنجاز ودافع

طالب  (100)تم جمع البيانات من و. بين مفهوم الذات ودافع اإلنجاز والضغط األكاديمي بين طالب المدارس الثانويةالعالقة 

 ،(1984) ساراسواثاستبيان المفهوم الذاتي الذي طوره راج كومار  مت الدراسةاستخدو( 50-إناثو، 50-ذكورمدرسة )

 .لجمع البيانات Busari (2011) األكاديمية بواسطة الضغوطومقياس  Ray (1990) طورهالذي  (ACMT) واختبار دافع اإلنجاز

 إمكاناتهم تحسين من يمكنهم مما الطالب، بين يمكن خلقهما اإلنجاز ودافع اإليجابي الذات أن مفهوم إلىوتوصلت الدراسة 

 . الذات ومفهوم تحصيلال مستوى في والطالبات الطالب بين معنويا  فرقا  هناك أن إلى الدراسة خلصت كما نةالكام

 The Mediation Effects of( دراسة بعنوان: " (Karaman, Nelson, & Cavazos Vela, 2018وأجرى 

Achievement Motivation and Locus of Control between Academic Stress and Life Satisfaction in   

Undergraduate   Students" " عن والرضا األكاديمي اإلجهاد بين التحكم وموقع ازاإلنج لتحفيز الوساطة آثار 

 األكاديمي الضغط بين اإلنجاز ودافع التحكنموقع من لكل  الوساطة تأثير هدفت للكشف عن ،"البكالوريوس طالب لدى الحياة

 جنوب في التينية خدمة مؤسسة من تجنيدهم تم ،جامعيين طالب (307) مجموعه ما الدراسة في شارك .الحياة عن والرضا

 الضغوط أنوتوصلت الدراسة إلى  (Hayes,2013) .العملية إجراء استخدام خالل من للوساطة نموذجين اختبار تمو. تكساس

 .الجامعية المرحلة طالب بين اإلنجاز بدوافع مهمة عالقة لها تليس األكاديمية

 نجاز في مجال اإلعالم.رابعا: الدراسات التي تناولت العالقة بين الضغوط األكاديمية ودافعية اإل

الضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طلبة السنة "( دراسة بعنوان: Buruqa, 2019)بورقعة وأجرت 

عالقة الضغوط النفسية ودافعية  للكشف عن ،"دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة الواديالعلوم اإلنسانية:  ثانيةال

 /طالب وطالبة من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية (100)أجريت على و الوصفي.المنهج  الدراسة تاستخدم .اإلنجاز الدراسي

دافعية ومقياس الضغوط النفسية  دراسةاستعملت ال ،ولجمع البيانات. لخضر ةجامعة الشهيد حمفي  اإلنسانيةقسم العلوم 

صائية بين الضغوط النفسية والدافعية لإلنجاز الدراسي لدى طلبة رتباطية ذات داللة إحاد عالقة ووج النتائج وأظهرت ،اإلنجاز

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز الدراسي لدى طلبة  كانت هناك كذلك ،علوم إنسانيةفي السنة الثانية 

دافعية لالنجاز الدراسي لدى طلبة فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال، وباختالف الجنس اإلنسانيةعلوم في الثانية الالسنة 

فروق ذات داللة إحصائية في  تبين وجود، وباختالف التخصص )تاريخ / إعالم واتصال( اإلنسانيةعلوم في الثانية الالسنة 

فروق ذات داللة إحصائية في  ووجود، نسانية باختالف الجنساإلعلوم ال في درجة الضغوط النفسية لدى طلبة السنة الثانية

 .)نسانية باختالف التخصص )تاريخ/ إعالم واتصالاإلعلوم في الالضغوط النفسية لدى طلبة السنة الثانية  درجة
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 التعقيب على الدراسات السابقة

     تبين أن الدراسة الحالية اتفقت مع دراسة  ،من خالل مراجعة الباحث للدراسات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية

(Al-Zahrani, 2018 )كما اتفقت الدراسة . الحالية لمتفيرات الدراسة حيث تناولت متغيرات مشابهة ،متغيرات الدراسة في

اتفقت الدراسة و .المنهج الوصفي االرتباطي إستخدمت حيث ،الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم

 لجمع المعلومات.  بانةعتمدت أغلبية الدراسات على أداة االستحيث ا ،الحالية مع أغلبية الدراسات السابقة في أداة الدراسة

تنفرد دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة على مجتمع طلبة اإلعالم والدعوة، و لم يتم التطرق إلى ،وحسب علم الباحث

الدعوة واإلعالم  مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة إلىتهدف إلى التعرف  الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها ههذ

 لديهم. وعالقتها بدافعية االنجازاإلسالمي في جامعة اليرموك 

 الطريقة واإلجراءات 

لتحقيق أهداف الّدراسة، ويتضمن تحديد المنهج المتبع  التي تم القيام بها إلجراءاتلشامال   ا توصيف الجزءيتناول هذا 

مها في فحص اداة الّدراسة، وكيفية بنائها، واإلجراءات التي تم استخدفي الّدراسة، ومجتمع وعينة الّدراسة، ثم يتطرق إلى أ

مؤشرات صدق أداة الّدراسة وثباتها(، واألساليب والمعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في  أداة الّدراسة )التحقق من

 نتائج الّدراسة. إلىللوصول  واإلجابة عن أسئلة الدراسة، ،تحليل البيانات

 الّدراسة منهج

من طبيعة الّدراسة، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والبيانات المراد الحصول عليها بغرض دراسة "مستوى  ا انطالق

الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك وعالقتها بدافعية االنجاز لديهم"، وبناء  على 

إذ  ؛هداف الدراسة الحاليةألمته ءالمنهج الوصفي االرتباطي لمال الباحث لإلجابة عنها، فقد استخدم التي سعت الّدراسة سئلةاأل

هناك عالقة بين  تالمنهج االرتباطي لمعرفة ما إذا كان ماستخدقد تم و .والحقائقتوفير البيانات إلى يهدف المنهج الوصفي 

 .ودافعية إنجازهم إلسالمي في جامعة اليرموكمستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم ا

 وعينتها الدراسةمجتمع 

في تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك  الدارسين جميع الطلبة الجامعيينيتكون مجتمع الدراسة من 

 عشوائية بسيطة،بطريقة  تم اختيار العينةوطالبة. وا  ( طالب245، والبالغ عددهم )2021-2020، للعام الجامعي في األردن

 .عليهموأخذت البيانات والمعلومات الضرورية لغايات الدراسة من أفراد عينة الدراسة، وذلك من خالل توزيع االستبانات 

 (1)، والجدولفي تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن( طالب 109وتكونت عينة الدراسة من )

 (.ونوع القبول الدراسة،ومستوى  للمتغيرات الشخصية )الجنس، يوضح توزيعهم وفقا 

 ونوع القبول( الدراسة،ومستوى  الجنس،)الشخصية للمتغيرات  تبعا  والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة التكرارات (:1جدول )ال

 المئويةالنسبة  العدد الفئة المتغير

 الجنس

 % 42.2 46 ذكر

 % 57.8 63 نثىأ

 % 100 109 وعالمجم

 مستوى الدراسة

 % 33 36 أولى

 % 33.9 37 ثانية

 % 33 36 ةثالث

 % 100 109 المجموع

 نوع القبول

 % 36.7 40 نفقة خاصة

 % 63.3 69 تنافس

 % 100 109 المجموع
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 ( ما يلي:1يتبين من الجدول )

( 46(، بينما جاء الذكور بأقل تكرار بلغ )%57.8ته )( بما نسب63الدراسة بلغ )في عدد الطلبة من اإلناث اللواتي شاركن  -

 %(.42.2وبنسبة مئوية بلغت )

%(، 33.9( وبنسبة مئوية بلغت )37، فقد تبين أن مستوى "ثانية" جاء بأعلى تكرار )مستوى الدراسةمتغير بخصوص أما  -

 %(.33.00( وبنسبة مئوية بلغت )36"أولى" و"ثالثة" بأقل تكرار ) مستوى بينما جاء

%(، بينما جاء "نفقة خاصة 63.3( وبنسبة مئوية بلغت )69بأعلى تكرار ) ءبالنسبة لمتغير نوع القبول، تبين أن "تنافس" جا -

 %(.63.7( وبنسبة مئوية بلغت )40تكرار ) لبأق“

 أداة الدراسة

في  اإلسالميالدعوة واإلعالم طلبة  األكاديمية التي يتعرض لهامستوى الضغوط استخدمت هذه الدراسة أداة االستبانة لمعرفة 

عن  لديهم، لتحقيق األهداف الرئيسية التي جاءت الدراسة من أجلها، من خالل اإلجابةوعالقتها بدافعية االنجاز  ،اليرموكجامعة 

 ,Al-Omari(، ودراسة Al-Zahrani, 2018)كدراسة  ؛وقد تم االعتماد على الدراسات السابقة في وضع أداة الدراسةأسئلتها. 

2018).) 

 ءالجزو(، ونوع القبول الدراسة،ومستوى  الجنس،)الجزء األول: المتغيرات الشخصية  ؛ثالثة أجزاءمن  الدراسة تكونت أداةوقد 

على ويشتمل  الدراسة والتوقعات الذاتية طضغ مجاالت:( ثالثةالباحث وتكون من ) إعدادمن  األكاديميةالضغوط  سالثاني: مقيا

مقياس  الثالثالجزء أما  ( فقرات.8ويشتمل على ) االختبارات طضغوفقرات. ( 7ويشتمل على ) الوقت ارةإد طضغوفقرات. ( 7)

( فقرات. 7ويشتمل على ) ة( فقرات. المثابر8ويشتمل على ) حالطمو مجاالت:( ثالثةالباحث وتكون من ) إعداددافعية االنجاز من 

 .( فقرات8ويشتمل على ) األهداف دتحديو

 تبانةاالستصحيح 

( حسب درجة 1-5الدرجات من ) الدراسة، وإعطاءعينة  أفرادبهدف قياس آراء  الخماسي؛م مقياس ليكرت للتدريج اتم استخد

موافق  ( درجات،4( درجات، موافق بدرجة كبيرة )5) ، بحيث تأخذ اإلجابة موافق بدرجة كبيرة جدا بانةالموافقة لجميع فقرات االست

التدريج  اعتمادتم  دواحدة. وقدرجة  بدرجة كبيرة جدا موافق  ردرجتين، غي بدرجة كبيرة غير موافق ( درجات،3بدرجة متوسطة )

 .، وهو طول المستوى الواحد1.33=  3/قيمة( أدنى  –حسب المعادلة التالية: )أعلى قيمة المتوسط الحسابي  للحكم علىالتالي 

 3.66من  رأكثو ،متوسطة درجة :(3.66-2.34) وضعيفة.  درجة :2.33من  لقأوعليه يكون تقسيم التدريج الخماسي كما يلي: 

 .ةمرتفع درجة

 ثبات أداة الدراسة

تمَّ استخراج ثبات أداة الدراسة من خالل الداخلي ألداة الدراسة ومقاييسها ومجاالتها،  االتساقالتحقق من ثبات بهدف 

 ( يوضح ذلك.2أداة الدراسة ومجاالتها، والجدول )كرونباخ( على جميع مقاييس ألفا تطبيق معادلة ثبات األداة )

 ومقاييس الدراسةكرونباخ الخاصة بمجاالت الدراسة ألفا معامالت  (:2جدول )ال

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال الرقم

 0.88 7 ضغط الدراسة والتوقعات الذاتية 1

 0.85 7 ضغط إدارة الوقت 2

 0.91 8 ضغط االختبارات 3

 0.90 22 مقياس الضغوط األكاديمية

 0.93 8 الطموح  1

 0.91 7 المثابرة 2

 0.94 8 تحديد األهداف  3

 0.95 23 اإلنجازمقياس دافعية 
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( للكشف عن معامالت الثبات لمجاالت Cronbach's Alphaكرونباخ )ألفا ( نتائج استخراج معامالت 2يظهر الجدول )

هذه لتطبيق  ةومقبول ةاتساق مرتفع تمعامال يوه(، 095(، وبلغت لألداة ككل )0.95-0.85تراوحت بين )حيث  ،الدراسة

 وجود ثبات جيد في البيانات، مما يدعم صحة البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الّدراسة. وتشير إلىالدراسة، 

 صدق أداة الدراسة

من ذوي  مجموعة محكميناألولية، تمَّ عرضها على  صدق الظاهري ألداة الدراسة بصورتهاالبهدف التأكد من دالالت 

الخبرة والكفاءة، وذلك بغرض الحكم على درجة سالمة الصياغة اللغوية للفقرات ووضوحها، ومدى مناسبتها لقياس ما وضعت 

ديل أو من أجله، ومدى انتماء كل فقرة للمقياس وللمجال الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى أي إجراء يلزم من حذف أو تع

وتمَّ األخذ بمالحظات المحكمين ومقترحاتهم وتعديل االستبانة بناء   .إضافة على فقرات االستبانة أو اقتراحات يرونها مناسبة

 على إجماع غالبية المحكمين، وتم إخراج االستبانة بصورتها النهائية.

 المعالجة اإلحصائية

 :(SPSS)اإلحصائية إلحصائية التالية من خالل برنامج الرزم المعالجات ا استخدامتم  ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 الدراسة.التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية ألفراد عينة  - 

  .للمقياس لكل منهماالدراسة، والدرجة مقياس  علىالحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  تالمتوسطا - 

 الدراسة. كرونباخ لجميع مجاالت ألفا ق الداخلي معامل االتسا - 

 لمتغيرات الدراسة. تبعا  عن الفروق ف( للكشway ANOVA -3تحليل التباين ) - 

الدرجة الكلية لمقياس مستوى دافعية االنجاز األكاديمية ومستوى الضغوط الدرجة الكلية لمقياس بين بيرسون تباط رمعامل ا - 

 .في جامعة اليرموك اإلسالميم لدى طلبة الدعوة واإلعال

 عرض النتائج ومناقشتها

لدى طلبة الدعوة  األكاديميةمستوى الضغوط  إلىالتي هدفت إلى التعرف  يتضمن هذا الجزء عرضا  لنتائج الدراسة،

الدراسة. وسيتم تم عرضها باالعتماد على أسئلة قد ، ووعالقتها بدافعية االنجاز لديهم ،في جامعة اليرموك اإلسالميواإلعالم 

 عرض النتائج على النحو اآلتي:

في  اإلسالميلدى طلبة الدعوة واإلعالم  األكاديميةما مستوى الضغوط  أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

 من وجهة نظرهم؟ األردنجامعة اليرموك في 

مستوى مقياس جميع مجاالت حرافات المعيارية لواالن الحسابية تم استخراج المتوسطات ،هذا السؤاللإلجابة عن و

مبين  هو اكم للمقياس، الكليةوالدرجة األردن، الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في 

 :(3)في الجدول

اديمية لدى طلبة الدعوة ستوى الضغوط األكممجاالت مقياس الحسابية واالنحرافات المعيارية ل المتوسطات: (3جدول )ال

 (109)ن= والدرجة الكلية للمقياس األردن،واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في 

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال

 1 مرتفعة 0.63 3.79 ضغط الدراسة والتوقعات الذاتية 1

 2 مرتفعة 0.63 3.73 ضغط إدارة الوقت 2

 3 متوسطة 0.69 3.58 ضغط االختبارات 3

  مرتفعة 0.59 3.69 الضغوط األكاديمية  -الدرجة الكلية  
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( وبانحراف 3.79) بلغ متوسط حسابي بأعلى جاء ضغط الدراسة والتوقعات الذاتية( أن مجال 3يتبين من الجدول )

( وبانحراف 3.58)بلغ  بأقل متوسط حسابي تباراتضغط االخ(، وكانت الدرجة مرتفعة، بينما جاء مجال 0.63معياري بلغ )

 بلغ بمتوسط حسابي ستوى الضغوط األكاديميةمالدرجة الكلية لمقياس ، وجاءت متوسطة( وكانت الدرجة 0.69معياري بلغ )

 ( وكانت الدرجة مرتفعة.0.59) بلغ ( وبانحراف معياري3.69)

ما مستوى دافعية االنجاز لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في  :ثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

 جامعة اليرموك في األردن من وجهة نظرهم؟

مستوى دافعية مقياس جميع مجاالت ل واالنحرافات المعيارية الحسابية تم استخراج المتوسطات ،هذا السؤاللإلجابة عن و

 الجدولمبين في  هو اكم للمقياس، الكليةوالدرجة األردن، امعة اليرموك في في ج اإلسالمياالنجاز لدى طلبة الدعوة واإلعالم 

(4): 

االنجاز لدى طلبة الدعوة واإلعالم  مستوى دافعيةمجاالت مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: (4جدول )ال

 (109)ن= والدرجة الكلية للمقياس األردن،اإلسالمي في جامعة اليرموك في 

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال

 1 مرتفعة 0.75 3.89 الطموح  1

 2 مرتفعة 0.73 3.84 المثابرة 2

 3 مرتفعة 0.78 3.73 تحديد األهداف  3

  مرتفعة 0.64 3.82 دافعية االنجاز  -الدرجة الكلية  

( وكانت 0.75(، وبانحراف معياري بلغ )3.89) بلغ ء بأعلى متوسط حسابيجاالطموح  ( أنَّ مجال4يتبين من الجدول )

( وكانت 0.78( وبانحراف معياري بلغ )3.73) بلغ بأقل متوسط حسابيتحديد األهداف الدرجة مرتفعة، بينما جاء مجال 

 بلغ وبانحراف معياري (3.82) بلغ بمتوسط حسابيستوى دافعية االنجاز مالدرجة الكلية لمقياس الدرجة مرتفعة، وجاءت 

 ( وكانت الدرجة مرتفعة.0.64)

 (a≤0.05) داللةالعند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت له :الثالث النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤالثالثًا: 

ومستوى  الجنس اتلدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تعزى لمتغير األكاديميةفي مستوى الضغوط 

 الدراسة ونوع القبول؟

مستوى الضغوط األكاديمية تم استخراج المتوسطات الحاسبية واالنحرافات المعياريَّة لمقياس  ،عن هذا السؤال لإلجابة

( 5جدول )الالقبول، والجنس ومستوى الدراسة ونوع  اتلمتغير تبعالدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك 

 .يوضح ذلك

لمقياس مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:5) جدولال

 (109الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول )ن= اتلمتغير تبعااإلسالمي في جامعة اليرموك 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير 

 الجنس
 0.65 3.79 46 كرذ

 0.53 3.62 63 انثى

 مستوى الدراسة

 0.63 3.62 36 أولى

 0.61 3.79 37 ثانية

 0.52 3.67 36 ةثالث

 نوع القبول
 0.58 3.90 40 نفقة خاصة

 0.57 3.57 69 تنافس

 0.59 3.69 109 الدرجة الكلية لمقياس مستوى الضغوط األكاديمية
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لمقياس مستوى الضغوط وق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وجود فرعدم  (5) يبين الجدول

 .الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول اتلمتغير تبعا األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك 

 .( يوضح ذلك6جدول )وال( way ANOVA -3تطبيق تحليل التباين ) اإلحصائية، تمالداللة مرجع  إلىوللتعرف 

مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة مقياس  في( للكشف عن الفروق Way ANOVA -3نتائج تحليل التباين ) :(6جدول )ال

 (109)ن= الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول اتلمتغير الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تبعا  

 اإلحصائية الداللة .Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 749. 103. 034. 1 034. الجنس

 342. 1.083 354. 2 708. مستوى الدراسة

 014. 6.313 2.064 1 2.064 نوع القبول

   327. 104 33.999 الخطأ

    108 37.446 المجموع المصحح

 ( ما يلي:6يظهر من الجدول )

مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة  مقياس في (α≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق ذعدم  -

بلغت  ( وبداللة إحصائيةF( )0.103حيث بلغت قيمة ) ،لمتغير الجنس تبعا  الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

(.749). 

مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة  مقياس في (α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  -

( بداللة إحصائية F( )1.083حيث بلغت قيمة ) مستوى الدراسة،لمتغير  في جامعة اليرموك تبعا  الدعوة واإلعالم اإلسالمي

 .(342.) بلغت

اديمية لدى طلبة مستوى الضغوط األك مقياس في (α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

( وبداللة إحصائية F( )6.313حيث بلغت قيمة ) نوع القبول، لمتغير الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تبعا 

 (.3.57) فئة التنافس(، بينما بلغ المتوسط الحسابي ل3.90) بلغ النفقة الخاصة بمتوسط حسابي فئة لصالح (014.)بلغت 

 في  (a≤0,05) ةالداللعند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت له :الرابع ة باإلجابة عن السؤالالنتائج المتعلقرابعًا: 

الجنس ومستوى الدراسة ونوع  اتلدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تعزى لمتغير اإلنجازمستوى دافعية 

 القبول؟

مستوى دافعية االنجاز لدى طلبة االنحرافات المعياريَّة لمقياس والحسابية تم استخراج المتوسطات  ،عن هذا السؤال ولإلجابة

 .( يوضح ذلك7جدول )والالقبول، الجنس ومستوى الدراسة ونوع  اتلمتغير تبعاالدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك 

لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي  إلنجازالمقياس مستوى دافعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(7) جدولال

 (109الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول )ن= اتلمتغير تبعافي جامعة اليرموك 

 

 

 

 

 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير

 الجنس
 0.70 3.85 46 ذكر

 0.60 3.80 63 انثى

 مستوى الدراسة

 0.64 3.95 36 أولى

 0.68 3.64 37 ثانية

 0.57 3.88 36 ةثالث

 نوع القبول
 0.71 3.73 40 نفقة خاصة

 0.60 3.87 69 تنافس

 0.64 3.82 109 الدرجة الكلية لمقياس مستوى دافعية االنجاز
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لمقياس مستوى دافعية وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عدم ( 7الجدول ) يبين

 .الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول اتلمتغير تبعا  لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك نجاز،اإل

 ( يوضح ذلك.8جدول )وال( way ANOVA -3تم تطبيق تحليل التباين ) ،الداللة اإلحصائية إلىوللتعرف 

لدى طلبة الدعوة  اإلنجازمستوى دافعية مقياس  فيروق ( للكشف عن الفway ANOVA -3نتائج تحليل التباين ) :(8جدول )ال

 (109الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول)ن= اتلمتغير واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تبعا 

 اإلحصائية الداللة .Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 292. 1.120 444. 1 444. الجنس

 092. 2.442 968. 2 1.936 وى الدراسةمست

 117. 2.504 993. 1 993. نوع القبول

   396. 104 41.226 الخطأ

    108 44.139 المجموع المصحح

 ( ما يلي:8يظهر من الجدول )

لدى طلبة  اإلنجازمستوى دافعية  مقياس في ،(α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  -

بلغت ( وبداللة إحصائية F( )1.120حيث بلغت قيمة ) ،الجنستبعا لمتغير  عوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموكالد

(0,292). 

مستوى دافعية االنجاز لدى طلبة  مقياس في ،(α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  -

( وبداللة F( )2.442حيث بلغت قيمة ) مستوى الدراسة،لمتغير  تبعا  الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

 .(092.)بلغت  إحصائية

لدى طلبة  اإلنجازمستوى دافعية  مقياس في ،(α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  -

( وبداللة إحصائية F( )2.504غت قيمة )حيث بل نوع القبول، لمتغير تبعا  الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

 .(0,117)بلغت 

وجد عالقة بين مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة ت له :الخامس النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤالخامسًا: 

 ودافعية االنجاز لديهم؟ في جامعة اليرموك واإلعالم اإلسالمي

 مستوى الضغوط األكاديميةالدرجة الكلية لمقياس بين بيرسون مل ارتباط تم استخراج معا ،لإلجابة عن هذا السؤالو

( يوضح 9) والجدول . لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك اإلنجازالدرجة الكلية لمقياس مستوى دافعية و

 . ذلك

ديمية والدرجة الكلية لمقياس مستوى دافعية معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس مستوى الضغوط األكا : (9جدول )ال

 (109االنجاز لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك )ن=

 الضغوط األكاديمية  

 دافعية االنجاز
 0.310 معامل ارتباط بيرسون

 0.001 اإلحصائيةالداللة 

اس مستوى الضغوط األكاديمية والدرجة الكلية لمقياس أن معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقي( 9يظهر من الجدول )

هذا يدل على وجود عالقة . و(-0.310كان )لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك  اإلنجازمستوى دافعية 

 اإلنجازدافعية  مستوىانخفض مستوى الضغوط األكاديمية (، فكلما ارتفع 0.001) بلغت بينهما إحصائيةداللة ب)سالبة(  ةعكسي

 .لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك
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 مناقشة النتائج والتوصيات

وط األكاديمية مستوى الضغلبيانات عن امن خالل ربط نتائج  ؛يتناول هذا الجزء مناقشة النتائج التي تم الحصول عليها

 النحو اآلتي: على وذلك ،الدراسةبأداة ألردن من وجهة نظرهم لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في ا

السؤال األول: ما مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي بالنتائج المتعلقة مناقشة أواًل: 

 ؟نظرهمفي جامعة اليرموك في األردن من وجهة 

ستوى الضغوط األكاديمية لدى ملمجاالت مقياس  فات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحراأظهرت نتائج هذا السؤال 

بأعلى متوسط  ضغط الدراسة والتوقعات الذاتيةحيث جاء مجال ، طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن

بأقل متوسط حسابي  راتضغط االختبا( وكانت الدرجة مرتفعة، بينما جاء مجال 0.63( وبانحراف معياري بلغ )3.79حسابي )

ستوى الضغوط األكاديمية مالدرجة الكلية لمقياس ، وجاءت متوسطة( وكانت الدرجة 0.69( وبانحراف معياري بلغ )3.58)

( 0.59) بلغ ( وبانحراف معياري3.69بمتوسط حسابي ) لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن

ن أغلب الطلبة لديهم مواد دراسية كثيرة إ إذ ؛ويعزو الباحث ذلك إلى كثرة متطلبات الدراسة من الطلبة. وكانت الدرجة مرتفعة

من خالل أخذ  ،في تلبية متطلبات تخرجهم من الجامعة اإلسراعالطلبة يحرصون على  لذا فإن في الفصل الدراسي الواحد،

كاالختبارات والواجبات أو مشاريع  وجود متطلبات لكل مساق، في ظلأكبر قدر ممكن من المواد في الفصل الدراسي الواحد، 

 من الوقت يكفيمتسع  ألسباب منها عدم وجودلدى الطلبة،  األكاديميةالضغوط  التخرج في بعض المواد، مما يتسبب بزيادة

جائحة خالل  واجهونهايالصعبة التي  األكاديميةإلى الظروف  كما يعزو الباحث هذه النتيجة .بصورة كافية لدراسة كل مساق

 ،عدم التركيز في الدراسة إلى، وتشتت أفكارهم، وتؤدي بهم األكاديمي، والتي تحد من طموحاتهم، وتقلل من نشاطهم كورونا

القدرة على تخطيط عدم و عن قرب، متابعة محاضراتهمالقدرة على ومن هذه الظروف عدم  .عليهم أكاديميا  مما يشكل ضغطا 

مدى وجود فرصة عمل لهم، مما في التفكير في المستقبل، ووكذلك  ،اركة المعلومات والتفاعل مع األقرانومش وتنظيم الوقت

  يسبب لهم األرق والضيق.

 ،متوسطة كانت الطالبالضغوط على  أن كشفت( التي Tus, 2020) مع نتائج دراسة اختلفت نتائج الدراسة الحالية وقد

نتائجها وجود مستوى منخفض من الضغوط النفسية المدركة  أظهرت( التي Al-Zahrani, 2018)اختلفت مع نتائج دراسة كما 

 لدى الطلبة. 

لدى طلبة الدعوة واإلعالم  اإلنجازباإلجابة عن السؤال الثاني: ما مستوى دافعية النتائج المتعلقة مناقشة ثانيًا: 

 اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن من وجهة نظرهم؟

( وكانت 0.75(، وبانحراف معياري بلغ )3.89بأعلى متوسط حسابي ) جاء الطموح مجالأن هذا السؤال  أظهرت نتائج

( وكانت الدرجة 0.78(، وبانحراف معياري بلغ )3.73بأقل متوسط حسابي )تحديد األهداف الدرجة مرتفعة، بينما جاء مجال 

دى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في ل اإلنجازستوى دافعية مالدرجة الكلية لمقياس مرتفعة، وجاءت 

 ُتعزى هذه النتيجة إلى(، وكانت الدرجة مرتفعة، ويمكن أن 0.64) بلغ (، وبانحراف معياري3.82بمتوسط حسابي ) األردن

برز الدوافع أحيث يعتبر الطموح من  ،في جامعة اليرموك اإلسالمي واإلعالممستوى الطموح الذي يتمتع به طلبة الدعوة 

ورغبتهم، مما ساعدهم على المثابرة في دراستهم، وتحديد  إرادتهمغلب الطلبة درسوا هذا التخصص بمحض أن إ إذ ؛لإلنجاز

بإمكانية السيطرة على نواتج التعلم، وأن النتائج  أكسب الطالب شعورا  وهذا، أهدافهم المستقبلية بعد االنتهاء من الدراسة

في فإنه كذلك  .وما اعتاد عليه من استراتيجيات ومهارات المتعلميمكن الوصول إليها في ضوء إمكانيات تحقيقها  في المرغوب

 األنشطةنشطة التعلم قيمة إيجابية كبيرة لدى الطالب تتمثل في أهمية هذه ألتكون  ،من الدراسة الجامعية األخيرةالسنوات 

 دراسة مع نتائج هذه النتيجة تفقتو. العملمنها الطالب في سوق يمكن أن يستفيد وت، تطوير الذاتؤدي  خريجبالنسبة لل

(Tus, 2020) كما اتفقت مع دراسة المتوسط فوق كانت الطالب دوافع أن كشفت التي ،(Al-Zahrani, 2018)،  أظهرتالتي 

نتائجها  أظهرتالتي  (Al-Omari, 2018)كان بدرجة مرتفعة، ودراسة  األكاديميأن مستوى دافعية اإلنجاز والتوافق  اهنتائج
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دراسات تختلف نتائجها مع النتائج التي حصلت عليها  لم يعثر الباحث علىكبيرة. وجاء بدرجة  اإلنجازمستوى دافعية  أن

 .فيما يتعلق بهذا السؤال الدراسة الحالية

ئية عند مستوى فروق ذات داللة إحصا توجد ل: هالثالث باإلجابة عن السؤالالنتائج المتعلقة مناقشة ثالثًا: 

 اتفي مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تعزى لمتغير (a≤0.05)داللة 

 الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول؟

لدى طلبة الدعوة  األكاديميةأظهرت نتائج هذا السؤال عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية لمستوى الضغوط 

وجود فروق ذات داللة وفي جامعة اليرموك باختالف متغيرات الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول،  اإلسالمي اإلعالمو

مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة  مقياس (a≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

في جامعة  اإلسالمي واإلعالمتشابه وجهات النظر بين طلبة الدعوة  إلىث ذلك ويعزو الباح .نوع القبول اليرموك تبعا لمتغير

 أيضا  ويعزى ذلك  .التي تواجههم مهما اختلف جنسهم أو المستوى الدراسي لهم األكاديميةاليرموك حول مستوى الضغوط 

ال  ،الضاغطة األكاديميةظروف والمواقف يعيشون ذات ال فهم ؛التقارب الكبير بين الطلبة من حيث البيئة التي يعيشون فيها إلى

التي  (Zothanzami, 2020)دراسة واختلفت الدراسة الحالية مع  .ومتطلبات جامعية واحدة أجواءيعيشون في  أنهمسيما 

 . والداأل من أعلى يتعرضن لضغوط أكاديمية الفتيات كانت حيث ،ةاألكاديمي الضغوط في والبنات األوالد بين كبيرا   فرق ا أظهرت

عند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تهل  :الرابع النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤالمناقشة رابعًا: 

 اتلدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تعزى لمتغير اإلنجازفي مستوى دافعية  (α≤ 0.05)داللة ال

 الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول؟

 اإلسالميلدى طلبة الدعوة واإلعالم  اإلنجازنتائج عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية لمستوى دافعية الأظهرت 

وجهات  قاربت إلى يمكن أن تعزى هذه النتيجةو .باختالف متغيرات الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول في جامعة اليرموك

مهما اختلف جنسهم أو  ،اليرموك حول مستوى دافعية االنجاز لديهمفي جامعة  اإلسالمي واإلعالمالنظر بين طلبة الدعوة 

طالب من طلبة الدعوة  أيعند  اإلنجازأن مستوى دافعية  إلى أيضا كما يعزى ذلك  .المستوى الدراسي لهم أو نوع قبولهم

أضافة إلى  ،و نوع قبولهينبع من داخله بصرف النظر عن جنسه أو مستواه الدراسي أ في جامعة اليرموك اإلسالمي واإلعالم

 .األكاديميمن خالل نجاحهم  ،أهدافهم التي يرسمونها لتحقيق لإلنجازبضرورة وجود مستوى عال من الدافعية  إيمان الطلبة

 تلفيخ اإلنجاز دافع( التي كشفت أن (Narasimhan, 2018وقد اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي حصلت عليها دراسة 

 مستوى في والطالبات الطالب بين معنويا  فرقا  هناك أن إلى خلصت كماالكامنة،  إمكاناتهم تحسين من يمكنهم مما الطالب، بين

 الجنسين بين كبير فرق هناك يكن لمانه  أظهرتالتي  (Zothanzami, 2020)اتفقت مع دراسة  وقد .الذات ومفهوم التحصيل

 .األوالد متوسط من أعلى كان تالفتيا متوسط أن من الرغم على اإلنجاز، دافع في

وجد عالقة بين مستوى الضغوط األكاديمية لدى تهل  :الخامس النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤالخامسًا: 

 طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي ودافعية االنجاز لديهم؟

ومجاالتها وبين  ككل األكاديمية وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين مستوى الضغوطأظهرت نتائج هذا السؤال 

 واإلعالمالتي تواجه طلبة الدعوة  األكاديميةوهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى الضغوط  .دافعية اإلنجاز ككل ومجاالتها

 ميةاألكاديكثرة المتطلبات  إلىويعزى ذلك  .أيضا انخفضت دافعية اإلنجاز لديهم، والعكس صحيح  ،في جامعة اليرموك اإلسالمي

 في جامعة اليرموك، وكذلك وجود عدد من المشكالت والمواقف الضاغطة اإلسالمي واإلعالموالمهام المطلوبة من طلبة الدعوة 

على الجوانب النفسية والجسمية  سلبا  يؤثر وهذا والضغطالتي تواجههم وال يستطيعون تحملها مما يسبب لهم القلق والتوتر 

تسهم بشكل فعال  اإلنجازدافعية ويمكن أن ُتعزى هذه النتيجة إلى أن  .عندهم لإلنجازلدافعية يضعف اووالسلوكية لدى الطلبة 

 في توجيه الضغوط وزيادة القدرة على مقاومتها، والتقليل من تفاعلها وتأثيرها على الطلبة. 
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سالبة دالة  ةارتباطيوجود عالقة  أظهرت( التي Al-Zahrani, 2018)دراسة  مع نتائجيجة هذا السؤال اتفقت نتقد و

 ,Al-Omari)دراسة  يجةمع نت المختلفة. واختلفتبين الضغوط النفسية بأنواعها المختلفة ودافعية اإلنجاز بأبعادها  إحصائيا 

لدى  اإلنجازودافعية  األكاديميإيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى التكيف  ةوجود عالقة ارتباطي أظهرتالتي  ،(2018

 الطالبات.

 وهام سلبي تأثير له الخارجي الدافع أن عنفيها  الكشف تم( التي (Ahmad, 2021دراسة واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 

 الخارجي الدافع وأن للطالب، األكاديمي الضغط على وهام سلبي تأثير لها الذاتية الكفاءةوأن  للطالب، األكاديمي الضغط على

 كبيرة. بنسبة لب باإلجهادزيدان شعور الطات الذاتية والفعالية

 من الخوف من بكل سلبيا   ارتباطا  ترتبط الذاتية الكفاءة أن إلى أشارت( التي (Khalifa, 2021واتفقت كذلك مع دراسة  

 لها كان الذاتية الكفاءة أنو ،األكاديمي بالضغط إيجابي بشكل مرتبط الفشل من الخوف أن، واألكاديمية والمماطلة ،الفشل

 Kushendarto)واتفقت هذه النتيجة أيضا  مع دراسة  األكاديمي والضغط الفشل من الخوف من كل على مباشر يسلب تأثير

& Sujana, 2021)   الضغوط األكاديمية كان لها تأثير سلبي على التحصيل الدراسي لطالب المحاسبة بينت أنالتي. 

 تليس والتحفيز التوتر أن( والتي كشفت Tus, 2020اسة )في حين اختلفت النتيجة في الدراسة الحالية مع نتيجة درهذا 

 أن كشفتالتي  (Ramaprabou, & Dash, 2018)ة  كما اختلفت مع نتائج دراس ،األكاديمي الطالب بأداء كبيرة عالقة لهما

 الضغط أن كشفت( التي Lin, Su & McElwain, 2019مع دراسة )، واختلفت اإلنجاز دافع ارتفاع إلى يؤدي المعتدل الضغط

التي توصلت  (Karaman, Nelson & Cavazos Vela, 2017)واختلفت مع دراسة . اإلنجاز دافع ارتفاع إلى يؤدي المعتدل

 .الجامعية المرحلة طالب لدى اإلنجاز بدوافع مهمة عالقة لها تليس األكاديمية الضغوط أنإلى 

 والتوصيات، خالصة النتائج

 النتائج

لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي  والتوقعات الذاتية المتمثلة بضغوط الدراسة الضغوط األكاديميةمستوى  تبين أنأواًل: 

نظرهم جاء بأعلى مستوى، مما يسهم في التأثير على الحالة المزاجية أو النفسية في جامعة اليرموك في األردن من وجهة 

في حين جاء مستوى ضغوط االختبارات بدرجة هذا  .شرةللطالب، التي تنعكس سلبا  على أدائه األكاديمي بصورة مبا

متوسطة، على الرغم من أن مستوى الضغوط األكاديمية بصورة كلية كان مرتفعا  أيضا ، مما يشير إلى وجود أثر سلبي 

 الذي يمثل جانب الفكر والعواطف. حقيقي للضغوط األكاديمية على الطالب، وأن أخطرها هو الضغط الداخلي

لدى طلبة الدعوة  اإلنجازمستوى دافعية  مجال الطموح حصل على المرتبة األولى على ظهر من مناقشة النتائج أنثانيًا: 

، في حين حصل مجال تحديد األهداف على المرتبة بدرجة مرتفعة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن

 الثانية، ولكن بدرجة مرتفعة كذلك.

في مستوى الضغوط األكاديمية لدى طلبة  (a≤0,05)داللة الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تبين عدم وجود ثالثًا:

بينما كانت هناك فروق دالة تبعا   ،ومستوى الدراسة الجنس يالدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تعزى لمتغير

  .لمتغير نوع القبول

لدى طلبة  اإلنجازفي مستوى دافعية  (α≤ 0.05)داللة العند مستوى  ائيةإحصفروق ذات داللة  تبين عدم وجود رابعًا:

 .الجنس ومستوى الدراسة ونوع القبول اتالدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك تعزى لمتغير

بين دافعية و ومجاالتها ككل األكاديميةبين مستوى الضغوط  لمتغيرات عالقة سلبية ذات داللة إحصائية تبين وجودخامسًا: 

 واإلعالمالتي تواجه طلبة الدعوة  األكاديميةوهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى الضغوط  .اإلنجاز ككل ومجاالتها

 .أيضا انخفضت دافعية اإلنجاز لديهم، والعكس صحيح ، في جامعة اليرموك اإلسالمي
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 التوصيات 

 ما يلي:فإنه يوصى ب ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

من خالل تخفيف المتطلبات  على الطلبة التنسيب إلى عمادة كلية الشريعة بضرورة العمل على التخفيف من الضغوط األكاديمية -

 األكاديمية المطلوبة من طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي.

سالمي من أجل تدريبهم على تعقد الجامعة جملة من الدورات التي يشترك فيها الطالب من تخصص الدعوة واإلعالم اإلأن  -

 كيفية تحمل الضغوط وإدارة الوقت بشكل مناسب.

الطلبة  علىتضمين المناهج برامج تخفف الضغوط األكاديمية بهدف  التعاون بين وزارة اإلعالم والجامعات والجهات المعنية -

الضغوط األكاديمية  تخفيفووضع سياسات تربوية مناسبة ل في هذا الجهد من خالل إشراك األسرة ومؤسسات المجتمع

 الطلبة.على 

 .عليهم أن تعمل كلية الشريعة على تبني أسلوب التدريس عن بعد في تطوير مهارات الطلبة والتخفيف من الضغوط األكاديمية -

المرتبط أن تعمل كلية الشريعة على إيجاد آليات تربط الضغوط األكاديمية بدافعية االنجاز واألداء، كنظام التعزيز األكاديمي  -

 بالعالمات.
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Abstract 

This study aimed to identify the level of academic stress among students of Da`wah and Islamic 

Media at Yarmouk University and its relationship to their achievement motivation in the academic year. 

2020/2021 AD. To achieve the goal of the study, the researcher applied two tools, where the first one 

was related to academic pressures and the other achievement motivation and their validity and stability 

implications were verified. The results of the study showed that the level of academic stress was high 

and the level of achievement motivation among students was also high.The results also showed that 

there were no differences in the arithmetic averages of the level of academic stress among students of 

Da`wah and Islamic Media at Yarmouk University according to the variables of gender and level of 

study , while there werw significant differences according to  type of admission and there were no 

differences in the arithmetic averages of the level of achievement motivation among students of Da`wah 

and Islamic Media at Yarmouk University according to the variables of gender, level of study and type 

of admission. 

Keywords: Academic pressures, Achievement motivation, Students of Da`wah and Islamic Media. 
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 ملخصال

ناول ارتباط هذه كما تفي المعنى.  هذه الدالالتفي سورة البلد خصوصًا، وأثر  تهاللدا البحث المصدر الميمي عمومًا، وتناول هذ

الل تمهيد ومبحثين االستنباطي من خالمنهج المصادر ودالالتها بالوحدة الموضوعية للسورة. واتبع فيه الباحثان المنهج االستقرائي و

.   اء اإلنسانشقوخاتمة. وقد خلص البحث إلى تعّدد دالالت المصدر الميمي، وتالؤمها مع محور السورة وموضوعها األصيل المرتبط ب

من  - هل هذا البلدأ -وجاء هذا االرتباط من قّوة داللة المصدر الميمي على المبالغة، في مقابل قوة الموانع النفسية عند كفار مكة 

  اإليمان.

 المصدر الميمي. ،: سورة البلدمات الدالةالكل

 

 

  المقدمة

يه الحكمة الخالصة يم، فلله رب العالمين الذي مّن علينا باّتباع نبّيه الهادي األمين، وأنزل علينا هذا الكتاب العظ الحمد

الصراط إلى  ا نهتدي لعلن ,كنوزها، الحكمة التي مازلنا منذ نزوله وإلى اليوم نبحث أسرارها ونحاول الوقوف على والنور المبين

ن بعض أسرار وكمحاولة للبحث ع  ،وتدخلنا جنات وعليين ،السوّي المستقيم، وندرك معرفة الحقيقة التي تنجينا من عذابه

للنظر، فالبّد من  حيث كثرت فيها بشكل الفت ،جاء هذا البحث ليتناول المصادر الميمية الواردة في سورة البلد ،حكمته تعالى

على  فيه وُتحّلل بناًء تفهم كل لبنة   بمثابة البناء الكامل الذي دالالت خاصة لكثرة وروده هنا. وإيمانًا بأّن القرآن الكريم

سائلين ، ية للسورةجاء هذا البحث ليتناول عالقة هذه المصادر الميمية الواردة في سورة البلد بالوحدة الموضوع ،وجودها فيه

 ن الرقاد.يوم ُنبعث م -جل جالله-. وأن تكون هذه وسيلتنا إلى الله والوصول إلى ماينفع العبادلرشاد الله التوفيق وا

  مشكلة الدراسة

ة فيها، مما يدفع ستة مصادر ميمي تيلحظ القارئ كثرة المصادر الميمية في سورة البلد قياسًا إلى عدد آياتها، حيث ورد

 ن األسئلةعن ذلك مجموعة م تالباحث للتساؤل حول عالقة هذه المصادر بمحور السورة وموضوعها األساس. ومن هنا انبثق

 على النحو التالي:

 ما المقصود بالمصدر الميمي؟ وبماذا يمتاز عن المصدر الصريح؟ -1

 المحور الذي تدور حوله سورة البلد؟ ما -2

 ؟اللة المصادر الميمية الواردة في كل آيةما د -3

 ؟ما ارتباط هذه المصادر الميمية بالوحدة الموضوعية للسورة -4

 أهداف الدراسة

 والفصل بينه وبين المصدر الصريح. ،بيان المقصود بالمصدر الميمي -1

 بيان المحور األساس الذي تدور حوله سورة البلد. -2

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك 
  ردناأل الشريعة، الجامعة األردنية، عمان،كلية. 
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 .بيان داللة ورود المصدر الميمي في كل آية -3

 .وعالقتها بموضوع سورة البلد ،بيان داللة تعّدد المصادر الميمية -4

 الدراسات السابقة

هناك دراسات سابقة عديدة تناول بعضها المصدر الميمي في اللغة بشكل عام، وبعضها اآلخر تناول المصدر الميمي في 

 القرآن بشكل خاص، ومنها:

للطالب عبدالله حسن الذنيبات، جامعة  "-دراسة صرفية داللية-الكريمالمصدر الميمي في القرآن ":رسالة ماجستير بعنوان -1

تناولت فيها التأصيل التاريخي للمصدر الميمي، وبيان أبنيته  ،فصول ةم. حيث جاءت هذه الرسالة في أربع2009، مؤتة

المصدر الميمي في ثم تمييز دالالت  ،وحاولت الفصل بينه وبين المشتقات المشتركة في الصيغة االشتقاقية,الصرفية

فأظهرت المعاني  ،على المستوى الداللي واقتصرت تعلقت بالدراسة اللغوية الصرفية إال أّن هذه الرسالة .القرآن الكريم

  .اللغوية لهذه المصادر ولم تربطها بسياقاتها

 ،للباحثة هيا المطيري" القرآنيةالمصادر الميمية الفريدة وعالقتها بالوحدة الموضوعية للسورة " رسالة دكتوراة بعنوان -2

تناولت فيها الباحثة مفهوم  ،وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد وثالثة فصول .في الجامعة األردنية 2018نوقشت عام 

 ، وربط هذه الدالالتثم تناولت دالالت المصدر الميمي في القرآن خصوصًا، وصيغه ودالالته عمومًا المصدر الميمي

وقد أفاد هذا البحث من هذه الرسالة بخصوص حقل الداللة، إال أّن الربط بين هذه  .ة للقرآن الكريمبالوحدة الموضوعي

ال يبرز خصوصية المصدر الميمي في السياق القرآني وفي السورة  ،المصادر والوحدة الموضوعية للسورة جاء ضعيفًا

 .من المصادر الميمية مقارنة بحجمها ال سيما في سورة البلد التي انفردت بهذا العدد األكبر ،القرآنية

ن للباحث مختار عثمان الحس" -دراسة نحوية تحليلية تطبيقية-المصدر الميمي في القرآن الكريم ":رسالة دكتوراة بعنوان -3

وبيان اتجاهات  ،بالتأصيل للمصدر الميمي الباحث قام فيها ،حيث اشتملت الدراسة على تمهيد وفصلين م(.2019)

 ،ببيان المصادر الميمية الواردة في القرآن الكريمالباحث ثّم قام  .وقد أفاد هذا البحث منه في هذا الجانب. الباحثين فيه

أو الوحدة الموضوعية  ،دون ربطها بروح السياق ،ومعانيها وأبنيتها الصرفية، إال أّن ذلك كان في حدود المفردة القرآنية

 في السورة.

 منهج الدراسة

 على منهجين:تقوم هذه الدراسة 

 ورد عند المفسرين والباحثين حول داللة المصادر الميمية في سورة البلد. المنهج االستقرائي: من خالل استقراء ما -1

المنهج االستنباطي: من خالل استنباط دالالت المصادر الميمية الواردة في السورة، واستنباط عالقتها بالسياق وبالوحدة  -2

 الموضوعية للسورة.

 التعريف بالمصدر الميمي ودالالته والتفريق بينه وبين المصادر األخرى التمهيد:

 المطلب األول: تعريف المصدر الميمي

 لغة أواًل: المصدر

أعلى مقّدم " (، وهوAl-Jawhari, 2000AD, c2, p.709)ومعناه موضع الصدر ،المصدر: مشتق من الجذر الثالثي )صدر(

  ,Al-Farahidi) وعن كل أمر ،والمصدر: االنصراف عن الورد، وصدر األمر أوله" ،وصدر القناة أعالها ،كل شيء

2003AD, c30, p.383) 

     وتفسيره أّن المصادر كانت أول الكالم، كقولك الذهاب والسمع والحفظ. ،والمصدر: أصل الكلمة التي تصدر عن األفعال

(Al-Jirjani, 2003AD, p.214). 
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 )اصطالحًا(المصدر  :ثانيًا

اعلم أّن المصدر كّل اسم دّل على حدث وزمان مجهول، وهو وفعله " :حيث قال ،أول من عّرف المصدر هو ابن جّني

االسم الذي اشُتّق منه الفعل وصدر " :فهو إذًا .(Ibn Jani, 1988AD, p.44) من لفظ واحد، والفعل مشتق من المصدر"

اسم دال باألصالة على معنى قائم بفاعل، أو صادر عنه " :وعّرفه ابن مالك بأنه .(Al-Ghalabyni, 1993AD, p.16)" عنه

 Ibn) "، وهو أصل الفعل ال فرعه، خالفًا للكوفيينوحدثانًا ى فعاًل وحدثًاسًمحقيقة أو مجازًا، أو واقع على مفعول، وقد ُي

Malik, 2008AD, c2, p.107)در بالنظر إلى سماته.أشار ابن مالك إلى تسميات متعّددة للمص ، وقد 

 خارج عالقات السياق، ،الزمان والمكان والشخص االسم الذي يدّل على حدث مجّرد من" ويعّرفه بعض المحدثين بأنه:

وفي هذا التعريف ( Al-Ḥadithy, 1965AD, p.208)" ا داخل السياق فتتعّدد المعاني الوظيفية التي يدّل عليها ويؤديهاأّم

وبين تفاعلها  ، وهو عدم الفصل بين وجودها منفردةرجذراإلشكاالت التي اعترضت الباحثين في التفريق بين المصاد إشارة إلى

ه متوسط في الصرف مكان الصدر من وأول من سّماه مصدرًا الخليل بن أحمد؛ لصدوره عن الفعل الماضي، وألّن ،مع السياق

 .(Al-Mūʾadab, 2004AD, p.60) الجسد

إذ إّن الكوفيين ذهبوا إلى أّن المصدر مأخوذ من الفعل، وأّن الفعل ؛ المصدر خالف بين البصريين والكوفيينأصل  وفي

 ,Ibn Al-Anbri) وهو اللفظ الداّل على الحدث مجّردًا عن الزمان ،(Ibn Al-Anbri, 1987AD. p.235) هو أصل االشتقاق

1987AD, p235،) واعتبر كثير من المعاصرين أّن الخالف  ،والفعل مشتٌق منه، إلى أّن المصدر أصٌل ونبينما ذهب البصري

أي ثالث يذهب إلى أّن أصل المشتقات ليس المصدر وال الفعل، رخصوصًا إذا علمنا بوجود  ،ةفي أصل المصدر مسألة شكلّي

وأسماء األزمنة  ،جعلته اثنين :ثّنيُت الشيء :نحو قولك ،وأسماء األعيان واألصوات ،وإنما هو أسماء المعاني من غير المصادر

 (.Amin, 2000AD, p.18) وهكذا دخلوا في الربيع :نحو: أربع القوم

في إشارة للفرق بينه وبين  ( Al-Zamakhshari, 2004AD, p.31) وسّمى اإلمام الزمخشري المصدر حدثًا وحدثانًا

يدّل على المصادر التي تدل على نفس  ،ولعله في التفريق بين كلمة حدث وحدثان ،الفعل الذي يدّل على الحدث والزمن معًا

 ،المصدر الميمي –والله أعلم  –ويدخل في ذلك  ،)كالمًا وتكليمًا(، إنباتًا(و )نباتًا ـمع اختالف الفروق الداللية ك ،الحدث

جملة من  من الحدثان يتألف في علم اللسانياتف ؛ًاوالزمخشري وغيره من علماء اللغة مدركون للفرق بين قولهم حدثًا وحدثان

 وفي هذا إشارة (Al-Saʿdī, 2016AD, p.118) ال يبلغها بمجّرد الحدث ،التغييرات تفضي إلى هيئة وحالة قارة وصفة ثابتة

بالمصدر الميمي وبالتالي ال بّد من دالالت خاصة ، أّن االختالف في بنية المصادر الصرفية يؤدي إلى اختالف الدالالت إلى

 تميزه عن المصادر األخرى.

 صطالحًااًا: المصدر الميمي لثثا

يعمل عمله  ،هو مصدر مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، مصوغ من المصدر األصلي للفعل أما المصدر الميمي: فو

مصدر يصاغ من المصدر " وعّرفه عباس حسن:( Al-Najjār, 2001AD, c3, p.47) ويفيد معناه، مع قّوة الداللة وتأكيدها

صياغة قياسية تالزم اإلفراد والتذكير، وتؤدي ما يؤديه هذا المصدر األصلي من الّداللة  ،األصلي للفعل الثالثي وغير الثالثي

وهو لم يكن  ،(Hasan, 2008AD, c3, p231)" على المعنى المجّرد، ومن العمل، لكّنه يفوقه في القّوة والداللة على تأكيدها

وقد  .(Al-Saʿdī, 1973AD,p34) حيث إنها منسوبة إلى حرف الميم الموجود في أوله ،فًا بهذه التسمية عند األقدمينمعرو

وذلك قولك: إّن في ألف درهم  ،فإذا أردت المصدر بنيته على )مفعل(" ومن ذلك ما ذكره سيبويه: ،تحّدثوا عنه باقتضاب

 ، يريد أين الفرار"[Qiyāmah:10-Al[ ]10﴾]القيامة:يَقُوُل اإلْنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَر  ﴿ :-عز وجل-قال الله  .أي ضربًا ؛لمضربًا

(Sybawih, 1988AD, c4, p.87 ،):ألّن المصدر مفعول ؛اعلم أّن المصادر تلحقها الميم في أولها زائدة" وقال المبّرد" 

(Al-Mubrad, 1999AD, c2. P.136). 

 ,Al-Mubrad, 1999AD) واعتبروه بمثابة المصدر العادي ،يتحّدثوا عن دالالت المصدر الميميولذا فاألقدمون لم 

c1. P.415،) هـ( في كتابه شذور الذهب761) وأّول من أطلق مصطلح المصدر الميمي هو ابن هشام (Ibn Hisham, 
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1991ad, p210) ّن المصدر الميمي ُسّمي اسم مصدر تجّوزًاأ رأىو (Ibn Hisham, 1991AD, p.265)،  إال أنه في موضع

والدارس لكتب ابن هشام يعاين بعض االختالف بين آراء ابن  .(Ibn Hisham, 2009AD, c3, p.171) آخر عّده اسم مصدر

 (.Shāʿir, 1994AD, p.76) عنده وقد عّد بعض الدارسين ذلك من باب تطّور اآلراء النحوية، هشام في المسألة الواحدة

وقد  ،يوجد الكثير من اإلشكاليات التي ارتبطت بتسمية هذا النوع من المصادر بالمصدر الميمي المصطلح:إشكالية 

تداخله مع الصيغ الصرفية األخرى كاسمي و عدم تسمية األقدمين له بهذا االسم، :من عدة أمور منها نشأت هذه اإلشكاليات

في مقابل إنكار بعضهم اآلخر السم  ،على المصدر الميمي”راسم المصد”الزمان والمكان، وإطالق بعض اللغويين مصطلح

إضافة  (،Ibn Hisham, 1991AD, p.210) وهذا ما دفع ابن هشام للقول بالتجّوز في إطالق تسمية اسم المصدر ،المصدر

جانب المصدر إلى أّن المعاجم اللغوية الكبرى لم تذكر اسم المصدر صراحة، بل كانت تورد ما يسّمى بأسماء المصادر إلى 

مما يزيد األمر  (Al-Farahidi, 2003AD, c4, p.442)"أغرُت على العدّو أغير إغارة وغارةً " :نحو ،كأنه لغة فيه ،الصريح

وهذه المصادر التي شّذت عن القياس، أكثرها ُيسميها النحاة أسماء مصادر ال " إشارة إلى ذلك قال أبو حيان:و .غموضًا

 (.Abu Hayyan, 1998AD, c2, p.499)" اللغويين مصادر لفعل لم تجر عليهمصادر، وُيسّميها بعض 

اسم المصدر هو: اسم المعنى وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى، فإنه لنوع من "هـ( فقال:646ت ) وعّرفه ابن الحاجب

 ،المتغايرين لفظًا، أحدهما للفعل وقد يقولون: مصدر واسم مصدر في الشيئين ،الرجوع، وال فعل له يجري عليه من لفظه

 المصدر، - بالضم -فالطُّهور ؛والّطهور )بالفتح(، واألْكل واأُلُكل -بالضم -واآلخر لآللة التي ُيستعمل بها الفعل، كالطُّهور

 ,Ibn Al-Hajib, 1989AD)" ما ُيؤكل - بالضم – المصدر، واأُلُكل - بالفتح –اسم ما يتطّهر به، واألكل  - بالفتح -والطهور

p.289،) قد يقولون" بينما في حق الشيئين المتغايرين لفظًا قال: ،فقد قال ابن الحاجب في تعريف اسم المصدر هو كذا،" 

، مصادر أن تكونفهو ذكر أمثلة على اسم المصدر ال تصلح  ،وعلى فرض عدم التشكيك ،الدالة على التشكيك" قد" امستعمًل

 Khalaf Allah) عليه أسماء مصادر إنما هو مصادر سماعية، ومحاولة الفصل بينهما متكّلفة وأّن ما ُيطلق بل أسماء بحتة،

& Shawqi & Dshy, 2003AD, c1, p.34.) 

ليس هو  ،وأطلقوا عليه تجّوزًا اسم مصدر ،علماء اللغة وعلماء الصرف بالمصدر الميميفإّن ما عّرفه  ،وعلى أية حال

ولم يستوف حروف فعله لفظًا وال  ،ما دّل على الحدث المجّرد من الزمان" :وهو( 1)اسم المصدر الذي يتحّدث عنه الّنحاة

 اعتباره مصدرًا ميمياً  ~والتداخل الذي بين المصدر الميمي واسمي المكان والزمان يبطل دخوله في هذا الباب، ألن .تقديرًا"

فإّن المعنى يصير مختلفًا لكل منهما، وال بأس من احتمال تعّدد  ،الزمان يكون تمويهًا ال حاجة له وهو يحمل ظالل المكان أو

 فإّن ذلك ثراء في الفهم. ،المعاني

 المطلب الثاني: خصوصية المصدر الميمي ودالالته

 أواًل: الفرق بين المصدر الميمي والمصدر الصريح

ر الصريح أّن المصدر في األصل اسم جامد يدّل على الحدث المجّرد وليس ورد في التفريق بين المصدر الميمي والمصد

-Al) مشتقًا، والمصدر الميمي هو من األسماء المشتقة التي تدل على حدث وذات يرتبط بها الحدث على وجه مخصوص

Dawri, 2005AD, p.232 ،)أّن المعاجم الكبرى كانت تذكر المصدر الميمي إلى جنب المصدر  :وهذا الفرق يعكر عليه أمران

كما يعّكر عليه أّن  ،الصريح، ولم يفّرقوا بينهما كما فّرقوا بينه وبين األسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما

وإن حدث ودّل  ،حتاج إلى تكّلف زائدفي كل المصادر الميمية أمر متعّذر، وي -أنه يدّل على ذات أو هيئة..-إثبات ذلك األمر

كما أّن تعّدد المصادر للفعل الواحد أمر  ،(2)على ذات، فهو يكسب هذه الداللة مما أضيف إليه، أو من محذوف ُيقّدر تقديرًا

عشر  فمنها ما يكون له مصدران، ومنها ما يكون له ثالثة، حتى إّن من األفعال ما تصل مصادره إلى أربعة ؛معروف في اللغة

 إّن المصدر الميمي أي ،(4)التفريق بين المعاني المختلفة التي تدل عليها المادة ولهذا التعّدد أسباب عديدة منها: ،(3)مصدرًا

كما يمكن في تعيين دالالت المصدر الميمي االستفادة  (،Ghāʾib, 2019AD, p.23) يحمل معنى ال يحمله المصدر األصلي

حيث قال  ،كاسمي المكان والزمان، واالستفادة من اشتراكه معها في معنى المفعولية ،من تداخله مع الصيغ الصرفية المشهورة

ى به؛ ألّن المصدر مفعول فالمكان والمصدر ُيبنى من جميع هذا بناء المفعول، وكأّن بناء المفعول أول"سيبويه مشيرًا إلى ذلك:
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.. من غير الثالثي المجّرد يأتي .ما ورد أّنه" ويدّل أيضًا على ذلك .(Sybawih, 1988AD, c4, p.95)" والمكان مفعول به

المصدر على زنة مفعوله نحو أخرجته ُمخرجًا، واستخرجته ُمستخرجًا قياسًا مّطردًا وهو يصلح للمفعول والمصدر واسم 

 (.Al-Jārbirdy, 2013AD, P.85)" والمكان الزمان

 ،ويمكن أيضًا االستفادة في توجيه داللة المصدر الميمي من إضافة حرف الميم التي جيء بها للتفريق بين المصدرين

إذ لها داللة التعظيم في إضافتها السم الجاللة، وداللة  ؛اهتمامًا خاصًا في اللغة -التي تسمى بالزائدة -أّن لحرف الميم خصوصًا

  ,Al-Malyqi)"أنتم وأنتماو نحو كنتم، والضمائر نحو هم وهما ،حين تضاف إلى أواخر بعض الكلمات التكثير والجمع

305.p,  AD2002 ،)تين؛ م،ي،مورّبما تكون داللة التكثير هذه لها جذور متعّلقة بنطق الحرف، حيث تكّرر الميم فيه مر. 

أنه بذلك تكون الداللة البيانية لحرف الميم هي داللة جمع شيء إلى شيء في شيء واحد، أو هيئة واحدة،  إلى وأشار البعض

إضافة إلى دالالت مخرج حرف الميم وإيحاءاته، حيث يحصل صوته من انطباق  (،p, AD2015, Nūr.37) واحدةة أو حقيق

فال يمكن  (،p, AD1998 ,Abas.79، )مع ما فيها من الليونة والمرونة والتماسك ،فيضفي ذلك أحاسيسًا لمسية ،الشفتين

 تجاهل هذه اإلشارات التي يحملها الحرف في أصوله.

ولذا تجد الراغب قد فّرق بين التوبة والمتاب  ،ومن الدالالت الخاصة للمصدر الميمي الداللة على المبالغة وقوة الحدث

وداللة المصدر الميمي على المبالغة  (،p, c1, AD2009, Rāghib-Al.149)التوبة التامة  فذكر أّن معنى المتاب: ،في القرآن

فقد  ؛من أوسع دالالته، فكّل مصدر ميمي ُأتي به لإلشعار بهذه المبالغة في وجه من وجوه المعاني المرادة من هذا المصدر

يستبدل  ولذا تجد القرآن الكريم في بعض المواضع ،االتساع وغيرها من المعاني تكون المبالغة في الكم أو النوع، في الكثرة أو

بالمصادر الصريحة المصادر الميمية نحو الممات مقابل الموت، والمشرب مقابل الشرب، ومرجع مقابل رجوع، وغيرها من 

 (.p ,AD2018, Husayn.519)المصادر 

اْلُمْشِرِكيَن َوإِْن أََحدٌ ِمَن ﴿)مأمن(  :نحو ،وأيضًا يؤتى بالمصدر الميمي بقصد اتساع الداللة لتشمل المكان والزمان والحدث

ِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ََل يَْعلَمُ  ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ ۚ ذَٰ فليس المقصود فقط  .]Tawbah:6-At[  [6]التوبة:﴾ونَ اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّٰى يَْسَمَع َكََلَم َّللاَّ

نحو قوله ( مرجع) ومثله، منه الذي يكون أمان المكان جزءًا (p, c9 ,Tabataba'I-Al.154) ما األمن التامإّنو ،المكان اآلمن

ِ َمۡرِجعُُكۡم َجِميٗعا فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم فِيِه تَۡختَِلفُونَ ..…﴿:تعالى ِتۚ إِلَى ٱَّللَّ فهي صيغة  ؛[idah:48’Mā-Al][48﴾]المائدة:فَٱۡستَبِقُواْ ٱۡلَخۡيَرٰ

 (.p ,AD2018, Husayn.516)تحمل داللة الرجوع وزمانه ومكانه 

، كثرة الطعام متخمة"" :نحو ،بيان سبب كثرة الحدث والداعي إليه :ومن الدالالت التي يؤتى من أجلها بالمصدر الميمي

 (.p, c1, AD1975, Rady-Al.162) وهي المبالغة في كثرة الحدث ،وهذه الداللة تتصل بالداللة األولى

 أبنية المصدر الميميثانيًا: 

كما هي المصادر التي سندرسها -التاء بالمصدر الميمي أحيانًا  وُتلحق ،(5)سماعية وقياسية المصدر الميمي أبنية تأتي

وربما ألحقوها هاء " فقال: فذهب سيبويه إلى القياس، ؛على السماع لكن اختلفوا في إلحاقها على القياس أو ،-في هذا البحث

 ,Sybawih, 1988AD)" وفتحوا على القياس ،. فألحقوا الهاء.وقالوا: المعَذرة، والمعِتبة المعِجزة المعًجزة، التأنيث فقالوا:

88.p, c4،) وذهب غيره إلى أنها سماعية (185.p, c1, AD1975, Rady-Al). المصدر الميمي من الفعل  وعلى القياس ُيبنى

َمْفعَلة  -ج، َمفِعل نحو َمضِرب،موعد -، بمسَقط وَمذَهبَمْفَعل نحو  -أ ؛(Kahil, 2009AD, p.46) الثالثي على هذه األوزان

مع إبدال حروف المضارعة ميمًا  ،وأما من غير الثالثي فيكون على وزن مضارعه .َمفِعلة نحو َمعِصية -د ،نحوَمْسَغبة ومقربة

، بينهما وفق السياق ويكون التفريق، إذ يتداخل مع اسم المفعول (،Kahil, 2009AD, p47، )مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

 ،ُمْفًعّل: نحو ُمْحَمّر ،ُمْفتَعل:نحو ُمعَترف ،نحو مقاًتل :مفاعل-،ُمَفًعل: نحو ُمَسًرح-،ُمْخَرجو َمْفَعل: نحو ُمْدَخل- ومن أمثلته:

الفعل الرباعي المجّرد والمزيد، ومثله ، ألوزاناوغيرها من  ،ُمْسَتْفَعل: نحو ُمْسَتْخرج ،ُمَتَفّعل:نحو ُمَتقّدم ،ُمْنَفَعل: نحو ُمْنَصرف

 ,Kahil, 2009AD) مع إبدال حروف المضارعة ميمًا مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر ،يأتي المصدر الميمي على وزن مضارعه

p.47 ،)ُمَفَعَلّل:نحو ُمْقَشَعّر ،ُمَتَفْعَلل: نحو ُمَتَدْحَرج، ومن أمثلته: ُمَفْعَلل: نحو ُمَزْلَزل. 
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وهذا يدل على أّن المصدر الميمي  ،المصدر الميمي عّده القدامى من المصادر، ولم يفصلوه عنهاخالصة ما سبق أّن 

، -وهم حجة في استخالص قواعد اللغة –المصدر مع ليس من المشتقات، ولو كان كذلك ما وضعه القدماء جنبًا إلى جنب 

دون الوصول إلى نظرية موّحدة أو  ،ن المصادروأما المحدثون فقد أجهدوا أنفسهم في التنظير للمصدر الميمي وفصله ع

واضحة في هذا الباب، وساهم في هذه الضبابية تداخل المصدر الميمي مع الصيغ الصرفية األخرى في القالب الصرفي، وبالتالي 

 ًامكونه اس-تداخل الّدالالت. واعتبره بعض المعاصرين من أسماء المصادر في محاولة للخروج من ضيق دالالت المصدر

، واستندوا في ذلك إلى اعتبار اسم المصدر أنه ما ساوى المصدر في الداللة على الحدث، ولم يساوه في اشتماله -ًاجامد

كما صرح ابن -فقالوا كذلك هو المصدر الميمي، وفي ذلك خلط وتجّوز  (،Hasan, 1975AD, c2, p.214) على جميع أحرفه

 -والله أعلم-يمكن أن يكون حاًل لكّل هذه اإلشكاالت ،واعتبار المصدر الميمي مصدرًا سماعيًا ،-هشام بذلك في أحد رأييه

وتناول المفّسرون دالالته ضمن السياق بشكل محدود. ولذلك يبقى السياق هو الضابط الّداللي الوحيد الفّعال في تمييز 

ذلك ينبغي دراسة المصدر الميمي في سياق الجمل ول(، Damhari, 2019AD, p.120) المشتقات المصدر الميمي عن باقي

وخرج بعض الدارسين بدالالت خاصة للمصدر الميمي تنطوي بشكل رئيسي تحت . التامة، وليس في القوالب الصرفية وحدها

 خصوصّيتها.يحّدد السياق طبيعة  وبشكل عام هو مصدر يدّل على نوع خاص من طريقة وجريان وتكّرر الفعل، ،داللة المبالغة

 الوحدة الموضوعية في سورة البلد :المبحث األول

 وارتباطها بالسور المجاورة التعريف العام بالسورة :المطلب األول

ورغم اختالف  .العظيم لبنة في سور القرآنسورة مكية جاءت في الجزء األخير من أجزاء القرآن الكريم، وهي  سورة البلد

 (.Al-ʿUlwani, 2008AD , p.14) االنفصال واحدًا ال يقبل التجزئة أو ل بناًءأّنها تشّكف  ،اللبنات وتنّوعها

 أواًل: ارتباط سورة البلد بسورة الفجر

فال بّد لهذا الترتيب من وشائج وثيقة  ،جاءت سورة البلد في اختيار الحكيم الخبير بعد سورة الفجر، وقبل سورة الشمس

إذ تلتقي معها في االبتداء  ؛فهي تلتقي معها في عقد متينة ،تربط هذه السورة بسباقها ولحاقها. فأما ارتباطها بسورة الفجر

وكذلك جاء القسم في سورة البلد بأشرف البالد. كما أّن الفجر يحمل داللة النور الذي  .-وقت الفجر-بالقسم بأشرف األوقات 

وهذه الداللة تلتئم تمامًا مع جواب القسم المحذوف، الذي دلت عليه اآليات في المقطع الثاني التي تبعت .ينبثق من الظالم

بأّن هؤالء الذين يحاربون  [،Fajr:6-Al][6﴾ ]الفجر:فَعََل َرب َك بِعَادٍ  أَلَۡم تََر َكۡيفَ ﴿:القسم، وتحّدثت عن إهالك الله لألمم السابقة

وهذا يلتقي  .وثمود ًاعاد -كما أخذ األمم السابقة-قادر على أخذهم هو ناصيتهم بيد الله، و –صلى الله عليه وسلم -النبي 

 .والثلة المؤمنة معه -الله عليه وسلمصلى  –لتثبيت النبي  ؛تمامًا مع طبيعة هذه السور التي نزلت في العهد المكي

كطغيان  ،التي شاركتها فيها سورة البلد ،تحّدث عن األمراض االجتماعية المتجّذرةو ثم أتى المقطع الثالث في السورة

ۖ بَل َلَّ تُۡكِرُموَن ٱۡليَتِيمَ ﴿ :وإهمال المسكين وتركه وحبّ المال ،اإلنسان بأكل مال اليتيم وَن َعلَٰى َطعَاِم ٱۡلِمۡسِكينِ  17 َكَلَّ ض  َٰٓ ﴾ ...18َوََل تََحٰ

ثّم جاءت سورة البلد تعّرض بطغيان أهل  ،كما تحّدثت عن طغيان السابقين كعاد وثمود [،Fajr:17-Al-18][18-17]الفجر:

غير أّن ،وتحّثهم على فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين ،الذين لم يعتبروا بسّنة الله في الطاغين من األقوام السابقة ،مكة

جاء فيها الحديث عن هذا األمرعلى فقد سورة البلد ا وصفتها بهم، وأّم سورة الفجر جاء فيها هذا الطغيان على هيئة أوصاف

 لسابقين.لتتدارك أخطاء ا لتبقى الفرصة قائمة أمام هذه األمة ،هيئة تحض السامع على إتيان هذه الفضائل

ٞم  13 فَك  َرقَبَةٍ ﴿:وسورة البلد بّينت طريق النجاة منه، ّن سورة الفجر بّينت أسباب االبتالء والهالكإويمكننا القول  أَۡو إِۡطعَٰ

 . [Balad:13-Al-14[]14-13﴾ ]البلد: 14 فِي يَۡوٖم ِذي َمۡسغَبَةٖ 

لكل سورة طريقة  بين سورتي الفجر واالبلد، إال أّنالمقطع الرابع مشهد القيامة والجزاء، وهو مشهد مشترك  ثم في

 .بما يلتئم مع جو السورة العام ،خاصة بها في التعبير عن هذا المشهد
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 سورة الشمسبـ ارتباط سورة البلدثانيًا: 

عز -ه وكأّن الل ،)الفجر( وأشرف اآليات الكونية )الشمس( ثّم تأتي سورة الشمس، فتكون البلد واقعة بين أشرف األوقات

 .نور الفجر والشمس ؛أراد لهذا البلد أن يكون بين نورين -وجل

قَۡد أَۡفلََح َمن ﴿ .كما أنه في سورة البلد حض على تجاوز العقبة، وال يكون ذلك إال بتزكية النفس الواردة في سورة الشمس

 ؛أّن هناك صورة متكاملة للهداية بين السورتين كما [،Shams:9-Ash-10][10-9﴾]الشمس: 10 َوقَۡد َخاَب َمن دَسَّٰىَها 9َزكَّٰىَها

هُ ٱلنَّۡجدَۡينِ ﴿جزؤها األول في سورة البلد  ؛ ألّن -سبحانه وتعالى-نسب الهداية إليه ، حيث [Balad:10-Al[]10﴾]البلد:َوَهدَۡينَٰ

بّينت   وسورة الشمس (،Shabli, 2014AD, p.48) .اإلنسان بقصر نظره وقّلة حيلته ال يمكن له معرفة كّل أوجه الخير والشر

 .[Shams:8-Ash][8﴾]الشمس: فَأَۡلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَۡقَوٰىَها﴿ -سبحانه وتعالى-أّن الفجور والتقوى تدركه النفس بإلهام من الله 

اإللهام ماثاًل وبقي ، -وهو القرآن-وبقي أثره  ،-صلى الله عليه وسلم-إلهام، فانقطع الوحي بموت رسول الله و الهداية وحيو

في سورة الشمس يلتئم مع فجور األقوام المذكورة فيها وفي السور  على التقوى وتقديم الفجور .في كّل نفس يقودها للهداية

 1َوٱلشَّۡمِس َوُضَحٰىَها﴿ :إذ توالت اآليات الكونية في سورة الشمس ؛هناك صورة أخرى متكاملة بين السورتين كما أّن ،السابقة

أَلَۡم ﴿ :في مقابل آيات الله الماثلة في اإلنسان [،Shams:1-Ash-3] [3-1﴾]الشمس: ....3َوٱلنََّهاِر إِذَا َجلَّٰىَها 2َوٱۡلقََمِر إِذَا تَلَٰىَها

هُ ٱلنَّۡجدَۡينِ  9َوِلَساٗنا َوَشفَتَۡينِ  8نَۡجعَل لَّهُۥ َعۡيَنۡينِ  فكأّن السورتين قطعتا عليه كّل عذر  ،[Balad:8-Al-10] [10-8﴾ ]البلد: 10َوَهدَۡينَٰ

وفيها  ،يظهر أّن سورة البلد واقعة بين أطول سورتين في القسم؛ سورة الشمس ذلكك  .يمنعه من تجاوز العقبة واقتحامها

سورة  و (،Abdu Al-ʿĀti, 2014AD, p.184)فيها بسبعة أقسام  -عّز وجلّ -إذ أقسم الله  ؛أطول قسم في القرآن الكريم

 (.Abdu Al-ʿĀti, 2014AD, p.184) ثاني أطول قسم في القرآن الكريم فيهاو الفجر

ثم ، وهو مايلتئم تمامًا مع جحود األقوام السابقة ،ومعلوم أّن القسم أسلوب للتوكيد، وطوله يدّل على زيادة التوكيد فيه

صلى الله -بقسم متوّسط الطول في إشارة لكفر أهل مكة وفجورهم في محاربة النبّي ،تأتي سورة البلد متوّسطة أطول القسمين

إذ إّن هذه الوحدة القرآنية الجزئية بّوابة  ؛وبهذا يتبّين أّن سورة البلد جزء ملتحم بسورتي الفجر والشمس، -عليه وسلم

 (.Bazmūl, 2018AD, p.21) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم

 ةالمحور العام الذي تدور حوله السور الثاني:المطلب 

ذَا ٱۡلبَلَدِ ﴿تنقسم السورة إلى أربعة مقاطع؛ المقطع األول: مقطع القسم الذي يبدأ من قوله تعالى: Al-[]1﴾ ]البلد: ََلَٰٓ أُۡقِسمُ بَِهٰ

Balad:1]،  َن فِي َكبَدٍ ﴿إلى قوله نَسٰ صلى -إياه، ومكانة النبي  حيث أقسم بالبلد معّظمًا ،[Balad:4-Al[ ]4﴾ ]البلد:لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱإۡلِ

ذَا ٱۡلبَلَدِ ﴿ظاهرة في هذا القسم  –الله عليه وسلم  وخالصة هذا المقطع بيان سنة من  ،[Balad:2-Al[]2﴾]البلد: َوأَنَت ِحل ُّۢ بَِهٰ

 سنن الله في خلق اإلنسان، وهي الكبدية التي يعاينها اإلنسان في كثير من مراحل حياته.

هُ ﴿إلى قوله:  ،[Balad:5-Al[]5﴾]البلد: أَيَۡحَسُب أَن لَّن يَۡقِدَر َعلَۡيِه أََحد﴿:يليه المقطع التالي الذي يبدأ بقوله ثّم َوَهدَۡينَٰ

 ويشّكل هذا المقطع شرحًا مفّصال ألسباب هذه الكبدية. ،[Balad:10-Al[]10﴾ ]البلد: ٱلنَّۡجدَۡينِ 

 لَِّذينَ ٱثُمَّ َكاَن ِمَن ﴿إلى قوله: ،[Balad:11-Al[ ]11﴾]البلد:فَََل ٱۡقتََحَم ٱۡلعَقَبَةَ ﴿يبدأ بقوله تعالى:ثّم يليه المقطع الثالث الذي 

بۡ بِٱ اْ َءاَمنُواْ َوتََواَصۡو  حيث بّين هذا المقطع طريق النجاة من هذه الكبدية  ،[Balad:17-Al[]17﴾]البلد:َمۡرَحَمةِ لۡ بِٱ اْ َوتََواَصۡو  رِ لصَّ

  .[Balad:11-Al[]11﴾]البلد:عَقَبَةَ لۡ ٱ تََحمَ قۡ ٱفَََل ﴿خالل تركيب فريد:  من

 ثم المقطع األخير الذي يّتسم باإليجاز، وهو مقطع الجزاء الذي عّبر عن جزاء المؤمنين فيه بكونهم من أصحاب الميمنة،

ألّن وجودهم كان شؤمًا على البشرية، وعلى إخوتهم في اإلنسانية، فلم يسعوا لتخليص  وعن جزاء الكافرين أصحاب المشأمة

 إخوتهم من العبودية، ولم يطعموا وقت الجوع يتيمًا وال مسكينًا، ولم تأخذهم رأفة بذي يتم وال بذي قربى، بل شحوا بأموالهم

 .-عز وجل-الدنيا واآلخرة في كبد ال يعلمه إال الله  أنفسهم ظانين الفرار من الشقاء، فوقعوا في أقسى دركاته، وعاشواو
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 ،وتبدأ دراسة الوحدة الموضوعية في سورة البلد عبر مجموعة من السور المكية المحيطة بسورة البلد سباقًا ولحاقاً 

ذَا أُۡقِسمُ  ََلَٰٓ ﴿:فيأتي قوله تعالى ،غالب هذا القسم كان يدور حول اآليات الكونية متوّسطًا هذه  [Balad:1-Al[ ]1]البلد:﴾ بَلَدِ لۡ ٱ بَِهٰ

تستوجب الشكر واإليمان بالله واليوم اآلخر، ال الجحود والنكران الذي  ،ليؤّكد أّن هذا البلد آية من آيات الله ؛اآليات الكونية

نُ إۡلِ ٱ َسبُ أَيَحۡ ﴿ :ففي سورة القيامة صّرحت بهذا الجحود .سّجلته هذه السور بمجموعها Al-[ ]3﴾ ]القيامة:ِعَظاَمهُۥ َمعَ أَلَّن نَّجۡ  نَسٰ

Qiyāmah:3] ،تِۡلكَ  قَالُواْ  11نَِّخَرةٗ  ٗماأَِءذَا كُنَّا ِعظَٰ   10َحافَِرةِ لۡ ٱ فِي دُودُونَ يَقُولُوَن أَِءنَّا لََمۡر ﴿:وفي النازعات بّينت تفاصيل هذا الجحود 

ةٌ  إِٗذا فّصلت في صفات هؤالء الجاحدين الكفرة،  وفي سورة الفجر، [āt:10‘Nāzi-An-12][ 12-10﴾ ]النازعات:12َخاِسَرةٞ  َكرَّ

تأكيد المقسم عليه بأنهم من " -كما أشار بعض المفسرين-التي تفيد ،إلى سورة البلد التي أغلظت القسم في هيئة )ال أقسم(

أّن أهلها لفي  ،ن فيهكأنه قيل أقسم بهذا البلد الطيب بنفسه وبمن سك .أهل الطبع، فال ينفعهم شرف المكان والمتمّكن فيه

ّن جحود إوهكذا عبر االمتداد األفقي بين السور يمكن القول  .(Al-ʾĀlūsi, 1994AD, c15, p.350)"  مرض قلب وشّك

إال أن هناك دعوة مخصوصة إلنسان هذا البلد ليخرج من ظلمات هذا  ،ه قديم قدم اإلنسانئاإلنسان لربه ونعمه وميقات لقا

 ,Imara, 1994AD, c2) القسم ىللحاجة إل والنفي في الواقع هو نفي ،جاء القسم منفّيًا وألّنها دعوة مخصوصة ،الجحود

p.37)  ونفي الحاجة إلى القسم تأكيد له في ثبوته وظهوره، كأّنه ال  ،بينهم –صلى الله عليه وسلم -مع وجود النبي محمد

 .(Imara, 1994AD, c2, p.37)يحتاج إلى قسم 

نورًا حقيقيًا أو  سواًء ،ال أقسم" يلمح أّنها كانت بأشياء تحمل النور في معانيها" والناظر في اآليات التي تبدأ بصيغة

 ،والدالئل الكونية المبصرة بنور البصر ،-وهو بقية حمرة الشمس-إذ أقسم بمصادر النور الحقيقي كالنجوم والشفق  ؛معنوّيًا

وكذلك القسم بمهد خاتم  ،الذي سيتجلى فيه نور الحق والحقيقة الكاملة ،بيوم القيامةوشاركتها في هذه الصيغة القسم 

أّن هذا القسم يفيد معنى التعظيم، لكّنهم اختلفوا في تفسيره ووجهة  على وقد اتفق المفّسرون .-البلد الحرام -الرساالت 

واليوم ، )القرآن الكريم  :كما أّن جواب القسم في هذه اآليات يرتبط بأمرين (،Al-Harithi, 1991AD, p.101) تعظيمه

إضافة إلى أّن صيغ ال أقسم  ،فهناك تناسق تام بين المقسم والمقسم عليه ،والقرآن هو طريق النور إلى اليوم اآلخر ،اآلخر(

وكأّن حرف )ال( يشير إلى عدم نفع القسم لعالج  ،في سياق إنكار شديد، جاءت في آيات مكّية -تبلغ ثماني مرات التي -جميعها

نَ إۡلِ ٱ َخلَۡقنَا لَقَدۡ ﴿: كان األليق توجيه المقصود بشقاء اإلنسان في قوله تعالى ولذا ،هذه النفوس المريضة بالجحود واإلنكار فِي  نَسٰ

التعب الذي يالزم وويناسب القسم أّن الكبد " قال ابن عاشور: .إلى شقاء الكافر دون المؤمن [Balad:4-Al[]4﴾]البلد:َكبَدٍ 

وهذا ما يليق بسياق السورة وافتتاحها بالقسم، كما (، Ibn Ashour, c30, p.325)"أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد اآللهة

َمةِ لۡ ٱ مَ يَۡو  َونَۡحُشُرهُۥ َضنٗكا َمِعيَشةٗ  لَهُۥ فَإِنَّ  ِذۡكِري َعن أَۡعَرضَ  َوَمنۡ ﴿يلتئم مع معادلة شقاء اإلنسان في القرآن  Tā-][124﴾ ]طه:َمىٰ أَعۡ  ِقيَٰ

ha:124]حۡ ٱ ِذۡكرِ  َعن شُ َوَمن يَعۡ ﴿ ؛ نِ لرَّ ٗناَشيۡ  لَهُۥ نُقَي ِۡض  َمٰ وغيرها من اآليات [، Zukhruf:36-Az] [36﴾ ]الزخرف:قَِرينٞ  لَهُۥ فَُهوَ  َطٰ

فإّن المؤمن كبده راحة ما دام في سبيل الله.  ،وفي المقابل .الراحةأت له أسباب وإن تهّي، التي تؤكد أّن الكافر في كبد التي

-محّرمًا، إلى ظهور النبي  فقد اجتمع في هذا البلد من الصفات ما ينبغي أن يكون معه مصدرًا لسعادة أهله، من كونه بلدًا

مشقة أحاطت به حتى  ،ره وجحودهبسبب كف، ومع ذلك أبى إنسان تلك المرحلة إال المشقة. منه وفيه -صلى الله عليه وسلم

 ,Al-Zamakhshari) .وليس من كبد أكثر من أن يكون اإلنسان مريض القلب، بداللة حرف الجر )في(، غدا كأنه غارق فيها

2004AD, c4, .p754) فاسد الروح، حتى بلغ فساده به أنه ظّن أحواله من النعماء ثابتة ال يقدر أحد على تغييرها (Al-

166.p ,c31 ,AD1999, Razi) ،﴿ ۡالبلد:أََحدٞ  َعلَۡيهِ  يَۡقِدرَ  لَّن أَن َسبُ أَيَح[﴾5[ ]Balad:5-Al]،  فإنه ال يستريح لشيء، وال يسعد

 ؛[Balad:6-Al[ ]6﴾]البلد:ل بَدًا َماَٗل  لَۡكتُ يَقُوُل أَهۡ ﴿بشيء، وقّدمت لنا اآليات دلياًل عمليًا على ذلك، وهو قول ذلك الشقي: 

  ,Al-Saʿdi,  2000AD) أنه ال يشعر بمتعة هذا المال، وال ينتفع به في سعادة يجلبها لنفسهعلى فقوله أهلكت على لسانه دليل 

924.p ،) البلد:َولَدَ  َوَما َوَواِلدٖ ﴿وكان ينبغي له أن يتذّكر أنه كما ولد سُيبعث[ ﴾3[ ]Balad:3-Al]،  والقسم بالوالدية في هذه

وبعد النقص  (،Imara, 1994AD, c4, p.395) السورة له أبعاد كثيرة منها بعد الكبدية التي يجدها كل والد في تربية ولده

 َعلَۡيهِ  ِدرَ لَّن يَقۡ  أَن َسبُ أَيَحۡ ﴿ فال ينبغي له التكبر والعناد ،فهو ال يخرج عن طبيعة كل والد ومولود ؛والحاجة في اإلنسان

كما أن هذا القسم بالبلد بطوله يؤكد أّن القيمة الحقيقية له مستمّدة من كونه منبرًا من منابر ، [Balad:5-Al[]5﴾]البلد:أََحدٞ 

عندها  وما من قسم إال وكان بينه وبين المقسم عليه معاٍن، التوحيد، فإذا ما تحّول عن هذا المنبر ُأفرغ من قيمته الحقيقية

فإنه ظّن أّن وجوده في هذا  ،هئفبداًل من أن يحمد الله ويؤمن بلقا .(Ibn Qayim Al-Jūziya, 2018AD, p.47)يلتقيان 
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فأبى ، (ٱۡلبَلَدِ  ذَابِهَٰ بعد أن كان نكرة ) ،أنه هو الذي أنعم على هذا البلد بالظهورب -سبحانه وتعالى-البلد صنع يديه، فذّكره الله 

قبل أن  ،[Balad:5-Al[ ]5﴾]البلد:أََحدٞ  َعلَۡيهِ  يَۡقِدرَ  لَّن أَن َسبُ أَيَحۡ ﴿: الخروج عن قدرة الله تعالىإال الكبر ظانًا أنه قادر على 

، إذ إّن هذا الظن هو الذي أودى به إلى الشقاء)كبد( ؛وفي هذه النقطة العميقة يلتقي القسم والمقسم عليه .ُيقدم على فعلته

وتحاول اآليات  ،ذلك الشقاء الذي كتبه إنسان هذا البلد على نفسه بكبره وعناده ثم جاءت اآليات التالية تفّصل في أسباب

هُ  9َوَشفَتَۡينِ  َوِلَساٗنا 8نَۡينِ َعيۡ  لَّهُۥ نَۡجعَل لَمۡ أ﴿تبصرة المخاطب بنعم الله عليه لعله يبصر ويعود  Al-[]10-8﴾]البلد:10دَۡينِ لنَّجۡ ٱ َوَهدَۡينَٰ

10-Balad:8]. [7﴾]البلد: أََحدٌ  يََرهُٰٓۥَ  لَّمۡ  أَن َسبُ يَحۡ أ﴿بين الرؤيتين  ًاالنظر في اآليات نرى هذا اإلنسان واقع معانوعند إ [-Al

Balad:7]البلد: نَۡينِ َعيۡ  لَّهُۥ نَۡجعَل أَلَمۡ ﴿الرؤية اإللهية الكاملة، والرؤية البشرية القاصرة  ؛[﴾8[]Balad:8-Al]،  فبلغ به الشقاء

ولكنه  ،أنه كما َيرى ُيرى على كما أّن اإلشارة إلى الرؤيتين لتنبيهه ،باألولى وال بالثانية فغرق في العمىأنه لم يدرك الحق ال 

وإنما هو لألمة  ،وفي ذلك توطئة لعدم انتفاعه بهذا الخطاب، فغّيبه الله في الخطاب بضمير الغيبة ،غاب عن عقله إدراك هذا

ثم شرعت اآليات في توبيخه على عدم انتفاعه من هذا المال في اقتحامه تلك العقبة التي تقف بينه  ،-لعلها تنتفع -من بعده

وال يخلو هذا التوبيخ من حض للسامعين إلى يوم القيامة على تخّطي هذه  (،Quṭb, 2004AD, c6, p.3920)وبين النجاة 

 )فال( هنا مشعرة باإلنكار والحض والتأنيب معًا، الكبدوالخروج من ذاك  ،ومع الحض ذكر وسائل تخطي تلك العقبة ،العقبة

(184.p ,c2 ,AD1990, Shāṭiʾ-Bint Al) ﴿ مٞ  أَۡو  13فَك  َرقَبَةٍ  12عََقبَةُ لۡ ٱ َما أَۡدَرٰىكَ  َوَمآَٰ  11عَقَبَةَ لۡ ٱ تََحمَ قۡ ٱفَََل  14َمۡسغَبَةٖ  ِذي يَۡوٖم  فِي إِۡطعَٰ

بۡ بِٱ اْ َءاَمنُواْ َوتََواَصۡو  لَِّذينَ ٱ ِمنَ  َكانَ  ثُمَّ  16َمۡتَربَةٖ  ذَا ِمۡسِكيٗنا أَۡو  15َمۡقَربَةٍ  ذَا يَتِيٗما Al-[ ]17-11﴾]البلد:17َحَمةِ َمۡر لۡ بِٱ اْ َوتََواَصۡو  رِ لصَّ

17-Balad:11]. نَ إۡلِ ٱ َخَلۡقنَا لَقَدۡ ﴿يتبّين أنّ جواب القسم  ،ومن خالل ما سبق السورة مدار  ،[Balad:4-Al[ ]4﴾]البلد:فِي َكبَدٍ  نَسٰ

ثم استغرقت بقية اآليات في بيان هذه  ،وألجله امتّد وتعّدد ،، فعليها وقع القسم(Ibn Ashour,  c30,  p.354) وغرضها

حتى ، ويلمح المتأمل معاني المشقة في أصوات كلمات السورة ومعانيها .والحث على الخروج منها ،والتحذير منها ،المشقة

، كلفظة )كبد(، وإطالق لفظة اإلهالك على فيها ألفاظ تعني المشقة في انعكاساتها وظاللهادالالت الهداية والنعمة استخدمت 

-Al)لبدا( إشارة إلى عدم االنتفاع به ) بـِاإلنفاق إشارة إلى الضرر الذي ألحقه هذا المال بصاحبه، ووصف المال الكثير 

Muṣṭafawi, 1973AD, c10, p.175هو ما ارتفع من األرض وصلب نجدين، والنجد:(، ووصف طريق الهداية والضالل بال 

(Al-Rāzi, 1999AD, c1, p.305 فهو ليس ،)ر،ُيكّنى بها عّما يحول دون إنجاز أمي "ًا، ولفظة العقبة الذمعّبد سهاًل ًاطريق 

والفك: ، -القرآنكما هي في باقي -(، وإيثار لفظة فك بداًل من تحريرAl-Rāzi, 1999AD, c1, p.305)" أو الصعوبة في إنجازه

(، وكذلك مجيء لفظة مسغبة في Al-Samrāʾi, 1999AD, p.207) أي فّك أسرها ،من أسر أو قود أو من إعسار تخليصها

 ومفردات فالكلمات (.Ibn Manẓūr, 1993AD, c1, p.468) فهو ليس جوعًا فقط، بل هو جوع مع تعب ؛التعبير عن الجوع

 (.Al-Hamdaoui, 1428ah, .p193) بروحها وتتأّثر ،السورةتّتجه برّمتها لخدمة مقصود  التركيب

والناظر في سورة البلد يجد أّن السورة قد اصطّفت بها آيات الحّث على العطاء إلى جانب آيات النهي عن الكفر، ومزجت 

فيتساءل القارئ عن سر هذا بينهما، بل جعلت العطاء مقّدمًا على اإليمان، بداللة حرف التراخي )ثّم( كان من الذين آمنوا 

ّن البذل من المال باب منفصل عن أصل اإليمان بالله، ولكن بالنظر إلى جّو هذه السورة إإذ  ؛المزج، والرابط الحقيقي بينهما

ام ة النزول، وبالنظر إلى أحوال أهل مكة آنذاك، ُعلم أّن المال كان بالنسبة لسادة قريش وأخواتها من القبائل أساسًا لقيمكّي

-Alسيادتهم، وأساسًا الستعبادهم البشر، ولهذا فإّن قيم البذل والعطاء واإلحسان تمّثل تهديدًا خطيرًا لسلطتهم وثرواتهم )

Malāḥ, 2011AD, p.265 ولذا فهم كفروا بهذا الدين ألجل روح الفضيلة التي تعادي رذائلهم، وقد ظهرت هذه الرذائل ،)

ۖ ﴿بوضوح في سورة الفجر  َٰٓ 17يَتِيمَ لۡ ٱ تُۡكِرُمونَ  َلَّ  بَل َكَلَّ ا َٗل أَكۡ  لت َراثَ ٱ ُكلُونَ َوتَأۡ  18ِمۡسِكينِ لۡ ٱ َطعَامِ  َعلَىٰ  ض ونَ َوََل تََحٰ  َمالَ لۡ ٱ َوتُِحب ونَ  19لَّم ٗ

ا اُحب ٗ   .[Fajr-Al:17-20[]20-17﴾]الفجر:20َجم ٗ

التناقض بين عيش اإلنسان في (، Al-allaq, 2019AD, p.175)التناقض  إظهار كما يّتضح أّن السورة تّتسم بخاصية

 -حيث نعتته السورة باإلنسانية-، التناقض بين كونه إنسانًا .إذ يفترض أن يكون أعرف الناس بربه؛ هذا البلد األمين وبين كفره

التناقض  وبين انعدام شعوره بأخيه اإلنسان. فال هو يطعم الجائع رغم وفرة المال، وال يفك الرقاب رغم السلطة التي يتمّتع بها.

 َوِلَساٗنا 8نَۡينِ َعيۡ  لَّهُۥ نَۡجعَل أَلَمۡ ﴿.لمرض قلبه ،ه رغم هذه األسبابئالجسم، وشقاو بين توفر أسباب الراحة له من وفرة في المال

لتنتج ذلك اإلنسان  ،فتجتمع المشقة مع التناقض في دالالت مواضيع السورة وألفاظها .[Balad:8-Al-9][9-8﴾]البلد:9َوَشفَتَۡينِ 

 وعليه نار مؤصدة. ،فاستحق تلك النهاية التي جعلته من أصحاب المشأمة ،والمشّوه في إنسانّيته ،المشّوه في إيمانه
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 ة موضوعهاالميمية في السورة وارتباطها بوحدالمبحث الثاني: داللة المصادر 

 ،المرحمة ،متربة، مقربة وهي )مسغبة، ،مصادر ةنجد أنها ست ،بالنظر إلى المصادر الميمية الواردة في السورة الكريمة

ومصدرين  .نونلحظ أّن أربعة مصادر منها جاءت في اآليات التي تحّث على العمل والبذل لليتامى والمساكي ،الميمنة، المشأمة(

 :ولذا فقد كان هذا المبحث في مطلبين .جاءا في اآليات التي تتحّدث عن جزاء المؤمنين والكافرين

 المطلب األول: المصادر الميمية المتعلقة بالعمل وارتباطها بمحور السورة

يحسن التنبيه على أّن هذه المصادر جميعها جاءت تفصياًل وبيانًا القتحام  ،قبل الشروع في تفصيالت هذه المصادر

ينبغي أن نفهم دالالت هذا االقتحام، ولماذا  ،وحتى نفهم دالالت هذه المصادر وارتباطها بوحدة الموضوع في السورة .العقبة

  ,Ibn Manẓūr) إدخالها فيه من غير روية :ءنجد أّن تقحيم النفس في الشي ،وعند العودة إلى معاجم اللغة .جيء بلفظ اقتحم

1993AD, c12, p.463 ،) فكأّن هذا اللفظ في أحد ظالله يعني المعاجلة في إتيان هذه الوجوه من البر، فضاًل عن أّن األوقات

ينتفعون حينئذ ببر جاء  هم الفإن التأخر في فك الرقاب واإلطعام قد يهلك أهله، ف ؛التي ذكرتها اآليات تستدعي هذه العجلة

Fayrūz -Al)مصاعبه  وأصل القحمة من الطريق: (،p ,AD2009, Rāghib-Al.394)توّسط شّدة مخيفة  واالقتحام: .متأخرًا

Ābādi, c4, p.110 ،) ومن هنا نلحظ أّن المزاوجة بين لفظي االقتحام والعقبة أتى في غاية من التالؤم والتناسب في الشّدة

 (.Bint Al-Shāṭiʾ, 1990AD, c2, p.184)والمجاهدة واحتمال الصعوبات 

العقبة التي  وتجاوز ،والمصادر الميمية الواردة في هذه السورة تتعاضد معًا في الداللة على طريق النجاة من هذا الكبد

وحّددت المطَعمين باليتيم القريب  ،حيث ابتدأت المصادر الميمية في السورة باإلطعام في يوم المسغبة ،تحول بيته وبين النجاة

لّب اإليمان وحقيقته  فهو من أهل اإليمان الصابرين الراحمين. وهكذا تجعل اآليات اإلنسانية ،فإذا فعل ذلك .أو المسكين الفقير

التي جعلت السعي في إنقاذ اإلنسان من الرق  ،فال يمكن لمستعبد وال لمتكبر أن يّدعي اإليمان أمام هذه اآليات ؛وجوهره

بۡ بِٱ اْ َءاَمنُواْ َوتََواَصۡو  لَِّذينَ ٱثُمَّ َكاَن ِمَن ﴿على اإليمان  والجوع مقّدمًا  .[Balad:17-Al[]17﴾]البلد: َمۡرَحَمةِ لۡ بِٱ اْ َوتََواَصۡو  رِ لصَّ

 بة: مسغأواًل

 المجاعة والمسغبة: ،(Al-Fayrūz Ābādi, c1, p.82)مع تعب  من الفعل سِغب وسَغب أي جاع مأخوذ هذا المصدر

(148.p ,c1, AD1999, Rāzi-Al ،) وقد ُيسمى العطش سَغبًا(194.p, c7, AD1993, Ibn Manẓūr،)  أي جوع والمعنى

وإضافة } ذي { إلى } مسغبة { تفيد اختصاص ذلك اليوم  ،(p,  c8,  baqāʿi-Al.428) عام في مكان جوع، وزمان جوع

فوصف ذلك  ،كأنه ال شيء في ذلك اليوم يستحق االلتفات إليه إال الجوع (p, c30, AD1984, Ibn Ashour.352)بالمسغبة 

لم  أصحاب المال والجاه،لتجّبر الكفرة، ولكن  ،(p ,c15, AD1997, Tantawi.406)اليوم بالمسغبة جاء على سبيل المبالغة 

بل هي المجاعة التي  ،فالمسغبة ليست فقط المجاعة ،فصار هذا اإلهمال والتنّكر لألخوة اإلنسانية عقبة أمام نجاتهم ،يلتفتوا

بل هي تعم الجماعة، ولذلك أضافها إلى الزمان، كأّن المسغبة صارت  ،رافقها التعب واإلنهاك. وليست خاصة بفرد من األفراد

حتى  ،وامتّد إلى كل أفراد الجماعة ،فيتبّين أّن المسغبة جوع مع تعب في زمان عم فيه الجوع ، على تلك الفترة من الزمانعلمًا

ولذا عّز اإلنفاق  (؛Ibn Ashour, 1984AD, c30, p.428)الغنّي فيهم يخشى على ماله من النفاد إن طالت هذه المسغبة 

 وقّلت المعونة.

وما يرافق ذلك الجوع من تعب  ،اختصاص زمانه بهو ،تي أومأ بها لفظ )مسغبة( من عموم الجوعوأمام هذه المعاني ال

استعمل  ،مصدر ميمي مسغبة ةويّتضح من السياق أّن لفظ، بداًل من سغب أو غيره ،تظهر لنا داللة اختيار مسغبة ،وإنهاك

 ًا ونوعًا.معاني هذه المبالغة كّم في وإضافة التاء له زادت ،الذي بلغ حّد اإلنهاك وعمومه ،للداللة على شدة ذلك الجوع

المبني على مكابدة اإلنسان، فالسغب وجه من  ،لذا فقد جاءت هذه اللفظة مّتسقة تمامًا مع موضوع السورة ومحورها

نفاق في هذا الحال ال واإل ،التي يعانيها اإلنسان، واإلطعام في السغب طريق الخروج من هذا الكبد أيضًا وجوه هذه المكابدة

وجرأة االقتحام؛ ألّن المال يكون وقتها أعّز، والخوف من النقص  ،تنفع معه الروية والتمّهل، بل يحتاج إلى شجاعة اإليمان
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فقد آثرت السورة  ،كما أّنه لما كان الموضع هنا حث على الرحمة واإلحسان، ولذا كان الطريق القتحام العقبة ،والنفاد أكثر

  .على العقوبة واالبتالء بالداللة قترن وروده في القرآناذي ال ،لفظ السغب على لفظ الجوع

 ةمقرب ثانيًا:

 Ibn) والقربى في الرحم ،والقرابة والقربى الدنّو في النسب (،Ibn Manẓūr, 1993AD, c1, p.666)ذا قربة  تعني

666.p ,c1 ,AD1993 ,Manẓūr ) الطريق المختصر  معاجم اللغة في معاني مقربة:وورد في(, c1, Fayrūz Ābādi-Al

123.p):إلى طريق كبير ذطريق صغير ينف"، وهي" (666.p ,c1 ,AD1993, Ibn Manẓūr) ّن المقربة إ، ومن هنا يمكن القول

في النسب، أما القربى فقد  هي عامة مثل القرابة القرابة" وقيل:فهي أشمل وأوسع من ذي القربى.  ؛هي أّي خيط من قرابة

 –والله أعلم  –ويظهر، (p, AD2003, Samrāʾi-Al.271)" وهي أعم ،والمقربة هي بينهما ،..تكون في النسب وفي الرحم

 )األقربين، :بألفاظ منها ورد في القرآن فقد .إذ لم يرد بهذه الصيغة إال هنا ؛أّن مقربة لفظ له خصوصية متعلقة بسورة البلد

 .األقربون( القربى،ذوي 

وهذه الخصوصية تظهر في داللة المصدر الميمي على قوة الحدث وتأكيده، والقوة التي تظهر في هذا المصدر هي اتساع 

في  تعطي التركيب ثراًء (ذا)كما أّن إضافة المصدر إلى  ،-مهما بعدت هذه القرابة-من اليتامى  ىوتكثيرها لكل ذي قرب ،القرابة

القرآن لم يذكر القربى إال بإضافتها إلى  فإّن كذلك حقها ثابت، ولذلك ،فكما أّن القرابة ثابتة .على الثبوت دّل، حيث تالداللة

لتشمل كل  (،p ,AD2011, Ali & Jabir.26))ذا( تعطي داللة التكثير  كما أّن ،(p, AD2011, Ali & Jabir.25))ذا( 

فاجتماع داللة  ؛لمتذرع ينكر من خاللها حقًا ألي قريب عذرًالكي ال يترك ، ومهما كانت صفاته ،قريب مهما كانت درجة قرابته

كفيل بأن  -مهما دّق- جانب داللة التكثير في )ذا( يؤول إلى أّن خيط قرابة بين اليتيم والغني االتساع للمصدر الميمي إلى

 .-عّز وجّل-يحمله المسؤولية أمام الله 

إذ إّن  ؛ممن طرفي الُمطعم واليتيم المطَع ،التركيب برّمته يتصل بمحور السورة الذي يدور حول خلق اإلنسان في كبد و

، وقد أشارت سورة ماله باإلطعامو المطِعم لن يستطيع التغّلب على الكبد الذي سيواجهه في الدنيا واآلخرة إال بأن يزكي نفسه

، [Balad:6-Al[ ]6﴾]البلد:ل بَدًا َماَٗل  لَۡكتُ يَقُوُل أَهۡ ﴿لم يكن بسبب البخل، بدليل قوله تعالى البلد إلى أّن عدم إنفاقهم المال 

لهم، جائعين  ًاهم عبيدئوإنما بسبب الكفر، ورغبة في منع الناس من اإليمان برسالة النبي األمين من خالل السيطرة عليهم، وإبقا

، ولهذا كان اليتامى وضعف إذ ال يخلو اليتم في الصغر من مشقة ؛فيظهر في اليتم ممن طرف اليتيم المطَعأما الكبد و لطعامهم،

فمجيء القرابة على هيئة مصدر  ألنهم ال أولياء لهم يرعونهم ويسعون في إطعامهم. ؛أول فئة أوصت السورة بالعناية بإطعامهم

والعطاء لكل من يرتبط بهم صاحب المال بعالقة  ميمي دال على التكثير واالتساع يوّلد معاني المشقة على النفس في البذل

 مهما بعدت. ،قربى

 متربةثالثًا: 

كأنه  ،استغنى إذا كثر ماله أي ،أترب الرجل فهو ُمتِرب كذلك يقالو  .بمعنى افتقر ،أي أصابه التراب ،متربة: من باب تِرب

ورجل َتِرٌب الزق بالتراب من ، فإذا أرادوا الفقر قالوا: تِرب يتَرُب .(AD2009 ,Qamash-Al)صار له من المال بقدر التراب 

هم " وقيل: ،(p, c2, AD1993, Ibn Manẓūr.218) والمتربة: المسكنة والفاقة ،ليس بينه وبين األرض شيء ،الحاجة

وقول العرب تربت يداك: أي صار  .(p ,c5, Ibn Attia.468)" ال بيوت لهم ،المطروحون على ظهر الطريق قعودًا على التراب

 وهو يستعمل في معنى الفقر والخيبة. ،في يديك التراب

وقد تكرر ذكر الِمْسكين والَمساكين والَمْسَكنة والتََّمْسُكِن، قال: وكلها َيُدور معناها على الخضوع والذِّلَّة وقلة المال 

يدّل على معنى الكثرة من  المصدر الميمي في هذا التعبيروإيثار ، (p ,c7, AD1993 ,Ibn Manẓūr.221) والحال السيئة

 ,Ibn Jani, 1988AD, c2)والمصدر إلى الشياع والعموم والسعة، واآلخر:التاء  ،ا المصدرية التي فيهمموضعين:أحده

p.136)، ومن جهة أنها تشمل  ،وهي تعني الكثرة والمبالغة من جهتين؛ المسكنة التي تكاثرت وقويت عليه حتى ألصقته بالتراب

فقد بلغ به الحال  .مهما كانت صفاتهو ،كما قيد اليتم بالقرابة من باب العناية بأولي القربى- ،وأي مسكين بال قيد ،كل مسكين

المكابدة والمشقة التي جاء  -وأما ارتباط هذا المصدر بوحدة الموضوع في السورة  .الذي ينبغي االلتفات إليه والعناية به
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فهو تركيب يدّل على أّن صاحبه قد بلغت به  ؛فيتمّثل في الكبد الذي يحمله تركيب )مسكينًا ذا متربة( ،-طال ألجلهاالقسم و

 (.Al-ʾĀlūsi, 1994AD, c15, p.352)بعضهم أنه الذي مأواه المزابل  رأىبل  ،الحاجة وبلغ به الفقر مبلغًا ألصقه بالتراب

كونها إحدى الوسائل التي يمكن من خاللها اقتحام العقبة، فاقتحام العقبة  ،للسورةة يكما أنها ترتبط بالوحدة الموضوع

قد آتاه الله سعة في  ،وبكونها عقبة. وكأّن السورة ُتعلم كل إنسان ،-كما أشير سابقًا-بدليل لفظ االقتحام  ،لن يكون سهاًل

لضعفهم وعجزهم فسيكونون هؤالء عقبة أمامه يوم القيامة.  وأنه إذا تركهم، أنه لن ينجو مالم يتفقد اليتامى والمساكين ،المال

بۡ بِٱ اْ َءاَمنُواْ َوتََواَصۡو  لَِّذينَ ٱثُمَّ َكاَن ِمَن ﴿وما يؤكد هذا قوله سبحانه   ؛[Balad:17-Al[ ]17﴾ ]البلد: َمۡرَحَمةِ لۡ بِٱ اْ َوتََواَصۡو  رِ لصَّ

 . (Bint Al-Shāṭiʾ, 1990AD, c2, p.185) -وهو األولى-يدّل على التراخي الزماني )ثم(فمجيء 

 رابعًا: المرحمة

 .(p, c2, AD1979, Ibn Fāris.498)”يدل على الرقة والعطف والرأفة ،الراء والحاء والميم أصل واحد”:قال ابن فارس

حۡ ٱذُو  غَفُورُ لۡ ٱَوَرب َك ﴿:الرحمة المطلقة تكون متصلة بالله تعالىو لَ  َكَسبُواْ  بَِما يَُؤاِخذُُهم لَۡو  َمةِۖ لرَّ ۡو  عَذَاَبۚ لۡ ٱ لَُهمُ  لَعَجَّ  يَِجدُواْ  لَّن ِعدٞ بَل لَُّهم مَّ

نُّۢ  َمةٗ َرحۡ  لنَّاسَ ٱ أَذَۡقنَا َوإِذَآَٰ ﴿ ؛[Kahf:58-Al][58﴾ ]الكهف: ئَِٗل َمۡو  دُونِهِۦ ِمن آَٰءَ  بَۡعدِ  م ِ ۡكٞر  لَُهم إِذَا َمسَّۡتُهمۡ  َضرَّ ُ ٱ قُلِ  َءايَاتِنَاۚ  فِيَٰٓ  مَّ  َرعُ أَسۡ  َّللَّ

 [. Yūnus:21[ ]21﴾ ]يونس: تَۡمُكُرونَ  َما يَۡكتُبُونَ  ُرُسلَنَا إِنَّ  َمۡكًراۚ 

 ،وكأّن حرف الميم يحّد هذه المرحمة عن أن تكون مطلقة ،الناس فيما بينهم أما المرحمة فهي الرحمة التي يتعامل بها

واْ ِمۡن فَبَِما ﴿:وعن أن تكون ذاتية؛ ولهذا قال سبحانه في سورة آل عمران ِ ِلنَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ ٱۡلقَۡلِب َلَنفَض  َن ٱَّللَّ َرۡحَمٖة م ِ

في مقابل نسبة غلظة القلب لإلنسان، بل قال من  ،فلم يقل برحمة منك ؛[Imrān:159‘-Āl] [159]آل عمران:  ..﴾.َحۡوِلكَۖ 

AD2018, Husayn ,) وجزء يسير من رحمة الله. ،مما يدّل على أن كل أشكال الرحمة بين البشر هي بجعل الله ،الله

512.p). 

خصوصية سورة  مما يدل على أّن لها خصوصية تنبع من ،وهي المرة الوحيدة التي وردت فيها بصيغة المصدر الميمي

وفي هذا إشارة إلى أّن هذه الدعوة  (،Ali, 2018AD, p.193) مرة للمصدر الصريح الرحمة ةفي مقابل مئة وأربع عشر ،البلد

إيثار حرف العطف )الواو( الذي يدّل  إنما هي من رحمة الله الممتدة. كما أّن ،التي يمتأل بها القرآن في الحض على التراحم

بالمرحمة جزء من اإليمان ودليل  ّن التواصيإلى القول يقود إ ،الذي يدل على التراخي (ثّم)وليس  ،على الجمع والمشاركة

 ،بالصبر والمرحمة اوتواصو :وكان باإلمكان القول، عليه. كما أّن استقالل المرحمة بفعل التواصي مع أنه مذكور مع الصبر

بل فعل مستقل ومهم جدًا في تحقيق اإليمان. وقد اختيرت هذه الصيغة دون غيرها  ،وأنها ليست تابعة ،يدّل على محوريتها

أي أّن الرحم  (،Ali, 2018AD, p.193)وهي الرحمة المتبادلة واألخذ بأسبابها  ،ألّنها تحمل المعنى المراد من خالل صيغتها

والكثرة  ،(Ibn Jani, p.136)معنى الشياع والكثرة كما كثرت المفعلة ب"، الولد مجبنة مبخلة":مدعاة للرحمة المتبادلة كقولك

أي أن تكون كّل أفعالهم تجاه بعضهم قائمة على  ،أو في األفعال ،هنا إما أن تكون في الدوافع واألسباب، أو في الوسائل

 الرحمة.

 ،فإّن تعاهد المرحمة في كل أشكال التعامل مع البشر أمر شاق ،ارتباط هذا المصدر بالوحدة الموضوعية للسورة وأما

  -رضي الله عنه-وقد ورد أّن أبا موسى األشعري  .حتى يستعين به على التواصي بالمرحمة ،بقت بالتواصي بالصبرولذلك ُس

قال إنه ليس  ،كلنا رحيمقالوا: يارسول الله، ، لن تؤمنوا حتى تراحموا" أنه قال: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  سمع

ولهذا آثرت السورة أن تكون هذه الرحمة على هيئة  ،(2253H ,Albani -Al)" عامةالحمة ربرحمة أحدكم صاحبه، ولكنها 

 ومذكرًا بالرحم التي بين المؤمنين. ،مؤذنًا بتوكيد هذه الرحمة ،مصدر ميمي

 ،اختيار المصدر الميمي للداللة على رحمة المؤمنين بعضهم بعضًا إّن يجدر القول وبعد هذا البحث حول مصدر المرحمة

 وإن لم توافق ما في قلوبهم، ،وباختالف أحوالهم ورغائبهم ،بثباتهم عليها مدة عمرهم ليس فقط لقوة الداللة واتساعها، وإنما

، فهو يستلزم الصبر واالستعانة بالله، سهاًلولما كان الثبات أمرًا ليس  .لتقودهم نحو التراحم ،تذكيرًا لهم بالرحم التي بينهمو

 ولذا فالمشقة فيه ظاهرة.
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وخالصة هذا المطلب أّن المصادر الميمية التي كثرت في سورة البلد، السورة التي يدور محورها حول كبدّية اإلنسان، 

عّبرت عنها السورة واحتوتها في مة مع محورها، تحمل جرس المشقة والصعوبة، حّتى األعمال الصالحة ئوجاءت ألفاظها متوا

داللة هذين اللفظين على المشقة البالغة، ولذا فقد آثرت السورة التعبير بالمصدر  تركيب )فال اقتحم العقبة(، وقد ذكرنا سابقًا

ع مشقة الفعل لتتالءم هذه المبالغة م المبالغة متعّددة الوجوه في األفعال التي دّلت عليها السورة، الميمي الذي يدّل على معنى

من زيادة في المسؤولية، وبالتالي  على النفس، أو اإلشارة إلى الكثرة الالزمة عنه نحو )مقربة(، وما تحمله هذه الكثرة واالتساع

زيادة في المشقة. أو التذكير من خالل صيغة هذا المصدر المبدوء بالميم باألسباب والدواعي التي ينبغي أن تكون دافعًا للفعل 

 لمرحمة(، واإلشعار بأّن مجّرد الفعل اليكفي، بل الدوام والثبات عليه هو المقصود، وهو الذي يمكن به اقتحام العقبة.نحو )ا

 اءالمطلب الثاني: المصادر الميمية المتعلقة بالجز

 أواًل: الميمنة

-Al) ة في شروهو ضعف وضع ،وهذا في قبال الشؤم ،إّن األصل الواحد في المادة هو قّوة في خير مع زيادة

Muṣṭafawi, 1973AD, c14, p.59 ،) وقد ألفت العربية استخدام اليمين في البركة والقّوة والتفاؤل، ونلحظ هذه الدالالت

  (.Al-Sahli, c3, p.86)في اآليات القرآنية  حاضرة بقّوة

ذاتية في أنفسهم في سبيل الخير ويراد الذين في قّوة ، ويدّل على زيادة واستمرار في اليمن ،"مصدر ميمي" والميمنة:

فمن  .(Ibn Ashour, 1984AD, p.346ورأى بعضهم أّنه اسم مكان ) (60.المصدر السابق،ص)”وتقابله المشأمة ،مع زيادة

(، ومن يراه اسم مكان فهو مأخوذ Ibn Ashour, 1984AD, p.346من اليمن: البركة ) رأى أنه مصدر ميمي يكون مأخوذًا

نه اسم مكان بداللة مقابلته بالمشأمة، إ(، وبالنظر إلى السياق، يصعب القول Ibn Ashour, 1984AD, p.346)من الجهة اليمنى 

من كونه يشعر بالمكانية، وهكذا في كثير من  وفداللته على حسن الجزاء أقوى من داللته على المكان، إال أنه أيضًا ال يخل

قوة المعاني  لمكان، وقد جاء هذا المصدر الميمي بهذه الصيغة، للداللة علىالمصادر الميمية، يأتي بعضها مشعر بالزمان أو ا

فهم أهل  ؛التي يدّل عليها هذا المصدر من اليمن والقّوة والفالح، مع قّوة الداللة على مكان رفيع الدرجة، بداللة كلمة أصحاب

 المكان أي سكانه، وهم أهل له: أي جديرون به.

" ميامن :غير مشائيم، وجمع الميمنة ،على أنفسهم ًامينآأي كانوا م ،اليمن على أنفسهم أصحاب" هم وأصحاب الميمنة:

(Ibn Manẓūr, 1993AD, c3, p.458). :واليمين جهة  ،هم الذين ُيجعلون في الجهة اليمنى في الجّنة أو في المحشر" وقيل

أصحاب " وورد في فتح القدير أّن: .(p ,c27 ,Ibn Ashour.285)" اشتّقت من اليمن أي البركة ،عناية وكرامة في العرف

 (.p ,c5 ,AD1993 ,Shukani-Al.542)" الميمنة أصحاب التقدم، وأصحاب المشأمة أصحاب التأخر

َمالِ ﴿ وما يلفت التظر أّن الله وضع أصحاب الشمال في مقابل أصحاب اليمين في كتابه ُب ٱلش ِ َماِل َمآَٰ أَۡصَحٰ ُب ٱلش ِ ﴾ 41َوأَۡصَحٰ

ليميز كل فريق غاية التمييز،  ؛في حين وضع أصحاب المشأمة في مقابل أصحاب الميمنة ،[ah:41‘Wāqi-Al] [41]الواقعة:

الخالصة على  الداللته ؛ومن هنا نجد علة إيثار الميمنة على اليمين .ولتكون الميمنة خالصة الداللة على اليمن والبركة والفالح

 ذ، وداللتها على الحلف مشتّقة من معنى الجارحة؛ حيث إوالحلف ارحةالخير، في حين اشتراك اليمين بين الداللة على الج

 ,Al-Jawhari, 1987AD)العرب سّمت الحلف يمينًا؛ ألّنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه 

c6, p.2222)، وكأّن هذين االصطالحين )الميمنة والمشأمة( يقيمان الفوز والخسارة على  ،ى الفوز من جهة أخرىوالداللة عل

ولهذا  ،والعبودية المعنوية )الفقر( ،هم بإنقاذهم من العبودية الحقيقية )فك الرقاب(ئأساس اإلحساس بالعباد، والذّب عن ضعفا

 قرنت السورة بينهما.

بُ ﴿ سورة الواقعة ؛الميمنة( في سورتينوقد جاء هذا التركيب )أصحاب  بُ  َمآَٰ  ٱۡلَمۡيَمنَةِ  فَأَۡصَحٰ  [8: الواقعة﴾ ]ٱۡلَمۡيَمنَةِ  أَۡصَحٰ

[ah:8‘Wāqi-Al]،  ،بما يفيد التفخيم والتعجب من شأن أصحاب الميمنة، في السعادة التي جاء التركيب فيها بصيغة االستفهام

ولم يأت فيها التفصيل في األعمال التي استحقوا بموجبها هذا (، p, c3, Maṭʿani-Al.214)وعلو منزلتهم عند الله تعالى 
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التكريم. والسورة الثانية هي هنا سورة البلد وقد جاء التركيب إثر بيان أعمال هؤالء التي كأفأهم الله عليها، بأن جعلهم من 

 المسكين، أفاض الله عليهم من ثوابه ونعيمه.وكأنهم لما أفاضوا من مالهم ويمنهم على العبد واليتيم و، أصحاب الميمنة

فهي تتصل بهذا المحور  ،وأما ارتباط هذا المصدر بالوحدة الموضوعية للسورة التي يدور محورها حول المشقة والكبد

 إذ ال سبيل للخروج من هذه المشقة واقتحام هذه العقبة إال بهذه األعمال التي تجعله في مصاف أصحاب ؛اتصااًل مباشرًا

كما أّن إيثار المصدر الميمي هنا في الداللة على الفائزين برضوان الله  ،فالميمنة هنا تعني أنه استطاع اقتحام العقبة .الميمنة

تعالى يدّل على قّوة الخير التي تكمن في )الُيمن( الحاضر في سلوكّياتهم، في تحرير الخلق من عبودّية العباد، وإطعامهم الطعام 

  .والمساكين في وقت شّحت فيه الموارد، وعّم الجوع والبالءلليتامى 

 المشـأمة ثانيًا:

للزيادة  ،لداللة المصدر الميمي على الزيادة واالستمرار ؛والتعبير بالمشأمة دون الشأم، كالشأم ،والمشأمة كالميمنة مصدر

 ,Al-ʾĀlūsi) )المشأمة( داللة على الموضع والمكانوورد أّن في  .(Al-Muṣṭafawi, 1973AD, c6, p.9)في المبنى واللفظ 

1994AD, c14, p.132.)  

 ،أو أهل الشُّْؤم، وهم على نقيض أهل الَمْيَمَنة ،وأهل الَمْشَأَمة هم أهل ناِحَيـة الشِّـمال، وهي الِجَهة اّلتي َيَتَشاءم الّناس منها

البركة؛ لما غلب  ضّد وورد أّنه ليس بمعنى الجهة، بل بمعنى .(Ibrahim, 1968AD, p.262)أي أهل ناِحَيـة اليمين والُيمن 

 (.Al-Qasimi, 1997AD, c9, p.120)عليهم من أنفسهم وأفعالهم 

إلى وتجدر اإلشارة  .يشير إلى أّن المشأمة جزاء يستحقونه بجدارة ما كما أّن في إضافة المصدر الميمي لكلمة أصحاب

ا يعطي مّم ،منها في سورة الواقعة انوكذلك كلمة المشأمة ثالث مرات؛ مرت ،القرآن ثالث مراتأّنه قد وردت كلمة الميمنة في 

تِنَا  َكفَُرواْ بِ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ولهذا قال تعالى:  ،إشارة إلى أّن ميزان الفأل والشؤم يكون وفق ميزان اإليمان والكفر بُ  ُهمۡ  ايَٰ ﴾ َمةِ   َمشۡ لۡ ٱ أَۡصَحٰ

وذكر الشؤم  ،التي كان ينبغي أن تكون مصدرًا للبركة واإليمان ،جعل الشؤم لمن كفر ياآليات، [Balad:19-Al[ ]19]البلد: 

تطال بركاته اإلنس والطير، و -الذي هو غاية في البركة -إذ إنهم لّما لم ينتفعوا ببركة هذا البلد ؛هنا يتناسب مع روح السورة

يليق بهم، ولذا جاء الشؤم  كان الشؤم جزاءً  ،بسبب كفرهم وعنادهم -عليه وسلمصلى الله -ولم ينتفعوا ببركة وجود النبي 

كما  ،البلد األمين والنبي األمين ؛في مقابل توفر غاية البركة بين أيديهم ،بهيئة المصدر الميمي الدال على المبالغة في الشؤم

 ه أنه جلب الشؤم البالغ لنفسه.ئقه في كبد، فمن شقافي الشؤم يلتئم مع خل الميمي الدال على المبالغة أّن المجيء بالمصدر

)إذ ال مانع من أن تحمل الميمنة والمشأمة  ؛جعل المعنى أكثر اتساعًات وقابلية المصدر الميمي السمي الزمان والمكان

" فهي مفعلة للمكانّن الميمنة جهة اليمين إ" :ولذلك قال ابن عاشور، معنى اليمن والشؤم ومكانهما )الجنة والنار( وزمانهما

(Ibn Ashour, 1984AD, c30, p.362) ،:إّن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمي واحد في غير " ولذلك قال الحمالوي

" الثالثي، وكذا في بعض أوزان الثالثي، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة فهو صالح للزمان والمكان والمصدر

(Al-Hamalawi, 2009AD, p.61). 

إلى أّن بعض المصادر تمتاز عن غيرها بكونها  إشارات أوردها علماء اللسانيات هناك فإّن ،كما ألمحنا في بدايات البحثو

تجد أنه يراد منها أن تحمل هذا القرار أو  ،وبعد دراسة المصادر الميمية في هذه السورة .وصفة ثابتة صارت حالة قارة

حالة من الجوع والتعب قد تنقضي بسرعة،  فكأّن السغب ،أو في داللتها على الجزاء ،سواء في داللتها على العمل ،الثبات

إذ ال يراد فقط حالة  ؛وكذا مثاًل في الميمنة والمشأمة ،حتى كادت تهلك أهلها ،والمسغبة حالة طويلة األمد من الجوع والتعب

 .-والله أعلم بالصواب –. وهكذا .بل يريدها يمنًا طويل األمد حتى صار ميمنة ،من اليمن والشؤم تنقضي

وخالصة هذا المطلب أّن المصادر الميمية التي جاءت في سورة البلد، والمتعّلقة بجزاء المؤمنين والكافرين، جاءت 

كبد الُيمن الذي يتطّلب جهاد النفس، وإيثار فالناس واقعة بين  ؛وسعة المعنى قّوة محّملة بالدالالت متشّعبة المعاني، مما يزيد

 الغير، وهذا الكبد يصير إلى نعيم في اآلخرة، وكبد الجزاء في اآلخرة لمن حرم اليتيم والمسكين، ولم يرع فيهم ضعفًا و

ال تسقط  وقد فعل هذا كفار قريش؛ إلبقاء هذه الفئة المستضعفة تحت سيادتهم، ومنعهم من اتباع الله ورسوله حتى .الرحمًا
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إذ عّبر القرآن عّمن أفاضوا من يمنهم وخيرهم على  ؛جاء الجزاء مرتبطًا بالعمل من جهة سيادتهم، وال تضيع مصالحهم، ولهذا

اآلخرين بأصحاب الميمنة، تيّمنا بيمنهم وبركة عملهم، كما عّبر عن الفئة التي تبعت نفسها وأنانّيتها، فتركوا العبيد لعبودّيتهم، 

فقرهم، واليتامى ليتمهم، فكان وجودهم شؤمًا ومنعهم كفرًا، بأصحاب المشأمة، كما أّن التعبير عن الجزاء بهذه والفقراء ل

كان أو عذابًا، ومن هنا كان الطريق إلى الميمنة والمشأمة في غاية الكبدية  المصادر الميمية دّل على عظم ذلك الجزاء نعيمًا

 التي يدور محور السورة حولها.

 الخاتمة

. عباده أجمعينعلى نعمه الظاهرة والباطنة التي أسبغها على  ،السموات واألرضينملء حمدًا  الحمد لله رب العالمين،

 توّصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وبعد، فقد

 : السياق هو الضابط الداللي األكثر فاعلية في تمييز داللة المصدر الميمي.أواًل

 سهم في إثراء دالالت هذا المصدر.يثانيًا: تداخل المصدر الميمي مع بعض الصيغ الصرفية 

 .وتفصياًل مدار السورة ومحورها األساس المشقة التي خلق فيها اإلنسان، وبقية المحاور تدور حوله بيانًا ثالثًا:

والصعوبة، وعبر هذه الدالالت تلتئم هذه المصادر مع المشقة  بالعمل محّملة بدالالت رابعًا: جاءت المصادر الميمية المتعّلقة

 المحور العام للسورة، لتدّل على أّن طريق العمل هو طريق الجهاد الشاق، الذي يحتاج إلى بذل من النفس والمال. 

عمل، لتدّل خامسًا: المبالغة في المعنى من أقوى دالالت المصدر الميمي، وقد جاءت هذه المبالغة في المصادر المتعلقة بال

 على مشقة العمل، وفي المصادر المتعلقة بالجزاء لتدّل على عظم ذلك الجزاء ومشّقة الطريق إليه. 

ه في الحياة ئببركة وجود صاحبه وعطا سادسًا: أقامت السورة الجزاء بألفاظ الُيمن والشؤم، لتدّل على أّن حسن الجزاء مرهون

  الدنيا.

ال تنفّك عن معاني  حروفها وكلماتها ومعانيها إذ إّن ؛مع محورها األساسالواردة في السورة المصادر الميمية تنسجم  :سابعًا

  المشقة ودالالتها.

 في بيان طريق النجاة على هيئة مصادر ميمّية، في سورة يخيم عليها طابع الكفر ثامنًا: مجيء أعمال البر واإلحسان إلى الخلق

 يذهبها اإليمان، وأّن المنع والشح مشقة يضاعفها الكفران.  والعطاء مشقةظالل المشقة، يدّل على أّن البذل و

دّل على تتقيم أسس الكفر واإليمان على أساس العطاء واإلحسان  تاسعًا: كثرة المصادر الميمية في هذه السورة المكية التي

وسيادتهم، فجاءت المصادر محّملة بدالالت أّن كفار قريش وأخواتها من قبائل العرب عادوا هذا الدين ألنه يهّدد طبقّيتهم 

  اإلذالل والحرمان.و المبالغة لقّوة المانع في نفوسهم من العطاء، وتوّغلهم في الكفر من خالل الشح

 ي:وتوصي الّدراسة بما يل

 .أواًل: القيام بدراسات وأبحاث نوعية تزيل الضبابية المحيطة بمفهوم المصدر الميمي

 وفي القرآن خصوصًا. ،الدراسات الداللية حول المصدر الميمي عمومًاثانيًا: توسيع 
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Abstract 

This research dealt with the memetic source in general and the significance of their mentioning in 

Surat Al-Balad in particular, as well as their impact on the meaning. It also dealt with the relation 

between the memetic sources and their implications for the thematic unity of Surat Al-Balad. The 

researchers followed the inductive and deductive approaches through an introduction, two chapters and 

a conclusion. The research concluded with the multiplicity of connotations of the memetic source and 

its compatibility with its original subject related to the burden of human life and the hardship of striving. 

This connection came from the strength of the memetic source’s indication of exaggeration to be equal 

to the strength of the psychological inhibitions of faith of unbelievers of Mecca. 
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 ملخصال

اح بالغّية ونحوّية من نواهتم عدد من الدراسات القرآنّية بدراسة القراءات المتعددة في اآليات القرآنّية، وتوجيه هذه القراءات 

وما عالقة هذا التوجيه  ،ةوقد جاء هذا البحث لإلجابة عن سؤاله الرئيس؛ ما األثر التفسيري لتوجيه القراءات على اآليات القرآني .وصرفّية

وعية للسورة، لما بالوحدة الموضوعية لسورة المدثر؟، وذلك بهدف إظهار العالقة بين توجيه القراءات في سورة المدثر والوحدة الموض

 ن أثٍر في المعنى التفسيري لآليات التي تنتظم تحت وحدة موضوعية جامعة لها.لهذا التوجيه م

من النتائج من  وقّد توّصل البحث لعدد .تنباطيفقد اُتبع في هذا البحث المنهج االستقرائي والمنهج االس الهدف؛ ولتحقيق هذا

ثرى المعنى التفسيري مما أ ،لغت فيها الموعظة مبلًغا عظيًماأبرزها؛ أّن القراءات القرآنية في سورة المدثر تعددت في المقاطع التي ب

مع  ملسو هيلع هللا ىلصلنفسي للنبّيلآليات، كما ارتبطت هذه القراءات بشكل مباشر بالوحدة الموضوعية للسورة التي تدور حول حلقة من حلقات الكفاح ا

 قريش ومعتقداتهم. كفار 

 : القراءات، الدعوة، سورة المدثر.مفتاحيةال كلماتال

 

  المقدمة

وعلى  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا، الحمد لله على نعمة اإلسالم، ونعمة القرآن

 آله وصحبه أجمعين.

 بعد، أما

ويعّد علم  .أحكمهادن حكيم عليم أتقن آياته والوقوف عند قضاياه المختلفة يجعلك تقّر بأّنه من لومدارسة القرآن  فإّن

 ختلفةملها القراءات المتعدد المعاني التي تحإذ يظهر به وبعلم التوجيه  ؛القراءات من العلوم التي ُتظهر إعجاز القرآن وبالغته

 كل قراءة بمثابة آية قرآنية جديدة. مما يجعلفي اآلية الواحدة، 

 مشكلة البحث

بات أصالة جذورها ، وإثببيان معنى القراءات من الناحية اللغوية والنحوية والصرفية التوجيه في بداية ظهورهعلم  اهتم 

ة والجامع بين اهتمت بدراسة المعنى التفسيرّي للقراءات في موضع اآليم جاء عدد من الدراسات فيما بعد التي ث، العربية

وحدة الموضوعية في ءات واللعالقة الناظمة لهذه القرالبيان ا دة في اآلية الواحدة، ولم تلتفت تلك الدراساتالقراءات المتعد

ى اآليات القرآنية، ما األثر التفسيري لتوجيه القراءات عل :السؤال الرئيس اآلتي نلإلجابة ع بحثالهذا جاء  من هنا السورة.

 وما عالقة هذا التوجيه بالوحدة الموضوعية لسورة المدثر؟

 أهمية البحث

يقدم أنموذًجا تطبيقًيا لفكرة أثر القراءات في التفسير، من خالل بيان األثر التفسيري لتعدد  تظهر أهمية البحث في كونه

القراءات القرآنية في خدمة موضوعات السورة ومقاطعها، وتفعيل علم التوجيه واالستفادة منه في توضيح المعنى التفسيري 

ربط هذه المعاني بالوحدة الموضوعية ببناء الجسد الكلي للسورة  لآليات، ومحاولة الربط بين هذا العلم وأثر تعدد القراءات في

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردناأل الشريعة، الجامعة األردنية، عمان،كلية. 
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 للسورة، مما يفيد طالب التفسير والقراءات في الربط بين هذين العلمين المتعلقين بالنّص القرآنّي.

 أهداف البحث

فإّن هذا البحث يهدف إلى إظهار العالقة بين توجيه القراءات في سورة المدثر والوحدة الموضوعية للسورة،  ،مما سبق

القراءات من الناحية اللغوية والنحوية  تعليلمن العلوم التي اعتنت ببيان هو  التوجيهعلم وذلك ِتبًعا ألمرين؛ أولهما: أّن 

 في المعنى التفسيري لآليات التي تنتظم تحت وحدة موضوعية جامعة لها. ثًراانيهما: أّن لهذه التوجيهات أوثوالصرفية، 

 منهجية البحث

 المنهجين اآلتيين:اقتضت طبيعة البحث اتباع  

يظهر ذلك من خالل استقراء توجيه القراءات الواردة في السورة، في كتب توجيه القراءات، وكتب و المنهج االستقرائي: -1

 .نالتفسير، وكتب شرح المتو

ويظهر ذلك من خالل استنباط العالقة بين القراءات وتوجيهاتها، وارتباطها بالوحدة الموضوعية المنهج االستنباطي:  -2

 للسورة، وبيان أثرها في المعنى التفسيري لآليات ومقاطع السورة وموضوعاتها.

 السابقة الدراسات

 وفيه دراستان: ،متعلق بالقراءاتقسم إلى قسمين؛  في حدود اطالع الباحثين انقسمت الدراسات 

 اءات القرآنية، للباحث صابر محمدرسالة ماجستير، ُقدمت ضمن مشروع الجامعة اإلسالمية في غزة لتفسير القرآن بالقر -1

على الجمع بين القراءتين  افيها منصًب هعدًدا من السور من ضمنها سورة المدثر، وكان جهد الباحث وقد درس .م(2008)

 مقتصًرا في هذا على القراءات المتواترة. ،في موضع ذكرهما، والمعنى الذي تفيده في اآلية

 المؤلفان اتساع الدالالت في تعدد القراءات القرآنية، لمحمود مهنا، وعيسى وادي، وهو كتاب من ثالثة أجزاء، درس فيه -2

وكان جهد المؤلَفين منصًبا على بيان المعنى الجامع للقراءتين وداللة تعدد القراءات القراءات في سور القرآن الكريم كامًلا، 

 المتواترة. راءاتفي موضع اآلية فقط، ومقتصًرا على الق

عنهما في  البحث مختلفًا اكان الجهد مقتصًرا على بيان المعنى التفسيري للقراءات في موضع ذكر اآلية، كان هذ لّماو

هدف إلى بيان العالقة الناظمة للقراءات وأثرها في المعنى التفسيري لآلية والسورة، وأثر ذلك في الوحدة الموضوعية، يكونه 

 السورة وموضوعاتها. علىتعدد القراءات وتوجيهاتها  ثمرةحاول إظهار يكما أّنه 

حديث عن القراءات اقتصر بعضها كان في  دراسة موضوعيةبسورة المدثر  تناول اآلخر من الدراسات السابقة والقسم

المزمل والمدثر والمرسالت"،  رومن أمثلة ذلك: "تفسير سَو .لهذه القراءات لمفسرين وكتب التوجيهاتوجيهات على جمع 

كتب  منجمع األقوال بم(، وقد أشار الباحث للقراءات 2003)-في السودان مانجامعة أم در-لعثمان التكية، رسالة دكتوراة

في المعنى التفسيري لآليات والوحدة  االقراءات وأثره توجيهبين  يربط في أنهعن الرسالة  الحالي بحثختلف اليوبهذا  .التفسير

 الموضوعية للسورة.

 .السورةالقراءات العشر المتواترة في  يتناول البحث :بحثال حدود

 سورة المدثر ووحدتها الموضوعية يد:التمه

 بالسورة التعريفأوًلا: 

لكن لم يذكرها الزركشي أو السيوطي في السور  ،بعضها مدنيإّن  :وقيل ،سورة مكية على األصح من األقوال المدثر

افتتاحها وفي تعليل تسميتها ذهب بعض المفسرين لربط هذا ب .(Al-Suyuti,1974) ؛(Al-Zarkashi,1957)التي بعضها مدني

خمس وخمسون في المدني األخير والمكي والشامي، وست وخمسون ؛ فقيل: عدد آياتهاوقد وقع اختالف في  .بهذا النداء

ٖت يَتََسآَءلُونَ ﴿في آيتين؛ في قوله تعالى:كان في المدني األول والبصري والحمصي والكوفي، واختالفهم  لم يعدها المدني  ﴾فِي َجن َّٰ

 .(HQadi,1404-Al) ؛(HDani,1414-Al) لم يعدها المكي والشامي﴾َعِن ٱۡلُمۡجِرِمينَ ﴿األخير، وفي:
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 ثانًيا: أسباب النزول

البخاري: "عن يحيى بن أبي كثير، سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن  ما ذكرهذكر الوادعي أّن سبب نزول مطلع السورة 

ٓأَيَُّها﴿عن أول ما نزل من القرآن، قال:  ﴾َخلَقَ  ل ِذيٱَرب َِك  مِ سۡ ٱبِ  َرأۡ قۡ ٱ﴿قلت: يقولون: .[Muddaththir:1-Al][1]المدثر:﴾ٱۡلُمد ث ِرُ  يََّٰ

فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت: فقال جابر: ال أحدثك  ،[Al-‘Alaq:1][1]العلق:

ا، ونظرت فنظرت عن يميني فلم أر شيئً  فنوديت، هبطت جواري قضيت فلما بحراء، جاورت: "قال ،ملسو هيلع هللا ىلصإّلا ما حدثنا رسول الله

ا، فأتيت خديجة ا، فرفعت رأسي فرأيت شيًئا، ونظرت خلفي فلم أر شيًئا، ونظرت أمامي فلم أر شيًئأر شيًئ عن شمالي فلم

 َوَرب كَ  2فَأَنِذۡر  قُمۡ  1ُمد ث ِرُ لۡ ٱ أَيَُّهايََّٰٓ ﴿:فقلت: دثروني وصبوا علي ماًء بارًدا، قال: فدثروني وصبوا علي ماًء بارًدا، قال: فنزلت

رضي - وبهذا يكون جابر .(i,1987’Wadi-Al) ؛(HBukhari,1422-Al) "[Muddaththir:1-Al-3][3-1]المدثر:﴾3فََكب ِۡر 

ُذكرت أقوال مختلفة في معالجة شبهة التعارض بين هذا الحديث القائلين بأولوية نزول سورة العلق، ولهذا  قد خالف -الله عنه

 ؛من ذلك ما ذكره السمعانيو، (Al-Bukhari,1422H) أول ما نزل وحديث بدء الوحي الذي بّين أّن مطلع سورة العلق هو

بين الروايتين بقوله:"إن سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن حين بدئ بالوحي، وسورة المدثر أول ما نزل بعد فتور  جمعإذ 

 ويرى الباحثان أّن هذا وجه حسن في الربط بين الروايات. .(Al-Samani,1418H) الوحي"

أبو  : "أخبرنيعن فترة الوحي يقول فيهالبخاري في ارواية  رفع اإلشكال كذلك ما أورده ابن حجر تعليًقا على ومن وجوه

فقال في حديثه: )بينا أنا أمشي إذ سمعت  فترة الوحي، قال: وهو يحدث عن -رضي الله عنه-رسلمة بن عبد الرحمن، أن جاب

جالس على كرسي بين السماء واألرض، فرعبت منه، فرجعت  اءني بحراءالذي جا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك صوًت

جۡ ٱوَ ﴿:إلى قوله[Muddaththir:1-Al-2][2-1]المدثر:﴾2فَأَنِذۡر  قُمۡ  1ُمد ث ِرُ لۡ ٱ أَيَُّهايََّٰٓ ﴿فقلت: زملوني زملوني(، فأنزل الله:  زَ لرُّ

ولهذا الحديث متابعات  .(HBukhari,1422-Al) ، فحمي الوحي وتتابع"[Muddaththir:5-Al][5﴾]المدثر:5ُجۡر هۡ ٱفَ 

: "دّل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي جاءني بحراء على تأخر ل ابن حجرفقا ،(Al-Bukhari,1422H) وأطراف

 ،ا خلت رواية يحيى بن أبي كثير في التفسير عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتيننزول سورة المدثر عن اقرأ، ولّم

، (Ibn Hajar,2000) األمر فجزم من جزم بأن يا أيها المدثر أول ما نزل، ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا اإلشكال أشكل

 (.Ibn Hajar,2000) تفسير سورة العلق باب ثم بسط القول في معالجة هذا اإلشكال في

أّن السؤال كان عن نزول سورة كاملة في ن ملخصهما؛ يذكر السيوطي خمسة أجوبة في المسألة ثّم رجح منها قول كذلك

أّن المدثر نزلت بتمامها قبل نزول تمام العلق، والثاني؛ أن يكون جابر استخرج ذلك باجتهاده،  -رضي الله عنه- مكة، فبّين جابر

حقق  كذلك .(Al-Suyuti,1974) ، ناقًلا الرأي األخير عن الكرمانياجتهادهعلى  -رضي الله عنها-ُتقدم رواية عائشة وبالتالي 

 يترجح ،وعند النظر في جميع ما قيل .(Al-Zeyout,2018) وخُلص إلى أّن صدر العلق أسبق في النزول ،الزيوت المسألة

أولوية نزول  ؛على أّنهاُتحمل  فهي أّما رواية أولوية نزول سورة المدثرأّن صدر العلق سبقت صدر المدثر،  لدى الباحثين

باإلضافة للرواية السابقة من روايات بألفاظ أخرى في عدد  الُمزينيوقد يؤيد هذا الترجيح ما ذكره  .اراألمر في التبليغ واإلنذ

 .(Al-Muzaini,2006) سبًبا لنزول مطلع السورة عّدها، ومن كتب الحديث عن فترة الوحي

الهاللي باستفاضة سنًدا ومتًنا،  أوردت أسباًبا لنزول عدد من آيات السورة، وقد درسهاالناظر في كتب التفسير يجد أّنها 

فقد ُنقل عن ابن عباس أنها  .[Muddaththir:11-Al][11﴾]المدثر:11َوِحيٗدا َخلَۡقتُ  َوَمنۡ  ِنيذَۡر ﴿:منها ما كان في قوله تعالى

اإلسناد وحكم على  نزلت في الوليد بن المغيرة، وأورد الهاللي عدًدا من الروايات في هذا، إّلا أّنه حكم على أغلبها بأّنها ضعيفة

رواية البيهقي عن  بتضعيفوقد سبقه الوادعي  .(Al-Hilali and Al Nasr,1425H) غيرها بأّنها من المرسل صحيح اإلسناد

-Al) لكنه لم يخرجها ،، ذاكًرا أّنها على شرط البخاريقد صححها في مستدركه، الذي كان (Al-Wadi’I,1987) الحاكم

Hakim,1990). 

ٓ َوَما َجعَلۡ ﴿:كذلك في قوله تعالى ومنها بَ  نَا   لن ارِ ٱ أَۡصَحَّٰ
ٓ فقد ذكر الهاللي  .[Muddaththir:31-Al][31﴾]المدثر:31ئَِكةٗ إَِّل  َملََّٰ

 ،استهزأ بعدد مالئكة العذاب، زاعًما أّنه سيتمكن من هزيمتهم-وفي رواية أنه أبو جهل-روايات ملخصها أن أحد كفار قريش 

 بَلۡ ﴿قوله تعالى: سبب نزولفي ، وأخيًرا ذكر ما قيل (H254Hilali and Al Nasr,1-Al) إلعضالها ضّعفهافنزلت اآلية، وقد 
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نۡ  ِري ٖ مۡ ٱ ُكلُّ  يُِريدُ  نَش َرةٗ  ُصُحٗفا يُۡؤتَىَّٰ  أَن ُهمۡ م ِ وهو قول الكفار: "لئن كان محمد صادقًا؛ [ Muddaththir:52-Al][52]المدثر:﴾52مُّ

 ,Al-Hilali and Al Nasr) إلعضالها ضّعفها كذلكفليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار"، وقد 

1425H) الواردة  إّنّن الرواية الصحيحة في أسباب النزول هو ما كان في سبب نزول مطلع السورة، وإ، فيمكن القول مما سبق

 ، والله أعلم.بمجموع ما ذكر حولها من الروايات هي من المرسل صحيح اإلسنادفي شأن الوليد بن المغيرة 

 ثالًثا: مقاطع السورة

-Al) ؛(Hawwa,1424H) ؛(Qutb,1967)ة في تحديد مقاطع السور يسيًرااختلف المفسرون اختالًفا 

Zuhaili,1418H) . أنسبها ما ذهب إليه الميدانيوعند النظر فيها وجد الباحثان (Al-Maidani,2000) فاّتبعاه مع بعض ،

 اآلتي:على النحو التعديل؛ وعليه يمكن القول إّن السورة تأتي في خمسة مقاطع وخاتمة، 

بالدعوة، وبياٌن لطرٍف من اإلعداد وفيه إعالٌن لبداية التكليف الربانّي ،﴾7بِۡر صۡ ٱَوِلَرب َِك فَ ﴿:إلى﴾1ُمد ث ِرُ لۡ ٱ أَيَُّهايََّٰٓ ﴿من قوله تعالى: -1

 مته سورة المزمل سابًقا.قّد الذي الروحّي لإلعداد إتماٌم هذا وفي يلتزمه، أن ملسو هيلع هللا ىلصالنفسّي والجسدي الذي على النبّي

ِفِرينَ لۡ ٱَعلَى ﴿إلى:﴾8لن اقُورِ ٱفَإِذَا نُِقَر فِي ﴿من قوله تعالى: -2  ملسو هيلع هللا ىلصالذي سيحّدث النبّي، قّدم المقطع وصًفا لليوم ﴾10يَِسيٖر  رُ َغيۡ  َكَّٰ

 .منه وينذرهم وقوعه حتمية عن المشركين

رَ  أَۡو  يَتَقَد مَ  أَن ِمنُكمۡ  ءَ ِلَمن َشآ ﴿إلى:﴾11َوِحيٗدا َخلَۡقتُ  َوَمنۡ  نِيذَۡر ﴿من قوله تعالى: -3 ، يذكر المقطع قصة أحد المعاندين ﴾37يَتَأَخ 

بل  ،وال يقف المقطع عند هذا .ولن يدفع عنه العذاب ،عليهكل ما يعتد به سيكون وباًلا وتوعد الله لهذا المعاند بأّن 

 يقسم سبحانه ببعض المشاهد الكونية على هول النار وحقيقة وقوعه فيها، هو ومن يحذو حذوه.

َعةُ  فََما تَنفَعُُهمۡ ﴿إلى:﴾38َرِهينَة   َكَسَبۡت  بَِما ِس  ُكلُّ نَفۡ ﴿من قوله تعالى: -4 ، أّكد المقطع المسؤولية الفردية، وبّين أّن ﴾48ِفِعينَ لش َّٰ ٱ َشفََّٰ

، ويأتي البيان ﴾42َسقَرَ  فِي َما َسلََكُكمۡ ﴿الجزاء يكون بحسب العمل، وكل هذا متمثٌل بسؤال المؤمنين للكافرين يوم القيامة 

 .ااألخير بأن من كان في مثل حالهم ال تنفع معه شفاعة وال غيره

، عاد في هذا المقطع على ذكر الدنيا ليبّين علة ﴾55ذََكَرهُ  ءَ فََمن َشآ ﴿إلى:﴾49ِرِضينَ ُمعۡ  ِكَرةِ لت ذۡ ٱ َعنِ  فََما لَُهمۡ ﴿من قوله تعالى: -5

وفي هذا مزيد إذالٍل لهم، فهم لّما لم ينتفعوا بعقلهم، وطغى عليه  ،فرار الكفار من سماع الحّق حتى صاروا كالبهائم

 كونهم كالبهائم.باع أسيادهم، آل بهم الحال إلى تكبرهم أو اّت

ٓ  ُكُرونَ َوَما يَذۡ ﴿الخاتمة بقوله تعالى: -6 ُه ٱ يََشآءَ  أَن إَِّل  ﴾، فقرنت مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، 56َمۡغِفَرةِ لۡ ٱ لُ َوأَهۡ  َوىَّٰ لت قۡ ٱ لُ ُهَو أَهۡ  لل 

 ومشيئته، تعالى الله بأمر هو بل عليك، ليس واتعاظهم تذّكرهم أمر أن ملسو هيلع هللا ىلصفي هذا الختام عوٌد على بدء، لتذكير النبّيو

 إلى الله. أمرهم ثم اإلنذار إال عليك وما

 رابًعا: الوحدة الموضوعية للسورة

ذكر عدٌد من المفسرين أّن مقصد السورة هو االجتهاد واألمر بالنهوض بالدعوة واإلنذار بيوم القيامة وتوعد المكذبين    

(، وذكر غيرهم مقاصًدا وأغراًضا أخرى Al-Zuhaili,1418H) ؛(Al-Khatib,1970) ؛(Al-Beqai,1987به وإثبات البعث )

والناظر في آياتها وما ُذكر فيها من أقوالٍ يلتمس  .(Hawwa,1424H) ؛(Darwaza,1383H)؛(Ibn Ashour,1984للسورة )

ح النفسي الذي كافحه القرآن أنها جاءت تبّين حلقة من حلقات الكفا قطب هو أّن محورها الناظم لمقاطعها كما قال سيد

 الله النبّي صلى إعداد في األولى المحطة؛ وهذه الحلقة كانت في محطات كاآلتي .(Qutb,1967لجاهلية قريش وتصوراتها )

﴾،ۡ ﴿قُمۡ وسلم عليه الله محمد صلى بنداء فابتدأ المقطع وسلم، عليه  يوم وقوع بحتمية قومه إلنذار نفسه ويهيأ لينهضفَأَنِذر 

تعالى أّن دعوته ستواجه ، ثّم قبل أن يبدأ رحلة دعوته أخبره بتعريفه بماهية ما سيحذرهم منه القيامة، وكانت المحطة الثانية؛

مر باإلنذار به حقيقة، فوقوع هذا فكما أّن يوم القيامة الذي ُأ، بالعناد بعرض مثاٍل إلنساٍن معانٍد معتٍد بما لديه مع بيانها لمآله

 ملسو هيلع هللا ىلصحذا حذوه في العذاب حقيقة ال مراء فيها، وهذا الحديث عن مآل المعاند يحمل في طياته إرشاًدا للنبّيالمعاند ومن 

 بَِما ِس  ُكلُّ نَفۡ ﴿بقوله:و .التي بّينت جزاء المعاندين المحطة الثالثة انتهت وبهذا اإلنذار هو عليه ما غاية أّن على ودليًلا بالصبر،

في تقرير المسؤولية الفردية؛ فكٌل ُيسأل يوم القيامة عن عمله وينال جزاء ما قّدم في  المحطة الرابعةبدأت ﴾38َرِهينَة   َكَسبَۡت 
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فهم بعنادهم وتكبرهم ممتنعون عن سماع الحّق واالتعاظ بهذا اإلنذار، ثم  ؛مبّينة علة إعراضهم المحطة الخامسةالدنيا، لتأتي 

من ربه بأن يترك أمر تذّكرهم له، وكأّنه يرفع عن كاهله أمر استجابتهم، ويريده أن يرأف بنفسه  ملسو هيلع هللا ىلصبتوجيٍه للنبّي الخاتمة جاءت

 فال ُيذهب نفسه حسراٍت عليهم لعدم إيمانهم.

: "هذه السورة قصيرة اآليات، سريعة الجريان، منوعة الفواصل والقوافي، يتئد قطب وفي وصٍف ألسلوبها يقول سيد

"هذا التنوع في اإليقاع والقافية بتنوع المشاهد والظالل : قائالً  فواصلهامتدفًقا أحياًنا"، ثم يعلق على  إيقاعها أحياًنا، ويجري

يجعل للسورة مذاًقا خاًصا؛ وال سيما عند رد بعض القوافي ورجعها بعد انتهائها، وكذلك االنتقال من قافية إلى قافية في 

 .(Qutb,1967الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن لهدف خاص" )

 خامًسا: شبكة العالقات

تآخت السورة مع ما سبقها كما قال عدد من المفسرين؛ فالمزمل جاءت تبّين الزاد الروحي للداعية في طريق دعوته، 

أن يلتزمها مع المعاندين، مع ذكر طرٍف من تحذير الكافرين من يوم القيامة، وتحذير  من وتبّين األسس واألخالق التي ال بّد له

 ملسو هيلع هللا ىلصتحمل النبّي سورة المدثرفبعد هذا اإلعداد جاءت  .المعاندين بعرض مثاٍل على كبير المعاندين وهو فرعون ووصف مآله

 قصة عرض خالل من اليوم بهذا المكذبين لجزاء بيانها مع القيامة، بيوم وتذكيرهم قومه بإنذار والبدء بالدعوة النهوض على

 سورة القيامةعن عمله يوم القيامة، لتأتي  فرد كل مسؤولية على تأكيدها مع سقر، في ومصيره عناده ومآل المعاندين أحد

ها لمشهد وكأن هذا اليوم صار واقًعا مشاهًدا لهم، مع عرض ،وفيها حديث تفصيلّي عن يوم القيامة وما فيه من أحداث

وبقريب من هذا قال عدد من  .االحتضار، والتعريج على بيان أصل اإلنسان الذي ال بّد أن يمنعه من التكبر والعناد

تشكل منظومة  (، ويكأّن هذه السور الثالثAl-Beqai,1984()Al-Alusi,1415H)؛(Abu Hayyan,1420Hالمفسرين)

فالمزمل تعّد الداعية روحًيا، والمدثر تأمره بالتبليغ واإلنذار وتعّرفه بمستتبعات هذا التبليغ وما سيواجهه من إعراض  ؛متكاملة

وعناد مع خلو مسؤوليته عن هدايتهم، لتأتي سورة القيامة تؤكد له مرة أخرى خلو مسؤوليته عن تصرفاتهم وتؤكد على بعثهم 

وفي نظرة لقراءات السورة نجد أّن السورة ضّمت خمس  .وما سينالهم حسابهمانًبا من وحسابهم باألدلة العقلية، وتعرض ج

 واألربع الباقية تحدثت عن المدعوين. للدعوة، ملسو هيلع هللا ىلصقراءات متواترات، إحداها تعلقت بإعداد الرسول

ۡجزَ ﴿المطلب األول: أثر القراءات في قوله تعالى:  ﴾فَٱۡهُجۡر  َوٱلرُّ

 وحفص ويعقوب جعفر أبو فقرأ للدعوة، وجسدًيا نفسًيا ملسو هيلع هللا ىلصاألول المتعلق بإعداد الرسولوردت القراءة في المقطع 

 Ibnجز( ))والرِّ (، وقرأ الباقون بكسرهاAl-Damiati,2006) والحسن محيصن ابن ووافقهم الراء، بضّم (الُرجز)

Mujahid,1400)؛ (Ibn Al-Jazari.وهي قراءة متواترة ،) 

(، وتدل Al-Azhari,2001فإّنها في أصل اللغة كما قال األزهري تدل على تتابع الحركات ) )الرجز( وفي وقفة مع مفردة

وقد اخُتلف في معنى )الرُّجز( و)الرِّجز(؛ فقال الفراء: إنهما لغتان  .(Ibn Faris,1979ابن فارس ) كما قالعلى االضطراب 

-Alأحًدا من متقدمي اللغة فرق بينهما سوى الكسائي ) أنه لم يجد(، وتابعه الطبري وزاد Al-Faraبمعنى واحد هو العذاب )

Tabari,2001وذكره الزجاج واألزهري والزمخشري على معنى اهجر كل ما يؤدي إلى عذاب الله ،) (Al- Zajjaj,1988)؛(Al-

Azhari,1991)؛(Al-Zamakhshari,2009). الشرك أن ماني على معنى العذاب؛ لكن زادا وحملهما أبو علي الفارسي والكر

 ،(، ومنهم من قال معناهما األوثانAl-Karmani,2001) ؛(Al-Farsi,1993وعبادة األوثان ُسِمّيا رجًزا ألنهما سببان للعذاب )

 (.Al-Qurtubi,2006) ؛(Al-Thalabi,2004ومعنى اآلية؛ فارفض عبادة األوثان، رّجحه الثعلبي والقرطبي)

العذاب وهو على تقدير محذوف بمعنى وعمل الِرجز فاهجر أي  فقالوا من معانيهافأّما)الِرجز( ومنهم من فّرق بينهما؛ 

 ؛(Al-Mahdawi,1995) ؛(Ibn Abi Talib,1984) ؛(Al-Farsi, 1993)؛(Al-Tabari,2001) العمل الذي يؤدي للعذاب

(Nuwairi,2003-Al). هو الشرك وعن الضحاك (HIbn Khalawayh,1401)؛ (Thalabi,2004-Alوقيل ،)  النجاسة

وقيل وساوس  .(Ibn Ashour,1984) ؛(Al-Qurtubi,2006) ؛(Ibn Attia,2001) ؛(Al-Thalabi,2004) والمعصية

فيظهر مما سبق أّن  .(Al-Alusi,1415H)؛(Ab Hayyan,1420Hوقيل النقائص والفجور) .(Al-Razi,1420Hالشيطان )
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وذهب ابن زنجلة إلى أّن حجتهم في هذا قوله  .يؤدي إليه مجاًزاُحملت على معنى العذاب أو ُأطلقت على ما  )الِرجز( لفظة

﴿َوَلمَّا وقال ابن أبي مريم دليله قوله: .(Ibn Zanjla,1997)؛[rāf:134‘A-Al][134]األعراف:﴾َزلرِّجٱ َعنَّا تَ ﴿َلِئن َكَشف تعالى:

وعن ابن زيد: "كل شيء في كتاب الله  .( Maryam,1933Ibn Abi)؛[rāf:134‘A-Al][134]األعراف:﴾ُزلرِّجٱ ِهُمَوَقَع َعَلي

 (.Al-Maidani, 2000)؛(Al-Tabari,2001)من الِرجز يعني العذاب"، نقله الطبري وتابعه الميداني

 يُنقل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري والحسن البصري وأب .فمن معانيها؛ األصنام أو األوثان )الُرجز( وأما

Al-) ؛(Ibn Zanjla,1997)؛(Azhari,1991-Al) ؛(Tabari,2001-Al)العالية والربيع والسدي وابن زيد والكسائي

Thalabi,2004)؛ (Ibn Abi Talib,1984)؛ (Ibn Attia,2001)؛ (Al-Razi,1420H) وعن قتادة أنه اسم لصنمين في ،

-Al)؛(Ab Hayyan,1420)؛(Ibn Attia,2001)؛(Ibn Khalawayh,1401H) ؛(Al-Tabari,2001) ساف ونائلةإمكة هما 

Nuwairi,2003)بينما ُنقل قول آخر عن ابن عباس أّنه بمعنى السخط ، (Al-Tabari,2001)؛(Ibn Attia,2001)؛(Abu 

Hayyan,1420H)؛ (Al-Alusi,1415H). وعن الحسن أّنه كناية عن كل معصية (Ibn Attia,2001) ؛(Abu 

Hayyan,1420H) ؛(Al-Alusi,1415)وعن النخعي أنه اإلثم ، (Abu Hayyan,1420H)؛(Al-Alusi,1415H).  وقيل هو

 Ibnباألوثان ) فّسرها ملسو هيلع هللا ىلصوقد تفّرد ابن عطية بنقِل رواية عن جابر أّن النبيّ  .(Al-Alusi,1415H)اسم عام للقبيح المستقذر

Attia,2001)ألنها تؤدي إلى العذاب" ، وعلّل ابن قتيبة هذا اإلطالق: "بأّنها ُسميت رجًزا (Ibn Qutaiba,2007).  وسواًء

 على معنى األصنام. )الُرجز( األغلب حمل فإنّ صّحت الرواية عن جابر أم ال، 

، وأسند الرازي هذا (Ibn Khalawayh,2006) ّن الكسر أفصح، نقله ابن خالويهإوهناك من مايز بين اللغتين قائًلا 

، بينما أسند السمين الحلبي القول بأّن الضم أفشى (Al-Razi,1420H) فشى اللغتين وأكثرهماالقول إلى أبي عبيدة على أّنه أ

اللغتين واردتان عن العرب يقال: إّن ، واألرجح من هذه المفاضلة أّن (Al-Sameen Al-Halabi,1986) اللغتين إلى أبي عبيدة

 ومعروفتان.

هما، ودليل هذا يألّن العرب تعاقب بينهما لقرب مخرج؛ منقلبة عن السينأّن الزاي برأي  كان هناك ،االختالفووسط هذا 

جۡ ٱ تَنِبُوا  جۡ ٱفَ ﴿قوله: نِ أۡلَ ٱِمَن  سَ لر ِ أّن أصل كما نقل ابن خالويه قوًلا ُيفيد ، (Thalabi,2004-Al)؛[Hajj:30-Al][30]الحج:﴾ۡوثََّٰ

إذ إّن كل كلمة فيه جاءت  ؛لمثل هذا القول في القرآن وال يميل الباحثان .(Ibn Khalawayh,1401H) الزاي في الرجز السين

 لكن ال يقوم بعضها مقام بعض. ،قد تتقارب المعانيف .مؤدية معنى خاصًّا بها في موضعها

 Ibn) وقيل العذاب ،(Farahidi-Al) فقيل إنهما لغتان بمعنى الصنم ؛لك اختلف أهل كتب المعاجم وكتب االصطالحذوك

Sayyidah,2000) ؛ فالمضمومة تدل على العمل بتفريٍق يسير، بينما نقل األزهري عن الزجاج حملهما على معنى العذاب

ومنهم من أشار  .(Al-Azhari,2001) المؤدي إلى العذاب، والمكسورة تدل على العذاب المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة

 (.Ibn Faris,1979)؛(Ibn Duraid,1987) ثارت ارتعشت أفخادها إلى أصلها فذكر أنّ الرجز داء يصيب اإلبل في أعجازها فإذا

 Ibn) على معنى الصنم جز(رُّعلى معنى العذاب، و)ال جز()الرِّ هناك من فّرق بينهما؛ حاملين ،في المقابل

Duraid,1987)؛(Al-Jawhari,1987)؛(Ibn Faris,1979)؛(Al-Ragheb Al-Isfahani,1421H)؛(Al-Hamiri,1999)؛ 

(Al-Kafwi,1998) ،واستوحش الجبل هذا المعنى في المضمومة؛ فحمل المكسورة على معنى العذاب الُمثقل الُمعجز ،

 تأثًرا بما يلقاه من إعراض ونحوه الدعوة عن يفتر أّلا ملسو هيلع هللا ىلصللنبّي اوالمضمومة على معنى الثقل؛ فرأى أّن في اآلية أمًر

(Jabal,2010.) 

وردت خمس مرات في معرض الحديث عن العذاب المرسل على بني  جز()الرِّ يجد أنالناظر في السياقات القرآنية و

، وسورة 135-134، وسورة األعراف:95)سورة البقرة: بعد عرض نعم الله تعالى عليهم ذلك إسرائيل، وغالًبا ما يكون

ووردت مرتين في الحديث عن عذاب الكافرين  .(Al-Baqarah:95, Al-A‘rāf:134-135, Al-A‘rāf:162( )162األعراف:

، ومرة في الحديث عن العذاب النازل (Saba’:5, Al-Jāthiyah:11()11، وسورةالجاثية:5)سورة سبأ: )أليم( موصوفة بلفظ

، ومرة في الحديث عن المسلمين في غزوة بدر في معرض مّن الله (Al-‘Ankabūt:34()34)سورة العنكبوت: على قوم لوط

 .(Al-Anfāl:11()11)سورة األنفال: إلى الشيطان جز()رِّ على المسلمين بدفع وسوسة الشيطان عنهم، إذ أضيفت تعالى
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وحملت على معنى وسوسة الشيطان التي قد تؤدي إلى التهاون والتكاسل في المعركة مما قد يوقع عليهم العذاب إن وهنوا 

فيمكننا القول مكسورة بال خالف، وكان االختالف في سورة المدثر فقط،  جميع المواضع والالفت أّنها وردت في .بالتسليم له

المضمومة فهي  أّماعلى العذاب، ومجاًزا على ما يكون بسببه العذاب، في أصل اللغة تطلق  جز()الرِّ ّنإمن مجموع ما سبق 

 تدل على األصنام وتدخل فيها اآلثام ومستكرهات األمور.

جۡ ٱوَ ﴿وفي عودة لقوله تعالى: ، فقد وقف المفسرون منها ومن معنى القراءات موِقًفا يحاول حفظ مكانة ﴾ُجۡر هۡ ٱفَ  زَ لرُّ

ت على هجر األصنام وعبادتها ألّنه كان هاجًرا لها قبل الدعوة، فهو من باب التعريض كقوله: اثُب :ّن المرادإ فقالوا ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

قائًلا: "لّما كانت فطرة  قطب ووّجهها سيد .(Al-Alusi,1415H)؛(Al-Qastalani,1434H) إياك أعني واسمعي يا جارة

فهما  ؛هوادة وال فيه صلح ال الذي التميز وإعالن المفاصلة يعني التوجيه هذا كان الجاهلية، انحراف عافت السليمةملسو هيلع هللا ىلصالنبّي

 (.Qutb,1967)طريقان مفترقان ال يلتقيان"

كالم السادة فقال: "أريد بالُرجز الصنم، والدنيا من أعظم األصنام على معنى أوسع نقًلا عن  جز()الرُّ وحمل األلوسي

التي حبها بين العبد وبين مواله، أو أريد به القبيح المستقذر والدنيا عند العارف في غاية القبح والقذارة، ويقال كل ما ألهى 

 عن الله تعالى" فخالفها ألنها أعظم الٍه عن الله تعالى فهو رجز يجب على طالب الله تعالى هجره لينال الوصال، وقيل نفسك

(Al-Alusi,1415H). 

 أن للداعية ينبغي الذي لإلعداد متكامٍل معنى لتأدية ائتلفتا القراءتين إّن القول فيمكننا ،ألمته خطاب ملسو هيلع هللا ىلصوألن خطاب النبّي

آثم واألخالق المستكرهة، الم عن إعراضه هو به االقتداء يمكن ما وأول قدوة، يكون أن الداعية توجه فالُرجز اهتمامه، يوليه

فبهذه القراءة جاء بيان ما يجب هجره، ولّما كانت هذه المآثم  .لقلب ألنها رأس كل خطيئة كما قيلوإسقاط حب الدنيا من ا

 تدل على معنى العذاب، لبيان علة األمر بالهجر. كسرجاءت قراءة ال ،والدنيا سبًبا لوقوع عذاب الله تعالى على المذنب

 فعال واألقوال، فترك هذه المآثمفالتكليف يستلزم إعداًدا في األ؛ ةكذلك مع محور السوروبهذا المعنى تأتلف القراءتان 

لنفس البشرية أكثر فاألفعال هي التي تؤثر في ا ؛أفضل الوسائل في دعوة الناس لالقتداء بفعل الداعية واالستماع لقوله ودعوته

 من األقوال.

أّنه ال بّد لداعية ل خطاًبا )الرجز(؛ فهي في أصلها تدل على التردد واالضطراب، وكأّن في هذا وفي وقفة مع اختيار مفردة

د هذا الهجر نعم بعي، فهكون أبعد ما يكون عن االضطراب والتردد في كل أحواليكل ما من شأنه أن يكون رجًزا لأن يهجر من 

يصاحبه صفيٌر يتّم مهمة التحذير بما يحويه من قوة الجهر،  ومجيء هذه الكلمة مختتمة بحرف مجهور .الطمأنينة والسكينةب

فالتصاقها في مخرج الصوت  ؛ها في أزيزها جعل لها وقًعا متميًزاءات الصفير في وضوحها وأصداوكما قال الصغير: "إّن أصو

-Al) ذا جرس صارخ لتؤدي مهمة اإلعالن الصريح عن المراد في تأكيد الحقيقة" واصطكاكها في جهاز السمع، يعطي صوًتا

Sagheer,2000). ذاك أن حرف السين حرف مهموس ؛عن السين وإن كانا من حروف الصفير ولجهر حرف الزاي تميٌز :نقول 

 والرجس.لن يتّم مهمة التحذير كما فعل حرف الزاي، مما يزيد استبعاد التعاقب بين الرجز 

 ﴾َعَشرَ  عَةَ تِسۡ  َهاَعلَيۡ ﴿المطلب الثاني: أثر القراءات في قوله تعالى:

 بإسكان العين والباقون بفتحها قرأ جعفر)عشر(ف جاءت القراءة في المحطة الثالثة التي تتحدث عن جزاء أحد المعاندين،

(Ibn Al-Jazari).  ،وتحديًدا عن أوصاِف خزنتها.وقد كانت هذه اآلية في معرض الحديث عن أوصاِف سقر 

 ذكر أّن الفراء أرجع األمر إلى افتراق العرب بين الفتح والتسكين، مبيًنا أّن جزم العين ِفي الذُّكران كان لكثرة الحركاتُي

(Al-Fara)وزاد الزجاج ومن وافقه أّنهم بهذا كأّنهم جعلوا االسمين بحكم اسم واحد ، (Al-Zajjaj,1988)؛(Al-

Zamakhshari,2009)؛(Ibn Attia, 2001).  وزاد ابن جني أّنهم لما كانوا كاسم واحٍد: "لم يوقف على األول منهما فيحتاج

، (Ibn Jinni,1986) أوله، وجعل ذلك أمارة لقوة اتصال أحد االسمين بصاحبه" الثاني، فلما أمن ذلك أسكن تخفيًفإلى االبتداء با

 (.Al-Razi,1420) على تقطيع فعالن أنهوزاد الرازي 
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ن حذف بينهما حرف الَعطف وتضمناه، فُبنيا لتضمنهما معنى الحرف، اهما اسمنأوعلة البناء على الفتح كما قال مكي: "

، بينما حملها أبو حيان: (Ibn Abi Talib,1405H) وُبنيا على الفتح لخفته، وقيل ُبنيا على الفتح الَّذي كاَن للواو المحذوفة"

د ، وهي قاعدة في العدد المركب مفادها: "أّن األعداد من اآلحا(Abu Hayyan,1420H) هذا العدد""على مشهور اللغة في 

، ألّن األصل في قولك: أحد عشر؛ -ما عدا اثني عشر فهو يعامل معاملة المعرب-ن على الفتحاإلى تسعة عشر ُيبنى فيها االسم

لواو، وكل اسم تضّمن معنى حرف وجب أن ُيبنى، وقد ُبنيا واحد وعشر، فلما حذفت الواو وهي مزادة، تضمن االسم معنى ا

-Ibn Al)أخف الحركات"ه على حركة؛ ألن لهما قبل البناء حال اإلعراب، واختير الفتح من بين سائر الحركات ألن

Warraq,1999.) 

، وقال (Al- Zajjaj,1988) فذهب الزجاج إلى أّن األجود هو البناء على الفتح ؛بيد أّن هناك من فاضل بين القراءتين

ونقل ابن عاشور عن أبي حاتم  .(Ibn Shahanshah,2000) صاحب الكناش: "العين مفتوحة على األفصح والسكون جائز"

، (Ibn Ashour,1984) إنكاره لقراءة التسكين، إّلا أّن ابن عاشور أبى ذلك قائًلا: "ال التفات إلى إنكاره؛ لكونها قراءة متواترة"

 (.Muhaisin,2003) ن من لغات العربوقيل هما لغتا

تمهًلا وتوقًفا عند العين وانقطاع  )ِتسَعَة ْعَشَر( وفي نظرٍة ألثر الحركات في القراءتين؛ فإنك تلحظ عند القراءة بالسكون

ليعرف الصوت عندها، وكأّن القارئ يريد أن يتنفس الصعداء بعد تلك األوصاف التي وصفت بها سقر، قبل أن يتم القراءة 

وتوالي الحركات فيها يوحي بخفة وسرعة، فتصور اللفظة نفسية  )ِتسَعَة َعَشَر( ماهية القائمين عليها، في مقابل من قرأها بالفتح

وفي القراءتين تصوير دقيق لنفسية المعاند المتردد الذي  .إنساٍن مستعجٍل يريد أن يعلم ماهية هؤالء القائمين على النار

فيخاف مما يجعله متمهًلا  ،وحتمية وقوعه ل ما ُأنذر بهوفهو في لحظة الصدق مع نفسه يدرك حقيقة وه ؛تحكي عنه اآليات

ر مكترث يريد مستعجًلا غيويكون فيعتد بنفسه، الذي يغريه تكّبره وأمام معرفة ماهية القائمين على النار، في مقابل عناده 

 .معرفة ماهيتهم استهزاًء بما يقال له عنهم

ن في تصوير نفسية المعاند، في هذه الحلقة التي تتحدث عن المعاندين ومصيرهم، وتنسجم مع اتنسجم القراءتوبهذا 

 ستتعامل المعاندين، هؤالء ومكافحة دعوتك رحلة في بأّنك طريقه؛ على سار ومن ملسو هيلع هللا ىلصللنبّي اوإرشاًد امحور السورة ألّن فيها بياًن

 .للباطل عنادها ويدفعها للحق، فطرتها تدفعها مترددة نفسيات مع

 ﴾أَۡدبَرَ  ِل إِذۡ ٱل يۡ وَ ﴿المطلب الثالث: أثر القراءات في قوله تعالى:

قرأ نافع ويعقوب، وحمزة، وخلف، وحفص عن ف جاءت القراءة في خواتيم المقطع الذي يتحدث عن جزاء المعاندين،   

 مفتوحة وإسكان الدال بعدها، ووافقهم ابن محيصن والحسنبهمزة  بإسكان الذال من غير ألف بعدها، و)أدبر( )إذ أدبر( عاصم

(Al-Damiati,2006)بفتح الدال من غير همزة قبلها بألف بعد الذال، و)َدَبَر( )إذا َدَبَر( ، وقرأ الباقون (Ibn 

Mujahid,1400H( )Ibn Al-Jazari)، معنى و هما؛ معنى)إذ( و)إذا(،ين القراءتين أننا أمام جزئيتين والمالحظ في هات

 المفردتين.

، (Ibn Hisham,2015) ؛(Al-Muradi,1992) ؛(Al-Zajji,1984)ظرف لما مضى من الزمان )إذ( فأّما الظروف؛ فـ

، (Ibn Hisham,2015)؛(Al-Muradi,1992)؛(Al-Zajji,1984) ظرف لما يستقبل من الزمان متضمًنا لمعنى الشرط و)إذا(

)وّلى ذاهًبا(، ألّن العرب تقول: "دبر  شأنهما؛ بين قائٍل إنهما لغتان بمعنى واحد على معنىن فقد اختلفوا في اوأّما المفردت

، ونسبه الطبري لبعض الكوفيين، (Al- Zajjaj,1988)؛(Al-Fara) النهار وأدبر، وهو كقولهم قبل وأقبل"، قاله الفراء والزجاج

هما: "أّنه محكٌي عن العرب: قبح الله "، وعلل هذا بعلتين أوالورّجحه على غيره قائًلا: "والصواب عندي أنهما لغتان بمعنى

وُنقل هذا  .(Al-Tabari,2001) هما؛ أّن أهل التفسير لم يميزوا في تفاسيرهم بين القراءتين"تما قبل منه وما دبر، وثاني

خشري، والكرماني، ، ورّجحه مكي، والزم(Abu Hayyan,1420H)؛(Ibn Attia,2001)؛(Al-Farsi,1993) القول عن قتادة

( Ibn Abi Talib,1984( )Al-Zamakhshari,2009( )Al-Karmani,2001)والقرطبي، والقسطالني، ومحمد محيسن

(Al-Qurtubi,2006( )Al-Qastalani,1434H) (Muhaisin,1997.) 
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وقد نسب الطبري  .ذاهًبا()وّلى  تأتي على معنى (أدبر) هناك من فّرق بين معنى المفردتين؛ فذهبوا إلى أّن ،في المقابل

-Al) ، ويونس بن حبيب(Ibn Khalawayh,2006) وُنقل عن أبي ُعبيد .(Al-Tabari,2001) هذا القول لبعض البصريين

Farsi,1993)؛ (Ibn Zanjla,1997)؛(HAbu Hayyan,1420)وابن قتيبة ، (Jawzi,2002-Ibn al).  :وقال ابن خالويه

 Ibn Abi) ، وزاد ابن أبي مريم "وّلى؛ ضد أقبل"(HIbn Khalawayh,1401) "العرب تقول: أدبر عني أّي؛ وّلى"

Maryam,1933)"ونقل القرطبي عن بعض أهل اللغة أّنها بمعنى: "أخذ في اإلدبار ، (Qurtubi,2006-Al).  فتجتمع المعاني

 أي االنتهاء، وحتى ما ذكره القرطبي فاألخذ في اإلدبار هو التولي. ؛السابقة تحت معنى التولي

، وقال أبو (Al-Tabari,2001) نسبه الطبري لبعض البصريين، يها؛ "يقال دبرني: إذا جاء خلفي"فمن معان (َدَبَر) بينما

"أقبل بعد مضي  ، وقال قطرب:(Al-Razi,1420H) ؛(Ibn al-Jawzi,2002) "جاء بعد النهار" :عبيدة وابن قتيبة

فتجتمع  .(Al-Alusi,1415H) ، ورّجحه األلوسي(Al-Qurtubi,2006)؛(Al-Razi,1420H)؛(Al-Thalabi,2004)النهار"

 المعاني السابقة تحت معنى جاء خلفي.

؛ (Ibn Zanjla,1997)؛ (Farsi,1993-Al) قاله؛ يونس بن حبيب )مضى وانقضى( هو )َدَبَر( وذهب جماعة إلى أّن معنى

(Ibn Attia,2001)؛ (Abu Hayyan,1420H)ونقله القرطبي عن بعض أهل اللغة ، (Al-Qurtubi,2006) وذكره النويري ،

رَ َوإِدۡ ﴿قياًسا على قوله: ويرى الباحثان أّن  .(Nuwairi,2003-Al) ها"ءانقضاو، أي [Toor:49-Al][49]الطور:﴾ٱلنُُّجومِ  بََّٰ

كونا بمعنى واحد، يناك ففالتولي هو االنقضاء والمضّي، فُيحمل قولهم هنا على قولهم ه)أدبر(،  هذا المعنى ال يختلف عن معنى

 .(Al-Nuwairi,2003)قال: "يقال دبر، وأدبر إذ تولى" إذ ؛مه بحمل المفردتين على معنى تولىودليل هذا أنّ النويري ابتدأ كال

غتان بمعنى واحد، فاحتجوا بما روي عن ابن عباس وقد دعم كل فريق منهم رأيه بحجٍج مختلفة؛ فأّما من قال إنهما ل

Al-)؛ "فسكت حتى إذا كان آخر الليل قال يا مجاهد: هذا حين دبر الليل"﴾أَۡدبَرَ  إِذۡ  ٱل ۡيلِ وَ ﴿أّنه لما سأله مجاهد عن معنى:

Farsi,1993)؛ (Al-Razi,1420H)؛ (Al-Qurtubi,2006) المنادي األول ، وفي رواية أخرى أّنه: "تركه حتى إذا سمع

فالمعنى عند ابن عباس واحد على معنى انقضاء الليل  .(Ibn Attia,2001) للصبح، قال له: يا مجاهد، هذا حين دبر الليل"

 أو آخر الليل.

هنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر  اللَّيل من ها أقبل ِإَذا": ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول )أدبر( بينما حجة من قرأ بإثبات األلف في

Ibn Al-) بنصه في مسند أبي يعلى(، والحديث وارٌد Ibn Zanjla,1997)؛(Ibn Khalawayh,2006) صائم"ال

Muthanna,2013 ،) وبزيادة )وغربت الشمس( في صحيح البخاري(HBukhari,1422-Al) وقيل الحّجة أنه زاوج بذلك ،

فالفواصل في القرآن الكريم أبلغ من أن تكون  ؛، وليس في الثانية حجة(Ibn Khalawayh,1401H) «أسفر»و« أدبر» بين لفظ

 إذ ؛وانقضاؤه نهايته أّي؛ (النهار أدبر) في ملسو هيلع هللا ىلصومن الواضح أّن مقصد الرسول .لمجرد المزاوجة، بل هي َتبٌع للمعنى في اآلية

 لى وانقضى.تو بمعنى أدبر أّن يترجح فبهذا الصائم، إفطار زمان جعله

 روايات أبي عبيدة اختيار بين القراءات، لكن اخُتلف في المنقول عنه فقيل: اختاريذكر أّنه قد ُنقل عن أبي عبيد وفي 

ۡبحِ وَ ﴿وهو؛ "موافقة الحرف الذي يليه في: ،)إذا أدبر(، رغم اتحاد التعليل الختياره )إذ أدبر( وقيل )إذا دبر(، وقيل  إِذَآ  ٱلصُّ

 هلذلك فاألنسب بين األقوال هو ما ذكره القرطبي والسمين الحلبي أّن .(Thalabi,2004-Al)؛(Ibn Zanjla,1997) "﴾أَۡسفَرَ 

-Al-Sameen Al)؛ (Al-Qurtubi,2006) )أدبر(" )إذا(، واألخرى همزة اختار القراءة: "مكتوبة بألفين؛ أحدهما ألف

Halabi,1986)أّنه ليس في القرآن قسم ار: "ي حاتم تعليًلا لهذا االختي)إذا أسفر(، وقد ُنقل عن أب ، لتكون بهذا متوافقة مع

ّن هذه القراءة كانت في إ، وقد قيل (Al-Qurtubi,2006) ؛(Al-Thalabi,2004) )إذا(" )إذ(، وإّنما األقسام بجنبها يجيبه

 Al-Sameen) ؛(Al-Qurtubi,2006) ؛(Ibn Khalawayh,2006) ؛(Al-Fara) حرف ُأبّي بن كعب وعبد الله بن مسعود

Al-Halabi,1986) ،:والليل إذا أدبر(، فيما زعموا" ونقله الفارسي على أّنه زعٌم فقال: "في حرف عبد الله((Al-

Farsi,1993).  يجعل النفس ال تميل لصحة المنقول،  -سواء في االسم أو القراءة-ويرى الباحثان أّن هذا االختالف في النقل

 قبل.ُتالقراءات المتواترة والشاذة ال وإن صّح فإّن المفاضلة بين 
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كذلك اختلف المفسرون في النقل عن ابن عباس؛ فذهب الفراء والسمين الحلبي إلى أّنه: "قرأ)إذا َدَبَر(، وأّنه لّما 

، بينما نقل الثعلبي والرازي عن أبي (Al-Sameen Al-Halabi,1986)؛(Al-Fara)َسِمع)َأْدَبَر( قال:)إنما ُيْدِبر ظهُر البعير("

ووافقهم القرطبي في هذا ناقًلا في رواية  .﴾أَۡدبَرَ  إِذۡ  ٱل ۡيلِ وَ ﴿ يعيب على من يقرأ)دبر( واختار قراءةالضحى أن ابن عباس كان 

 ويرى الباحثان .(Al-Qurtubi,2006) ؛(Al-Razi,1420H) ؛(Al-Thalabi,2004) )أدبر( عن ابن عباس أّن الصواب

مجاهد ما ُذكر سابًقا بين  ويؤكد ذلك، نظًرا الختالف الروايات من القراءتين اأن يكون ابن عباس قد أنكر أو عاب أيًّ استبعاد

 أن الكلمتين عنده بمعنى واحد. رجح، مما يوابن عباس من روايات

الناظر في كتب المعاجم واالصطالح يجد أّنها ال تكاد تخرج عما قيل سابًقا، إّلا ما كان من إشارات ترّجح الفروق بين 

ل الفراهيدي: "ُدُبر كّل شيء خالف ُقُبله، ما خال قولهم: جعل فالٌن َقولي َدبَر أذنه أي خلَف أذنه"، ثم قال: المفردتين؛ فقا

 ونقل األزهري مثل هذا عن بعض أهل اللغة وإن لم يوافقهم .(Al-Farahidi)تبع النهار" إذا وّلى ليذهب، و)َدَبَر( ")أدبر(

(Al-Azhari,2001). جّله في قياس واحد، وهو  )الدال والباء والراء( قال ابن فارس: "أصل باب وفي بيان أصل المفردة

فمعظم الباب أن الُدبر خالف الُقبل، وقد شذت عّنه كلمات يسيرة"، ثم قال: "دبر النهار وأدبر، وذلك إذا  ؛آخر الشيء وخلفه

ق بين المفردتين وتارة لم يفرق بينهما، بينما ابن فتارة فّر .(Ibn Faris,1979) جاء آخره، والليل إذا دبر، يقول: تبَع النهار"

بين المفردتين وإن  لفرٍقوقد أشار الفيروزآبادي  .(Ibn Sayyidah,2000) سيده فّرق بينهما بوضوح كما فعل الفراهيدي

وتبعهم  .(Al-Fayrouzabadi,1998)إذ قال: "دبر: ولى، كأدبر"، ثم قال: "أدبر: دخل فيها" ؛كان فيه شيء من التردد

، وهناك (Al-Ragheb Al-Isfahani,1421()Al-Hamiri,1999) بعض أصحاب كتب االصطالح في التفريق بين المفردتين

 ؛(Al-Jawhari,1987)؛(Al-Azhari,2001H) من لم يفرق بين المفردتين وحملهما على معنى واحد وهو التولي

(Jabal,2010). على معنى  )أدبر( على معنى تِبَع أو أتى خلفه، وحمل )َدَبَر( فمن الواضح أن من فّرق بين المفردتين حمل

 تولى إذا ذهب.

ن في المدثر؛ األولى يفي القرآن أربع مرات؛ مرت وردت )أدبر( وفي وقفة مع السياقات القرآنية في إيراد المفردة؛ تجد أنّ 

وهي بمعنى توّلى وأعرض عن االستماع للذكر، والثانية  ،[Muddaththir:23-Al][23]المدثر:﴾َوٱۡستَۡكبَرَ  بَرَ ثُم  أَدۡ ﴿في قوله:

﴾ َوتََول ىَّٰ  أَۡدبَرَ  َمنۡ  ُعوا  تَدۡ ﴿:تعالى ففي قوله الموطنان اآلخرانوأّما  .[Muddaththir:33-Al][33]المدثر:﴾أَۡدبَرَ  إِذۡ  ٱل ۡيلِ وَ ﴿في:

، ونجدها فيهما بمعنى التولي [āt:22‘Nāzi-An][22]النازعات:﴾ عَىَّٰ يَسۡ  بَرَ ثُم  أَدۡ ﴿، وقوله:[ārij:17‘Ma-Al][17]المعارج:

في القرآن سوى في هذا  )دبر( بمعنى تولى، لكن لم ترد مفردة )أدبر( يترجح أنّ  ،وباإلضافة لما سبق ،فبهذا .واإلعراض

 الموضع، فتحمل على ما ترّجح سابًقا.

مختلفة منها الدخول  )أفعل(، ولهذه الزيادة معاٍن مزيد على وزنفعل ثالثي  )أدبر( ولو وقفنا مع الميزان الصرفي نجد أّن

، (Yacoub,1993)؛(Al-Rajhi,1973) في الزمان أو المكان، فقالوا: أصبح؛ دخل في الصباح، وأصحر؛ دخل في الصحراء

 بالغة القرآن، فقد جاءتوزيادة في تأكيد هذا المعنى وبيان  .مما يدعم أّن المعنى دخول وقت الليل وجواز أن يكون في نهايته

إقساٌم بالليل حين توليه؛ أي آخر  (إذ أدبر) التي تدل على ما مضى من الزمان، وكأّن القسم في هذا المركب )إذ( مع )أدبر(

وهو ظرف لما يستقبل من الزمان، وكأّن القسم  )إذا( فمعناه؛ تبَع النهار أو أتى خلفه، وقد جاءت مع (َدَبَر) الليل، بينما

 قسم بالليل باعتبار حالته المستقبلية أّي باعتبار حالة قدومه بعد النهار؛ أّي أول الليل. (إذا َدَبَر) بالمركب

أّن الله تعالى قد أقسم بالليل بأكمله، وقد أشار عدد من المفسرين والعلماء  لوجدنا ،ولو نظرنا في مجموع القسمين

، وهذا يتناسب مع (Ibn Ashour,1984) ؛(Ibn Abi Talib,1984)؛(Al-Maturidi,2005) منه لمثل هذا القول أو قريٍب

المقطع الذي جاءت فيه اآلية؛ وهو الحديث عن المعاندين بضرِب مثاٍل على أحدهم وجزائه، وكأّنهم بإطباق هذا العناد عليهم 

الُدنيا في ظلمة عنادهم، وفي وغفلتهم عن نور الحق في ليٍل طويٍل ال ينجلي، بل هم في ظلمات بعضها فوق بعض؛ فهم في 

َوَمن َكاَن فِي ﴿وهو قريب من قوله تعالى: .اآلخرة يواجهون ظلمة سقر التي جاء الَقسُم في هذه اآلية للداللة على عظم هولها

 .[72Isrā-Al:’][72]اإلسراء:﴾ َسبِيٗل  َوأََضلُّ  أَۡعَمىَّٰ  ٱأۡلِٓخَرةِ  فِي فَُهوَ  أَۡعَمىَّٰ  ِذهۦِٓ َهَّٰ 
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 الذين المعاندين هؤالء مع سيكون ملسو هيلع هللا ىلصإذ فيهما يظهر أّن الكفاح األكبر للنبّي ؛معاني القراءتين مع محور السورة وتنسجم

 دعوتهم في ملسو هيلع هللا ىلصبأّن كفاح النبّي اجهة، ومن جهة أخرى كأّن فيه بياًن من هذا .تنقضي ال ظلمة في أحالهم حتى العناد بهم تطاول

فكما أّن الّنهار يكشف ظلمة الليل، كذلك دعوته هي السبيل لكشف عتمة عنادهم  ؛الظالمذا ه من إلخراجهم وسيلة إّلا هو ما

 ، وهذا ينطبق على من سار على دربه ودعا الناس إلى االهتداء بهديه.وكفرهم إن هم استجابوا

، وقد وردتا في ﴾َعَشرَ  عَةَ تِسۡ  َهاَعلَيۡ ﴿نجد أنها تكاملت مع قراءات قوله تعالى: ،وفي لفتة أخيرة للقراءات في هذه اآلية

، تكاملتا في تصوير نفسية المعاند؛ فهو متردٌد في قبول الحّق ومضطرٌب يدفعه عناده لإلعراض بينما تنازعه لحظة مقطع واحد

 الصدق لإليمان، وإذا ما سّلم لعناده صار في ظلمة مطبقة ال تكاد تنجلي.

ۡستَنِفَرة   ُحُمر   َكأَن ُهمۡ ﴿المطلب الرابع: أثر القراءات في قوله تعالى:  ﴾مُّ

قرأ نافع وأبو جعفر وابن ، فجاءت القراءة في الحلقة الخامسة؛ التي جاءت لبيان علة إعراض المعاندين عن الحق وسماعه

ُيالحظ أّن (، فIbn Al-Jazari)؛(Ibn Mujahid,14000H) )مستنِفرة( عامر بفتح الفاء)مستنَفرة(، وقرأ الباقون بكسرها

جدر ت .مبنية على الفاعلية مبنية على المفعولية، بينما)مستنِفرة( االختالف بين القراءتين راجٌع لبنائهما الصرفّي؛ فـ)مستنَفرة(

)استفعل(؛ وقد ذكرت كتب البالغة لهذه الزيادة معاني  مشتقٌَّة من الفعل الَمزيد )استنفَر( على وزن )مستنفرة( اإلشارة إلى أّن

 .(Al-Rajhi,1973) ، واعتقاد الصفة، والمطاوعة، واختصار الحكاية، وغيرهامختلفة؛ كالطلب

؛ "فاعلة نافرة؛ فقد صرف الفعل إليها، كأّنه يقول: )مستنِفرة(نجد أّنهم ذهبوا إلى أّن ،توجيههماوفي نظرة لما قالوه في 

 Ibn) ؛(Al-Azhari,1991) ؛(Al-Maturidi,2005)؛(Al-Tabari,2001)حمٌر نافرة، وذلك ألّن نفر واستنفر بمعنى واحد"

Khalawayh,2006)؛ (Al-Thalabi,2004)؛(Ibn Abi Talib,1984)؛ (Al-Mahdawi,1995).  وزاد الزمخشري الفًتا

-Al) لمعنى السين والتاء فقال: "الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملها عليه"

Zamakhshari,2009). وعّلق السمين الحلبي بأّن ما ذهب إليه الزمخشري حسن (Al-Sameen Al-Halabi,1986) وذكر ،

-Al) البقاعي قوًلا قريًبا فقال: "موجدة للنفار بغاية الرغبة فيه، حتى كأّنها تطلبه من أنفسها ألنه من شأنها وطبعها"

Beqai,1984)ادة ُتحمل على المبالغة في الوصف؛ فهي نافرة نفاًرا قوًيا، بينما رأى األلوسي وابن عاشور والميداني أّن الزي، 

، وذكر ابن عاشور أّن (Al-Maidani,2000)؛(Ibn Ashour,1984)؛(Al-Alusi,1415H) فهي تعدو بأقصى سرعة العدو

وزاد ابن أبي مريم أّن الفعل على  .(Ibn Ashour,1984) على هذه القراءة تكون بياًنا لسبب نفورها ﴾َقسَوَرِة ِمن﴿َفرَّت قوله:

قال النويري: "فاعلة لقوله فّرت فأخبر  ،، وفي توجيه حملها على الفاعلية(Ibn Abi Maryam,1933) هذه القراءة يكون الزًما

أّي اشتق اسم الفاعل من االستنفار؛ فهي نفرت من نفسها وفّرت  ؛(Al-Nuwairi,2003)عنها بالفرار؛ فلذلك أخبر باالستنفار"

 من الدعوة ومن سماع الحّق.

فالمقصود  .ُفعل بها ما يحملها على النفار، فهي مفعول بها في المعنى، كأّن النفار شيء دخل فيها ؛فقالوا )مستنَفرة( وأّما

-Al) ؛(Al-Azhari,1991) ؛(Al-Maturidi,2005)؛ (Al-Fara) ُمَنفََّرٌة مذعورة، أو استنفرها فزُعها من القسورة

Thalabi,2004)؛ (Ibn Abi Talib,1984)؛ (Ibn Attia,2001)؛ (Abu Hayyan,1420Hوذهب ابن أبي مريم ،) أّن  إلى

وفي بيان علة بنائها على المفعولية قال النويري: "لّما  .(Ibn Abi Maryam,1933) الفعل على هذه القراءة يكون متعدًيا

-Al)أخبر عن فرارها من القسورة، صار القسورة هو الذي استنفرها، وأضيف الفعل إلى غيرها؛ ألنها مفعول بها في المعنى"

Nuwairi,2003).  ابن عاشور للمعنى ونظر  .لذلك جاءت مبنية على المفعولية ،ّن هناك من أوقع عليها فعل االستنفارأأي

ۡت ﴿يفيد اإلجمال ثم التفصيل بقوله: لبالغي فقال: "بناء الفعل للنائبا  (.Ibn Ashour,1984)"﴾قَۡسَوَرةِ  ِمن فَر 

وإن كان الطبري صّرح بعدم المفاضلة بين القراءتين قائًلا: "الصواب من القول عندنا، أنهما قراءتان معروفتان، صحيحتا 

إّلا أّن هناك من فاضل بينهما؛ فنقل الفارسي أّن أبا الحسن قال:  ،(Al-Tabari,2001)القارئ فمصيب"المعنى، فبأيتهما قرأ 

ۡت ﴿)مستنِفرة( أولى، وذلك لقوله: "الكسرة في:  .(Farsi,1993-Al)"فهذا يدّل على أنها هي التي استنفَرت، ﴾قَۡسَوَرةِ  ِمن فَر 

سألت بينما زاد الرازي نقًلا عن محمد بن سالم: " (،Al-Sameen Al-Halabi,1986) وأشار السمين الحلبي لهذا الترجيح



 اءات في سورة المدثر وعالقته بوحدتها الموضوعيةاألثر التفسيري لتوجيه القر                                                                               550
 

فرت من ) :أبا سوار الغنوي، وكان أعرابًيا فصيًحا، فقلت: كأّنهم حمر ماذا؟، فقال: مستنفرة طردها قسورة، قلت: إّنما هو

لكّنه نقل عن أهل المعاني اختيارهم ، ورّجحه ابن زنجلة (Al-Razi,1420)"ا، قال أفرت؟ قلت: نعم، قال فمستنِفرة إًذ(قسورة

 للفتح على معنى: "ُفعل ذلك بها ألن َأكثر ما َتكّلمت به العرب ِإذا جعلوا الفعل للحمر َأن يقولوا)نفرت(، وال يكادون يقولون

رتها َأو )مستنَفرة(، فكأن القسورة استنف إذا ُفعل ذلك بها، فهي )اسُتنفرت( ِإذا كانت هي الفاعلة، ويقولون )استنفرت(

ونقل القرطبي أّن الفتح  .(Jawzi,2002-Ibn al)وزاد ابن الجوزي أّن الفتح أكثر في كالم العرب .(Ibn Zanjla,1997)الرَّامي"

 الطبري. كما قالفاضلة بين القراءتين بعدم الم ويذهب الباحثان للقول .(Al-Qurtubi,2006) اختيار أبي عبيد وأبي حاتم

ۡت ﴿أّنها كانت متناسبة مع ما بعدها من قوله: وخالصُته ،فأغلب ما قيل كان عن قراءة الكسر ،حجة كل قراءة وأّما في  فَر 

)نفرت  ، والحجة األخرى أّن العرب تقول:(HAlusi,1415-Al) ؛(HAbu Hayyan,1420)؛(Ibn Attia,2001) ﴾قَۡسَوَرةِ  ِمن

ويمكن القول إّن حجة الفتح ما ذكره ابن زنجلة سابًقا في ترجيح أهل  .(Ibn Zanjla,1997) بمعنى واحد الحمر واستنَفرت(

 المعاني لقراءة الفتح.

؛ إنما تدّل على أّن نفورهم من الدعوة وسماع الحّق كان )مستنِفرة( نجد أنّ  ة،ة مع المعنى الذي تفيده كل قراءوفي وقف

م بل إّن هذا األمر يتجدد منه ،قاموا بهذا الفعل، وليس هذا فقطمنبعه من أنفسهم، فمجيؤها مبنية على الفاعلية يدل على أّنهم 

(Al-Hamalawy Ibn Shahanshah, 2000)؛ (Yacoub, 1993) ؛(Al-Samarrai, 2007) ؛(Okasha, 2011) وكأّنهم ،

 كانت اإلعراض علة إن القول فيمكن وتكّبًرا، عناًدا شديًدا فراًرا وفّروا عّنه أعرضوا ،ملسو هيلع هللا ىلصكلما سمعوا الحّق أو رأوا رسول الله

 .األول المقام في وكبرائها مكة أسياد على ينطبق وهذا ذواتهم، من نابعة

مدفوعين للفرار من خالل  نفقد يكونو ؛إّنما تدل على أّن هناك من يدفعهم للفرار من الدعوة )ُمستنَفرة(بينما نجد

رجال أقوياء أو ركز الناس "؛ معناهاّن القسورة إوقد يكون لهذا المعنى وجه عند من قال  .إنصاتهم ألسيادهم وكبرائهم

، كما قد يكون الدافع لهم هو عنادهم، ومجيؤها على (Al-Zamakhshari, 2009)؛ (Al-Thalabi, 2004" )وأصواتهم

وقد يكون لهذا  .على الفرار من سماع الدعوة المفعولية فيه تصوير لهذا العناد وكأّنه صار مجّسًما أمامهم وحاجًزا يستحثهم

-Al)؛(Al-Thalabi,2004" )اسم تطلقه العرب على كل ضخم شديد" اّصة عند من ذهب إلى أّن القسورةالقول وجٌه خ

Zamakhshari,2009)هذه القراءة  يء، وحذف الفاعل هنا يجعل األمر محتمًلا لما قد يكون سبًبا وراء فرارهم، وفي مج

   "اسم المفعول يدل الوصف به على الثبوت"ى المفعولية بياٌن بأّن هذا األمر صار وكأّنه صفة مالزمة لهم، ذلك ألّن مبنية عل

( Al-Hamalawy Ibn Shahanshah, 2000) ؛(Yacoub, 1993) ؛(Al-Samarrai, 2007) ؛(Okasha, 2011.) 

وبهذه المعاني تتكامل القراءتان في بيان علة إعراض المعاندين عن الحّق؛ فهم إّما أن يكونوا ُمعرضين من ذواتهم، وإّما 

من األسباب التي تدفعهم لإلعراض والفرار من سماع الحّق، وتتكامالن  ألي سبٍبأن يكون هذا بدافٍع من أسيادهم أو كبرائهم 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصوبهذا تكتمل الصورة أمام النبّي .نان علة اإلعراض مع بيان أنواع الناس في هذا اإلعراضمع محور السورة في كونهما تبّي

يكونون ضمن فئتين؛ فئة ُمعرضة بنفسها، س فالمعرضون الناس؛ من مختلفة فئات مع سيتعامل ودعوته كفاحه رحلة في أّنه ليعلم

، الناس من مختلفة أصناًفا سيضم الدعوة فطريق ؛دربه على سار لمن البيان يكون ،ملسو هيلع هللا ىلصوفئة تتبع غيرها، وبمثل هذا البيان للنبّي

 من نفسه. بين مدفوٍع لإلعراض، وبين معرٍض

ٓ  ُكُرونَ َوَما يَذۡ ﴿ :المطلب الخامس: أثر القراءات في قوله تعالى ُه  يََشآءَ  أَن إَِّل   ﴾ٱۡلَمۡغِفَرةِ  َوأَۡهلُ  ٱلت ۡقَوىَّٰ  أَۡهلُ  ُهوَ  ٱلل 

فليس في الكون شيء يخرج عن  ؛متحدثة عن ارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالىال في خاتمة السورة، القراءةجاءت 

بصيغة  )تذكرون( قرأ نافع، وقد اآلية بمثابة عود على بدء، وربط بين المقدمة والخاتمة في السورة وكانتمشيئته سبحانه، 

 (.Ibn Al-Jazari) بالغيب )يذكرون( الخطاب، وقرأ الباقون

نۡ  ٱۡمِري ٖ  ُكلُّ  يُِريدُ  بَلۡ ﴿على الغيب رًدا على ما قبلها في قوله: ُقرئت )يذكرون( ومما قيل في توجيههما؛ أّن  ُصُحٗفا يُۡؤتَىَّٰ  أَن ُهمۡ م ِ

نَش َرةٗ  ا ﴿وقوله: ،[Muddaththir:52-Al][52]المدثر:﴾مُّ  ؛[Muddaththir:53-Al][53]المدثر:﴾ٱأۡلِٓخَرةَ  يََخافُونَ  َّل   بَل َكل 

(2006 Ibn Khalawayh,) ؛(1997 Ibn Zanjla,) ؛(1984 Ibn Abi Talib,) ؛(1933 Ibn Abi Maryam,) ؛(-Al
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Sameen Al-Halabi, 1986) ؛(Al-Nuwairi, 2003) ؛(Al-Qastalani, 1434H) ؛(Muhaisin, 1997) فحملوها على ،

 إتمام الحديث عن المعرضين بالغائب.

Sameen -Al) ؛(,Ibn Zanjla 1997)؛ (,Ibn Khalawayh 2006قرأت بالخطاب التفاًتا من الغيبة ) (تذكرون) بينما

Al-Halabi, 1986) ؛(Al-Qastalani, 1434H) ؛(Ibn Ashour, 1984) ؛(Muhaisin, 1997 أو على تقدير قل لهم يا ،)

والمعنى: "قل لهم يا محمد: ما  .(Al-Qastalani, 1434H)؛ (Al-Nuwairi, 2003)؛ (Ibn Abi Talib, 1984محمد )

 Ibn Abiتتعظون به أو تتذكرون أيها الكفار، فتنتفعون بذلك إّلا بمشيئة الله تعالى، والتذكر هاهنا اإليمان أي وما تؤمنون" )

1984 Talib,) ؛(1933 Ibn Abi Maryam,).فجعلوها على خطاب المعاندين ، 

)يذكرون(  القرطبي ذكر أّن هناك من اختار بين القراءتين، فقال: "إّن أبا عبيد اختار قراءة الغيبةتجدر اإلشارة إلى أّن 

وقد تكون فكرة  .(Al-Qurtubi, 2006) )تذكرون(؛ ألّنها أعم" لموافقتها لما بعدها، بينما اختار أبو حاتم قراءة الخطاب

ن اولكن ال ُيقبل أن يكون هذا االختيار من باب المفاضلة، ألن القراءتين متواترت القراءات دون األخرى، إحدىبقراءة الب االختيار

 وال مفاضلة بينهما.

)يذكرون( والتي رّدها المفسرون على ما سبقها من قوله  أن قراءة وجدناولو نظرنا في القراءتين ومعناهما في اآلية، 

نۡ  ِري ٖ مۡ ٱ ُكلُّ  يُِريدُ  بَلۡ ﴿:تعالى نَش َرةٗ  ُصُحٗفا يُۡؤتَىَّٰ  أَن ُهمۡ م ِ ا ﴿وقوله تعالى: ،[Muddaththir:52-Al][52]المدثر: ﴾مُّ  يََخافُونَ  َّل   بَل َكل 

فيها تمام الحديث عن حال المعاندين؛ فهم يمتنعون عن االستماع للحقّ لكبرهم [، Muddaththir:53-Al][35]المدثر:﴾ِخَرةَ أۡلٓ ٱ

لتمنع أّي ظّن من أحدهم أّنه قد يهتدي أو يتذكر دون أن يتغمده الله  )وما يذكرون( وعنادهم وعدم خوفهم من اآلخرة، فتأتي

أن يبذلوا األسباب ويختاروا طريق الحّق  من تعالى بلطفه وعنايته، ليقطع بهذا أّي اعتداٍد لهم بماٍل أو جاٍه أو قوة، بل ال بّد

إنهم يغلب عليهم االستمرار "وقد قال ابن عاشور: .عوا بالتذكرةويبذلوا الجهد فيه، حتى ينالوا التوفيق من الله تعالى وينتف

على عدم الذكرى بهذه التذكرة، إّلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم، فيخلق انقالًبا في سجّية من يشاء توفيقه واللطف 

 (.Ibn Ashour, 1984)به"

فبعد هذا الحديث عن الكفار وحالهم واإلعراض منهم، وبعد  ؛فيها خطاب تلمسه للناس جميًعا )تذكرون( بينما قراءة

الحديث عن مشيئة اإلنسان في اختيار الطريق الذي يريد أن يمضي فيه، جاءت القراءة بااللتفات من الغيبة إلى الخطاب، ليكون 

 .من سبقكم إّلا بمشيئة الله تعالىالخطاب عاًما للناس جميًعا، بأّنكم ما كنتم لتتعظوا وتؤمنوا بهذه اآليات، وتعتبروا بأحوال 

: "يريد أن يطبع في حس المسلم طالقة المشيئة اإللهية، وإحاطتها بكل مشيئة، قطب بهذه اآليات كما يقول سيد القرآنوكأّن 

بدونها، فهذه هي حقيقة اإلسالم القلبية التي ال يستقر قلب  .حتى يكون التوجه إليها من العبد خالًصا، واالستسالم لها ممحًضا

 (.Qutb,1967)وإذا استقرت فيه كيفته تكييًفا خاًصا من داخله، وأنشأت فيه تصوًرا خاًصا يحتكم إليه في كل أحداث الحياة"

 ،(Al-Maidani, 2000) وبهذا تتكامل القراءتان كما قال الميداني في تمام الحديث عن الكفار وعن المكلفين جميًعا

فهي  ؛قد شكلتا حقيقة ارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، مبّينة أّنها من أساسيات الدعوة أّن القراءتينويظهر التكامل في 

 المخاطبين كانوا لما بالغائب الكفار عنها حّدث ثابتة، مستقرة حقيقة الدنيا الحياة تنقضي وحتى ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله منذ عهد

 ثابتة على مدى األزمان.لقرآن، وحّدث بها الناس جميًعا بالخطاب لتظل ا في المباشرين

يضيق صدره  حتى ال ملسو هيلع هللا ىلص؛ التسلية والترويح عن قلب النبّياألولوتتكامل القراءتان وترتبطان بمحور السورة من جانبين؛ 

تذكر أن يأن  ه، لكن عليهمطالب بالمكافحة والمجاهدة لتحقيق هدف دعوت بأّنه ملسو هيلع هللا ىلص؛ تذكير للنبّيوالثانيبإعراضهم عن دعوته، 

ِكن   أَۡحبَۡبتَ  َمنۡ  ِديإِن َك ََّل تَهۡ ﴿اعتبارهم مرتبط بمشيئة الله تعالى:أمر اتعاظهم و َ  َولََّٰ Al-][56:القصص]﴾يََشآُءه  َمن يَۡهِدي ٱلل 

Qasas:56]. فعلى الله تعالى وبمشيئته. هبالتذكير واإلنذار الذي كلف بهما، أما نتائج دعوت هقوم بمهمتيسوى أن  هفما علي 
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 الخاتمة

، ومن أبرز النتائج التي ا البحثإلى ختام هذ وصل الباحثانفي ختام هذا التطواف بين كتب التفسير والتوجيه وغيرها، 

 تمَّ التوصُُّل إليها ما يأتي:

 إلى قسمين؛ قراءة متعلقة بالداعية، وأربع قراءات متعلقة بالمدعوين.في سورة المدثر انقسمت القراءات المتواترة  -1

معتقدات ل هوتغيير دعوتهفي  النفسّي للداعية الذي دار حول رحلة الكفاح محور السورةبءات في مقاطعها ارتبطت القرا -2

بالغة أظهر المما زاد من وضوح معاني السورة و ،، وقد كان لكل واحدة منها أثٌر في المعنى التفسيرّي لآلياتكفار قريش

 مقاطعها.في 

القراءات توجيهات لغوية، مع بيان بعضها في أحياٍن قليلة للعالقة الناظمة للقراءات اكتفت كتب التوجيه والتفسير بتوجيه  -3

 الواردة في اآلية، دون أن تربطها بالمعنى الكلي للسورة أو تبّين أثرها التفسيرّي.

في خطاب  جز(جز، والرُّ)الرِّ عظة مبلًغا عظيًما؛ فجاءت أولى القراءاتموتعددت القراءات في المقاطع التي بلغت فيها ال -4

في الحديث  )تسعَة َعشر، وتسعَة ْعشر(، و)إذ أدبر، وإذا دبر( ؛ِنامتواترت ِنقراءتا ووردت الدعوة، لهذه وإعداده ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي

 في بياِن عّلة إعراض المعاندين، وكانت القراءة األخيرة )مستنِفرة، ومستنَفرة( وجاءت قراءة .عن جزاء المعاندين

 المشيئة اإللهية، وتعود بخاتمة السورة على مقدمتها. إطالقفي الخاتمة التي تؤكد  )تذكرون، ويذكرون(

فبّينت نفسيتهم وترددهم واضطرابهم في قبول الحّق، وبّينت كذلك تكاملت القراءات األربع التي تتحدث عن المعاندين مًعا؛  -5

فهم لن يبلغوا الهدى  ؛لعبد بمشيئة الله تعالىعلة إعراضهم عن الحق وفرارهم من سماعه، ثم الخاتمة التي ربطت مشيئة ا

 .حتى يبذلوا األسباب ويخلصوا التوجه لله تعالى

جز(؛ وكان األرجح حمل األولى على معناها في أصل اللغة وهو العذاب، والثانية ُحملت جز( و)الرُّ)الرِّ اخُتلف في معنى قراءة -6

كاملت القراءتان في بيان ما يجب على الداعية أن يتركه من المآثم ، وتاألصنام وتدخل فيها اآلثام ومستكرهات األمورعلى 

 والمستقبحات بداللة قراءة الضم، وبيان علة األمر بالترك وهو وقوع العذاب بداللة قراءة الكسر.

لعرب، إّلا وتسكينها، ويرجع هذا األمر لكونهما ُلَغَتْيِن من لغات ا )عشر( بين فتِح عين )تسعَة عشر( اختلفت القراءات في -7

 الذي تنازعه فطرته للحق، وينازعه كبره وعناده للكفر. ،في وصف نفسية المعاند المتردد أسهمتاأّن القراءتين 

)أدبر( و)َدَبَر(؛ وكان األرجح اعتماًدا على السياقات القرآنية والميزان الصرفي وبعض اإلشارات في المعاجم،  اخُتلف في -8

تدل على معنى َتِبع الشيء أو جاء خلفه، مما يجعل القراءتين متكاملتين  )دبر( ذاهًبا، وأّنتدّل على معنى تولى  )أدبر( أّن

وقد جاءت القراءات في معرض الحديث عن المعاندين، فكأّن هذا القسم يدل على تطاول  .على معنى اإلقسام بالليل كامًلا

 العناد بهم حتى صاروا كأنهم في ليٍل ال ينجلي.

بين البناء على الفاعلية والمفعولية، لبيان أّن إعراضهم عن الدعوة كان لعلتين؛ إّما من ذات  )مستنفرة( فياختلفت القراءات  -9

 أنفسهم، أو بدافٍع من غيرهم.

المشيئة اإللهية، وارتباط مشيئة  مطلقبين الغيبة والخطاب متكاملتين في إثبات وإقرار  )يذكرون( في ءتانجاءت القرا -10

 فما وحده، تعالى الله بيد واتعاظهم هدايتهم بأّن ،ملسو هيلع هللا ىلصوكان في هذا جانب من المواساة والتذكير للنبّيالعبد بالله تعالى، 

 ليه سوى بذل الجهد للدعوة وترك النتيجة لله تعالى.ع

ببذل  هبالدعوة، وأمرالّداعية فالله تعالى وإن كان قد كّلف  ؛تربط بين بداية السورة وخاتمتها جاءت القراءة في الخاتمة -11

الوسع والجهد ألجلها، إّلا أّنه أكد أن غاية الوسع عند الداعية هو اإلنذار، أما مسألة االنتفاع بهذا اإلنذار فأمره لله 

 تعالى.
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 التوصيات

للكتابة في الدراسات القرآنية التي تربط بين القراءات وتوجيهها وأثرها في المعنى التفسيرّي في السورة  الباحثينتوجيه  -1

األمر من إظهار إلعجاز القرآن الكريم وبالغة القراءات القرآنية من جانب، كما فيه جانٌب من  اذلك لما في هذوآنية، القر

 الذود عنها وعن الشبهات التي قد ُتثار حول بعضها.

اإلسالمية  إقامة مشروع يهدف إلظهار أثر القراءات في المعنى التفسيرّي لسور القرآن الكريم، على غرار مشروع الجامعة -2

 في غزة، ولكن بتوسيع المظلة من خالل ربط القراءات القرآنية بالوحدة الموضوعية للسورة.

 

 

 

 

The Explanatory Effect of Directing the Readings in Surat Al- Muddaththir 

and Its Relationship to Its Objective Unity 

 

Afnan Husam Rahhal and Jehad Mohammad Al-Nuseirat 

Facuity of Sharia, The University of Jordan, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

A number of Qur’anic studies have been concerned with studying the multiple readings in the 

Qur’anic verses and directing these readings from rhetorical, grammatical and morphological aspects. 

This research came to answer the main question: What is the explanatory effect of directing the 

readings in the Qur’anic verses and the relationship of this direction to the objective unity of Surat Al-

Muddaththir? The study aimed to show the relationship between directing the readings in Surat Al-

Muddaththir and the objective unity of the surah, as this direction has an impact on the interpretative 

meaning of the verses that are organized under a comprehensive objective unit. 

To achieve this, the inductive and deductive methods were followed in this research. 

The research reached a number of results, the most important of which is that there are many 

Quranic readings in the sections in which the sermon was great. 

Also, these readings were associated with the objective unity of the surah, which speaks about the 

Prophet’s struggle with the unbelievers of Quraysh and their beliefs. 

Keywords: Quranic readings, Da'wah, Surat Al-Muddaththir. 
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 ملخصال

الكريم  جامعة اليرموك في مهارات حفظ القرآنفي اب ظاهرة ضعف طلبة كلية الشريعة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسب

ا على عينة تضمنت حيث وزعه ،استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسةنفسهم، واقتراح حلول لمعالجتها. وتجويده من وجهة نظر الطلبة أ

ياب الطلبة، وتقصيرهم غا وطالبة أتموا دراسة مساقات التالوة والحفظ. وكانت أبرز األسباب التي أظهرتها نتائج الدراسة: كثرة طالًب 98

افة كافية لديهم في متابعة المساق وعدم ممارسة أحكام التجويد بشكل مستمر، وضعف الطلبة في اللغة العربية أساًسا، وعدم وجود ثق

إلضافة إلى كثرة عدد بل المرحلة الجامعية، وقلة التركيز على مساق التالوة والحفظ بسبب ضغط المساقات األخرى، بافي أحكام التجويد ق

 الطلبة في الشعبة الواحدة.

 تجويد، القرآن الكريم، ضعف الطلبة، كلية الشريعة، جامعة اليرموك.الحفظ، المهارات  الكلمات المفتاحية:

 

  المقدمة

 ,Al-Bokhari)"خيركم من تعّلم القرآن وعّلمه"السالم على رسوله األمين القائل:المين، والصالة والحمد لله رب الع

2004, p.611). 

وفي  .رى ومعتمدهاوهو أساس العلوم األخوبعد؛ فإن تعّلم القرآن الكريم وتعليمه ُيَعدُّ بال شك أفضل العلوم وأجلها، 

ع فيه سبحانه وتعالى رآن لهو َمفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودهذا قال اإلمام السيوطي: "...وإن كتابنا الق

كام، ويستخرج علم كل شيء، وأبان فيه كل هدًى وغّي، فترى كل ذي فن منه يستمد، وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه األح

غير ذلك من علوم  خطأ القول من صوابه،... إلىعلم الحالل والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في معرفة 

نظٍم ال يقدر  ها إال من علم حصرها، هذا مع فصاحة لفظ وبالغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجازقدَر يقُدرُ  ال

 .(Alsuyuti, 2003, p.6)عليه إال عالم الغيوب"

-  واتر كما قرأه جبريل، بالطريقة التي وصلت إلينا بالتاًلوال يتأتى فهم القرآن وتحصيل علومه إال بالتالوة الصحيحة أوَّ

رآن كلها وأساسها، التجويد هو مرتكز علوم الق إنَّ ، لذا ُيمكن القول -صلى الله عليه وسلم-على نبّينا محمد  -عليه السالم

اء في قد ج. و(Shukry, 2015)جانبه العملي هو الوجوب العيني على كل قارئ للقرآن في حكم التجويد  فإنَّ اولذلك أيًض

 (Ibn Al-Jazari, 2014, p.3): ي منظومة المقدمة البن الجزر

 َمن لم يجّود القراَن آثمُ    واألخُذ بالتجويد حتٌم الزُم                             

 صال وهكذا منه إلينا و                    أنـــزال  اإللـــُه  بــه ألنه                       

ةَ إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡتلُوَن كِ فقد قال تعالى ). كثيرة تبين فضل تالوة القرآنوقد وردت آيات وأحاديث  لَوَٰ ِ َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ اَب ٱَّللَّ تََٰ

َرةّٗ لَّن تَبُوَر* ِليَُوف ِ  ا َوَعََلنِيَةّٗ يَۡرُجوَن تَِجَٰ ُهۡم ِسر ّٗ ا َرَزۡقنََٰ ن فَۡضِلِهۦ ۚٓ إِنَّهُۥ َغفُوٞر يَُهۡم أُُجوَرُهۡم َوأَنفَقُواْ ِممَّ ، 29)فاطر: (ُكوٞر شَ َويَِزيدَُهم م ِ

-Al)(آناء النهار...(وقال صلى الله عليه وسلم: ))ال حسد إال في اثنتين؛ رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل و (،30

Bokhari,2004, p.610) .وغير ذلك الكثير مما ال مجال لعرضه هنا 
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بين منزلة ب في حفظ آيات القرآن الكريم وُتغَِّرفهناك آيات وأحاديث كثيرة ُت ،حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلبأما بالنسبة ل

ٞت فِي ُصدُوِر ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَمۚٓ َوَما يَۡجَحدُ منها على سبيل المثال قوله تعالى: ) ،الحافظ وأجره عند الله تعالى  بَي ِنََٰ
ُتُۢ بَۡل ُهَو َءايََٰ

ِلُموَن(  بِ 
ِتنَا  إَِّلَّ ٱلظََّٰ قرأ وارتِق، ورتل كما كنت ترتل ا)يقال لصاحب القرآن  -:صلى الله عليه وسلم-(. وقال 49)العنكبوت:  ايََٰ

 ,Melhem). وُيَعدُّ حفظ القرآن الكريم من فروض الكفاية،(Tirmidhi, 1987) في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها(

سقط اإلثم عن الباقين،  ،فإذا ُوجد في األمة عدد من الحفاظ يحصل به التواتر  (Shukry and Alawartani, 2010).؛(2001

القسم العملي من إنَّ ومما تقدم يمكن القول  .(Melhem, 2001) باستثناء حفظ ما ال تقوم الصالة إال به فحكمه فرض عين

قول الله تعالى: "ورتل القرآن .. ي.ء من القرآن الكريما على كل من يريد قراءة شيعينًي االتجويد "واجب وجوًب

فالمراد بالترتيل: تجويد الحروف وإتقان النطق بالكلمات،..."ورتل" فعل أمر، وهو هنا للوجوب ألن  ؛(4ا")المزمل:ترتيًل

فيبقى على  ،يرهاألصل في األمر أن يكون للوجوب ما لم تصرفه عنه قرينة، ولم توجد قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غ

 .(Melhem, 2001) والحفظ فرض كفاية .(Alhusary, 1995)األصل وهو الوجوب". 

تجربة أن الذي يبدأ بالحفظ وتعلم أحكام التجويد هو المدخل للتالوة الصحيحة والفهم ومن ثم الحفظ، وقد ثبت بال 

، ويصعب عليه تركها فيما لو أيًضا ض الكلماتبل في نطق بع دون تصحيح للقراءة يقع في أخطاء كثيرة في الحركات،وحده 

ذا ال بد لا عن الخطأ في أحكام التجويد بما يسمى اللحن الخفي، هذا فضًل (Al- Ghouthani,2003). .ه عليها فيما بعدُنبِّ

 قبل االنتقال إلى مرحلة الحفظ. امن تصحيح القراءة تماًم

ريم وتحفيظه في كلية الشريعة في جامعة اليرموك، وذلك من خالل موضوع تجويد القرآن الكبوقد ظهر االهتمام جليًّا 

مساقات التالوة والحفظ اإلجبارية في خطط أقسام الكلية األربعة: الفقه وأصوله، وأصول الدين، والدراسات اإلسالمية، واالقتصاد 

 ؛ن مستوى يقيس مهارة القراءة لديهحاالمت يتعين عليه أن يتقدم ،والمصارف اإلسالمية. فعند قبول الطالب في كلية الشريعة

فإنه  ،فإذا ظهرت قدرته على القراءة الصحيحة للحروف والحركات، والتمييز بينها )بغض النظر عن تطبيقه ألحكام التجويد(

)قراءة وتالوة  تسجيل مساقمنه أما إذا تبّين عكس ذلك فُيطلب  .التالوة والحفظ )المستوى األول( يتأهل لتسجيل مساق

يتضمن المساق مقدمات عامة حول حيث تدراكي( بهدف تصحيح نطقه والتخلص من اللحن الجلي في الحروف والحركات، اس

قراءة القرآن الكريم وفضلها، وبيان كيفيات البدء بالحروف، وكيفيات الوقوف عندها، وكيفيات أداء الحركات والتشديد 

 ا.ووقًف اوالتنوين، وصلً 

يتعين عليه خالل فترة دراسته أن يسجل  ،ان المستوى أو مساق القراءة والتالوة االستدراكيوبعد نجاح الطالب في امتح

ويتضمن كل مساق  أسبوعيًّا، بواقع ثالث ساعات ُسرََّدثالثة مساقات )تالوة وحفظ( ُيخصص لكل منها ساعة من خطته، وُت

 افيه الطالب ما تعلمه من خالل تالوة القرآن نظًر ُقُيطبِّ اعمليًّمنها جانًبا نظرًيا يتعلم فيه الطالب بعض أحكام التجويد، وجانًبا 

الخطة حفظ جزأين في كل مساق، ويخضع الطالب  ُنتتضمَّ إذا ُيخصص للحفظ الغيبي؛ من المصحف الشريف، وجانًبا ثالًث

ُيفترض من كل طالب يتخرج من  ُكلِّهالمتحانات تقيس مهارته في التالوة وفي الحفظ مع تطبيق األحكام التي تعّلمها. وبذلك 

 كلية الشريعة أن يكون متقًنا ألحكام التجويد األساسية في تالوته، وحافًظا لألجزاء الستة األخيرة من القرآن الكريم.

تجّلت بوضوح ظاهرة ضعف الطلبة فيما يتعلق بمهارة حفظ القرآن الكريم، ومهارة التجويد  ،في اآلونة األخيرة لكْن

ام؛ فترى بعضهم على أعتاب التخرج وال يزال يخطئُ في الحركات والحروف، أو ال يطبق أحكام التجويد األساسية، وتطبيق األحك

عن استخراج األمثلة عليها من القرآن الكريم، باإلضافة إلى مشكلة عدم إتمام مقرر الحفظ المطلوب، حيث إنَّ قلة منهم  فضًلا

في كل مساق. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن أسباب هذه  يصلون إلى حفظ كامل السور المطلوبة منهم

الظاهرة، والسعي لمعالجتها من خالل وضع حلول مقترحة، بهدف االرتقاء بمستوى الطلبة، وتطوير مهارات التجويد والحفظ 

 لديهم.

فكافئوه، فإن لم تجدوا ما  امن صنع إليكم معروًف": -الله صلى الله عليه وسلم-ومن منطلق حديث رسول  ا،وأخيًر

بجزيل الشكر والدعاء لمدرسي  ُه؛ أتوجَّ (Abu Dawood, 2009, p.104)"تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه

 في تقديم المساعدة بتوزيع أداة الدراسة وجمعها. اومدرسات التالوة الذين لم يألوا جهًد
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 الدراسات السابقة

البحث المختلفة؛ وجد الباحث دراسات كثيرة تتعلق بموضوع التالوة والتجويد، تناول كل منها  بعد الرجوع إلى مصادر

 (Jarrah,2000)مثل دراسة ،أثر وسائل التعليم الحديثة في تدريس مادة التالوة فيفمنها ما بحث  ؛بهمن جوان امختلًف اجانًب

ة في جامعة اليرموك ألحكام التالوة والتجويد مقارنة بالطريقة بعنوان: "أثر التعليم المبرمج في تحصيل طالبات كلية الشريع

 .(Al-Bdeiwi, 2007)العادية". ومنها بحث بعنوان: "تطبيقات التعليم اإللكتروني في تقييم أداء طالب حلقات التحفيظ"

 ,Allouh) مثل دراسة ،بعض الدراسات إلى بيان أثر تدريس القرآن الكريم للطالب على المجتمع المحيط بهم واتََّجَهْت

بغزة، ودور ذلك وأثره في تنمية القيم في  بالجامعة اإلسالميةالتي كانت بعنوان: "تحفيظ القرآن الكريم وتدريسه  (2008

 المجتمع الفلسطيني".

بعنوان:  (Al-Hiyari, 2000)  ةفمنها دراس ،أما الدراسات التي كانت أقرب في موضوعها إلى موضوع هذه الدراسة

أسباب ضعف  فيهدفت الدراسة إلى البحث  إذمية في تالوة القرآن الكريم"؛ ب ضعف طلبة منطقة إربد األولى التعلي"أسبا

وأظهرت النتائج أن أسباب  .االستبانة كأداة للدراسة تالطلبة من وجهة نظر مشرفي التربية اإلسالمية ومدرسيها، واستخدم

ة يم، واللغة العربية، وطريقة التدريس، والوسائل التعليمية. أما من وجهالضعف من وجهة نظر المشرفين هي مجاالت التقو

 ما يتعلق باألهل ومتابعتهم ألوالدهم. نظر المدرسين؛ فكانت األسباب

بعنوان: "أسباب ضعف طالب كلية المعلمين ببيشة في حفظ وتالوة القرآن الكريم،  (Al-Shihry, 2007) ومنها دراسة

يم، وطالب قسم مد الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وطبقها على عدد من مدرسي القرآن الكروسبل عالجها"؛ فقد اعت

ضعف اهتمام المعلمين بالمتشابه من القرآن، وعدم استخدام  اب التي أظهرتها نتائج الدراسةوكانت أهم األسب .الدراسات القرآنية

 دم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.التكنولوجيا الحديثة في التدريس، وغياب عنصر التشويق، وع

بعنوان: "أسباب ضعف الطالب في إتقان أحكام تجويد القرآن الكريم ومقترحات  (Aldosari, 2008)دراسة  اوهناك أيًض

وقد تضمنت أدوات هذه الدراسة  .ها والطالب في المرحلة الثانوية"عالجه من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية ومشرفي

ما يتعلق منها من األسباب التي أدت إلى هذا الضعف،  عدًداللطلبة، واستبانتين. وكانت أبرز النتائج أن هناك ا شفهيًّ ااختباًر

 بالطالب، أو بالمعلم، أو بالمقرر الدراسي.

( دراسة بعنوان: "أسباب ضعف طلبة تخصص تعليم التربية اإلسالمية في جامعة القدس Shahin, 2014وقد أجرى )

وذلك من  ،هدفت الدراسة إلى الوقوف على هذه األسباب إذحة في مهارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج لعالجها"؛ المفتو

 .الباحثون االستبانة أداة للدراسةواعتمد  .ومن ثم وضع برنامج مقترح لعالجهاوجهة نظر الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، 

عود إلى قلة توجيه أعضاء توة والتجويد من وجهة نظر الطلبة لبة في مهارات التالوقد أظهرت نتائجها أن أهم أسباب ضعف الط

إتقان المهارات المطلوبة، كما أن إجراءات تقويم الطلبة وطريقة تعامل المدرسين  هم ضرورَةتأكيِد هيئة التدريس للطالب، وعدِم

وا إلى أن أهم األسباب لمشكلة الدراسة هي ضعف ال تتناسب مع خصوصية هذا المساق. أما أعضاء هيئة التدريس فقد أشار

هم إلى وظائف ال تتطلب هذه المهارات، وقلة توجيه أعضاء هيئة التدريس للطلبة. واقترح الباحثون ُعممارسة الطلبة، وتطّل

 لعالج هذه األسباب. ابرنامًج

موك عن مساقات ة في جامعة الير: "درجة رضا طلبة كلية الشريعبعنوان (Al-Momani, 2017) هناك دراسة ،اوأخيًر

من حيث ا من حيث الفترة الزمنية، وأيًضالدراسة الحالية سة ُتعد األقرب إلى موضوع ولعل هذه الدرا .التالوة والتجويد"

وقد هدفت إلى الكشف عن مستوى رضا طلبة كلية الشريعة عن مساقات التالوة والتجويد، واستخدمت  .مجتمع الدراسة

 وخلصت إلى أن درجة رضا الطلبة كانت متوسطة. ،ة إحصائيةاالستبانة كأدا

يتبين أن تلك الدراسات في غالبها ركزت على  ،-وفي حدود ما اطلع عليه الباحث-وبعد النظر في الدراسات السابقة 

ألساليب اإلحصائية االستفادة منها في تحديد منهج هذه الدراسة وا تويجدر بالذكر أنه تم .الغيبّي الحفِظ ال التجويِد مهارِة

 فيها. ةَعَبتَّالُم
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 يضعف الطلبة في مهارَت بحثت مشكلَةقد ف ؛ي التجويد والحفظ الغيبيالباحث في التركيز على جانَبدراسِة وتكمن إضافة 

لَّ وفي حين كانت معظم الدراسات السابقة تأخذ ُج .)وليس فقط التجويد( من حيُث األسباُب وُطُرُق الِعالجالتجويد والحفظ 

تميزت هذه الدراسة بجمع معلوماتها من الطلبة أنفسهم بهدف اإلسهام أكثر في  ،معلوماتها الميدانية من المعلمين والمشرفين

 منها.يمكن أن تحد التي  تشخيص المشكلة واالهتداء إلى الحلول

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة اليرموك في تجيب الدراسة عن السؤال الرئيس: ما أسباب ضعف طلبة كلية الش

تفرع عن هذا السؤال تهذا الجانب؟ ومهارات التالوة والحفظ بعد انتهائهم من دراسة المساقات التي ُتعنى بتحسين مهاراتهم في 

 األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما آراء الطلبة حول األسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة؟ .1

 ؟سباب باختالف التخصص والجنس والمعدل التراكميهل تختلف هذه األ .2

 ؟معالجة هذه الظاهرةالحلول المقترحة لما  .3

 أهداف الدراسة

 استبيان آراء الطلبة حول األسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة. .1

، لربط أسباب الضعف مع متغيرات الجنس (α ≤ 0.05)بحث الفروقات ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  .2

 والتخصص، والمعدل التراكمي.

 واالرتقاء بمستوى الطلبة وتطوير مهارات التجويد والحفظ لديهم.سباب األاقتراح إجراءات لمعالجة هذه  .3

 أهمية الدراسة

حيحة ُتعتبر التالوة الص إذ ؛من أهمية القرآن الكريم، ووجوب تالوته بطريقة صحيحة اتكتسب هذه الدراسة أهميتها انطالًق

التجويد وتعليمه لألجيال باإلضافة إلى أن طلبة الشريعة هم المعّول عليهم في نقل علم  ،ن على كل مسلم ومسلمةفرض عي

 .والُمَدرِّسوَن والُمَدرِّسات للتالوة والتجويدفمنهم يكون أئمة المساجد، والوعاظ،  ؛الجديدة

من أجل العمل  ه؛وأعضاء الهيئة التدريسية في لدينقسم أصول ا الحلول إلى إدارةُمقَتَرحاِت وتسعى الدراسة إلى تقديم 

إضافة إلى نشرها، وتعميمها على الكليات واألقسام التي هذا على التخلص من هذه الظاهرة واالرتقاء بمستوى الطلبة.  اسويًّ

 جامعة اليرموك.في التالوة والحفظ في كلية الشريعة تتضمن خططها التدريسية مساقات مشابهة لمساقات 

 ود الدراسةحد

طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة اليرموك الذين درسوا مساقات التالوة الثالثة، وكانوا على تتمثل في 

 .2019/2020أعتاب التخرج في نهاية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

وذلك من خالل وصف الظاهرة قيد الدراسة من وجهة نظر الطلبة،  ،في هذه الدراسة الوصفي التحليلي تم اعتماد المنهج

 ومن ثم تحليل أسبابها واستنتاج الحلول الممكنة لعالجها.

 مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية الشريعة بتخصصاتها األربعة الذين أتموا دراسة مساقات التالوة الثالثة، 

وطالبة. حيث  اطالًب 213البالغ عددهم ، 2019/2020الدراسي من العام لى أعتاب التخرج في نهاية الفصل األول وكانوا ع

 .2019 ثانيالتم توزيع االستبانة وجمعها خالل محاضرات األسبوع األخير من شهر تشرين 
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 عينة الدراسة

 .(1، على النحو المبين في الجدول )ها المختلفةا وطالبة من كلية الشريعة بتخصصاتطالبً  98تكونت عينة الدراسة من 

  التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة: (1جدول )ال

 النسبة التكرار الفئات 

 24.5 24 ذكر الجنس

 75.5 74 انثى 

 التخصص

 10.2 10 الدين أصول

 19.4 19 وأصوله الفقه

 38.8 38 اإلسالمية الدراسات

 31.6 31 ةسالمياإل والمصارف االقتصاد

 المعدل

 13.3 13 84  من أكثر

  76 – 84 34 34.7 

 52.0 51 76أقل من 

 100.0 98 المجموع  

 أداة الدراسة

فقرة موزعة على محورين؛ األول عن المنهاج واالختبارات،  24تم استخدام االستبانة كأداة لهذه الدراسة، وقد تضمنت 

ُحددت اإلجابة على هذه الفقرات وفق تدريج ثالثي )موافق، محايد، غير موافق(، وُأتبعت  والثاني عن الطالب والمدرسين. وقد

 (1)هذه الفقرات بخمسة أسئلة أخرى يجاب عليها بنعم أو ال.

 صدق أداة الدراسة

 همتم عرض االستبانة على عدد من المحكمين ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وذلك إلبداء مالحظات

وذلك بحذف أو إضافة أو تعديل بعض الفقرات  ،وقد تم األخذ بأغلب تلك المالحظات .حول فقرات االستبانة ومضمونها

بصورتها النهائية. كما تم استبعاد االستبانات ناقصة اإلجابات، أو التي تحوي بعض التناقض من خالل تعارض االستبانة لتظهر 

 213استبانة من بين المجتمع الذي بلغ عدد أفراده  98ر، فاستقرت العينة على اإلجابات على فقرات وضعت لغرض االختبا

 ألغراض هذه الدراسة. ًياكاف َعدُّوطالبة، وهذا العدد ُي اطالًب

 ثبات أداة الدراسة

 غإذ بل ؛كرونباخألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم احتساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة 

  (، وقد اعتبرت هذه القيمة مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة.0.73) معامل الثبات

 نتائج الدراسة ومناقشتها

أسباب ضعف طلبة كلية  وهو: )ما آراء الطلبة حول األسباب التي تكمن وراء ظاهرة ،لإلجابة عن سؤال الدراسة األول

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تمَّ ،كريم وتجويده؟(الشريعة في جامعة اليرموك في مهارات حفظ القرآن ال

محايد،  ،موافق) الثالثدرجة واحدة من بين درجاته المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما أعطيت كل فقرة من فقراته 

 غراض تحليل النتائج:تي أل( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس اآل1، 2، 3) ا(، وهي تمثل رقمًيغير موافق

 مرتفع(. 3 – 2.34) ؛متوسط( 2.33 – 1.67) ؛منخفض( 1.66 – 1)

 



 ..اليرموك طلبة كلية الشريعة في جامعةلدى  دهمهارات حفظ القرآن الكريم وتجوي                                                                           566
 

 :اآلتيةوقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة 

إضافة تمت ومن ثم (، 3على عدد الفئات المطلوبة ) امقسومً  (1الحد األدنى للمقياس ) ا( ناقًص3الحد األعلى للمقياس )

 .يوضح النتائج (2)إلى نهاية كل فئة. والجدول  (0.66)الجواب 

حسب  اتنازليًّ  ًةَبمرتَّالستجابات الطلبة على أداة الدراسة، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (2جدول )ال

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 5310. 2.84 الطالب تسهم في بطء تعلمهم لألحكام.كثرة غيابات  13 1

 مرتفع 6700. 2.67 إهمال الطالب للحلقات التجويدية المساعدة في الكلية. 16 2

 مرتفع 7340. 2.65 .اضعف الطالب في اللغة العربية أساسً  11 3

 فعمرت 7050. 2.65 كافية في أحكام التجويد قبل الجامعة. ثقافةعدم وجود  12 3

 مرتفع 7500. 2.64 قلة التركيز من الطالب بسبب المساقات األخرى. 18 5

 مرتفع 7600. 2.57 عند الطالب. اضعف مهارة الحفظ أصلً  21 6

7 17 
تقصير الطالب في متابعة المساق وممارسة األحكام بشكل مستمر في 

 القراءة اليومية.
 مرتفع 8400. 2.50

 متوسط 9040. 2.32 بة يقلل قدرة المدرس على تطوير مهاراتهم.كثرة عدد الطالب في الشع 19 8

 متوسط 9080. 2.29 قلة استخدام تقنيات التعليم الحديثة في مساقات التالوة. 14 9

 متوسط 9480. 2.27 مع تطبيق األحكام في آن واحد. اصعوبة التسميع غيًب 10 10

11 7 
ة ومنهاج نظري كثرة المطلوبات في الفصل، من حفظ وتالوة صحيح

 يشتت الطلبة.
 متوسط 9270. 2.19

 متوسط 9230. 2.15 مقدار الحفظ المقرر لالمتحان كبير وال يتناسب مع المدة المحددة للحفظ. 4 12

 متوسط 9240. 2.05 بتطبيق األحكام كلها مرة واحدة، وهذا صعب على الطلبة. المدرسيطالب  20 13

14 22 
ساعة واحدة وال يؤثر على المعدل  ألنَّهة عدم االهتمام بمساق التالو

 التراكمي بشكل كبير.
 متوسط 9570. 2.03

 متوسط 8910. 1.99 ين في فصل واحد أمر صعب ومرهق.أحفظ جز 8 15

 متوسط 9360. 1.90 محاضرات التالوة غير كافية إلتقان األحكام وتطبيقها بالشكل الصحيح. 6 16

17 5 
كثيرة ويصعب تعلمها وإتقانها في فصل  األحكام النظرية لكل مستوى

 واحد.
 متوسط 9360. 1.78

 متوسط 9090. 1.76 الطالب ينوي الحصول على وظيفة ال تتعلق بالتجويد في المستقبل. 15 18

19 3 
المادة النظرية والتالوة واالمتحانات  لتقديِمعدد المحاضرات غير كاٍف 

 بعدالة.
 متوسط 9260. 1.73

 متوسط 7890. 1.54 كثيرة وترهق كاهل الطلبة.الواجبات  2 20

21 23 
أعضاء هيئة التدريس في الكلية قليلو الكفاءة في تدريس التالوة 

 والتجويد.
 منخفض 8020. 1.47

 منخفض 7320. 1.43 وال فائدة منها. ابعض األحكام التي نتعلمها متقدمة جدًّ 9 22

23 24 
ن واجباتهم التدريسية على الوجه أعضاء هيئة التدريس في الكلية ال يؤدو

 المطلوب
 منخفض 7090. 1.37

 منخفض 5910. 1.20 المادة النظرية أعلى من مستوى الطلبة. 1 24
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 :أتيما ييتبين من الجدول السابق 

 كثرة غيابات الطلبة،(، ومنها 19، 17، 21، 18، 12، 11، 16، 13ن أعلى متوسطات االستجابات كانت للفقرات )أ (1

كافية في  ثقافة، وعدم وجود امال الطلبة لحلقات التجويد المساِعدة في الكلية، وضعف الطلبة في اللغة العربية أساًسإهو

 اقلة التركيز من الطلبة بسبب ضغط المساقات األخرى، وضعف مهارة الحفظ أصًلوأحكام التجويد قبل المرحلة الجامعية، 

كثرة عدد الطالب في  ابعة المساق وممارسة األحكام والتدرب عليها، وأيًضعند الطلبة، باإلضافة إلى تقصيرهم في متا

 يقلل من قدرة المدرس على تطوير مهاراتهم.مما الشعبة الواحدة 

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن عدًدا كبيًرا من  .اب السابقة تتعلق بالطلبة أنفسهمومن المالحظ أن أغلب األسب             

حيث ُيحتسب كل مساق  ،لكون نتيجته ال تؤثر على معدلهم التراكمي اوذلك نظًر ،يأخذون مساق التالوة بجدية الطلبة ال

 .الث ساعات( ويهملون مساق التالوةساعة واحدة في خطتهم، فيركزون على المساقات األخرى )التي ُيحتسب كٌل منها ث

مقارنة مع  (2)يعة )قبل التعديالت والقرارات األخيرة(ُيضاف إلى ذلك تدّني معدالت القبول في تخصصات كلية الشر

، فكيف بقراءة القرآن الكريم ومهارات اوهذا أدى إلى التدني الكبير في مهارات القراءة والكتابة أصًل ،التخصصات األخرى

خصص له حصة ! وُيضاف إلى ذلك أن موضوع التالوة لم ُيعط األهمية الكافية في المدارس، حيث كانت ت؟تجويده وحفظه

، وهو ما على األغلب، باإلضافة إلى ضعف بعض معلمي ومعلمات المدارس في مهارات التجويد والحفظ اواحدة أسبوعيًّ

 كافية لديهم في أحكام التجويد. ثقافةى إلى ضعف مهارات الطالب وعدم توافر أدَّ

ها أن المادة النظرية أعلى من مستوى (، ومن2، 23، 9، 24، 1ستجابات الطلبة كانت للفقرات )ان أقل متوسطات أ (2

وأن أعضاء هيئة التدريس ، وأن الواجبات كثيرة وترهق الطلبة، احكام التي يتم تدريسها متقدمة جًدالطلبة، وأن بعض األ

 في الكلية قليلو الكفاءة، أو ال يؤدون واجباتهم على الوجه المطلوب. 

قامت اللجنة المختصة بمراعاة المستويات  ،عندما تم وضع خطط المساقات ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أنه             

المختلفة للطلبة مع االنتباه إلى عدد المحاضرات وكمية المادة النظرية التي من الممكن تدريسها، وبالنسبة لكفاءة أعضاء 

وذلك لضمان أهليتهم المعرفية ، (3)فإنهم يخضعون لشروط معينة قبل تعيينهم باإلضافة إلى مقابلة متخصصة ،هيئة التدريس

وقدرتهم على التدريس، ويتبع ذلك المتابعة المستمرة ألداء المدرسين، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة المستجدات 

 واألمور األخرى.

 مََّت ،(هل تختلف هذه األسباب باختالف التخصص والجنس والمعدل التراكمي؟وهو: ) ؛ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني

 :يأتياختبار فرضيات الدراسة الثالث كما 

في أسباب ضعف الطلبة في مهارات  (α ≤ 0.05  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى:

 المعيارية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات مََّت ،الفرضيةهذه الختبار صحة و .لمتغير الجنس االتجويد والحفظ وفًق

استخدام  مَّ َتولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  .الجنسلمتغير  االستجابات أفراد العينة على االستبانة وفًق

 يوضح ذلك. (3) ولوالجد، اختبار "ت"

 لمتغير الجنس اًقالطلبة على فقرات االستبانة وف لداللة الفروق بين متوسطات استجاباتنتائج اختبار "ت" : (3جدول )ال

 الداللة اإلحصائية (5)الحرية درجات (4)"ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 8560. 96 -1820. 3270. 2.07 24 ذكر

    3030. 2.09 74 انثى

ث بلغت قيمة )ت(: في الدرجة الكلية، حي الجنستعزى ألثر وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  (3يتبين من الجدول )

وتعزى هذه  قبول الفرضية األولى. يعني مما ،(α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) اوهي قيمة غير دالة إحصائيًّ ،(0.182-)

درسوا المناهج  نَّهمفي المهارات والتحصيل، وذلك أل اوإناًث اإلى تقارب مستوى الطلبة ذكوًر النتيجة من وجهة نظر الباحث

ويخضعون في الجامعة إلجراءات موحدة من حيث المحاضرات واالختبارات، فمن المتوقع أن تكون وجهات  نفسها في المدارس،

 نظرهم متقاربة.
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في أسباب ضعف الطلبة في مهارات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية:

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  ،ر صحة هذه الفرضيةالختباو لمتغير التخصص. االتجويد والحفظ وفًق

 ( يوضح ذلك.4والجدول ) التخصص، حسب متغير الستجابات أفراد العينة على االستبانة

 التخصص الستجابات الطالب بحسب متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (4جدول )ال

 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس العدد المتغير

 4090. 2.01 10 أصول الدين

 2680. 2.17 19 الفقه وأصوله

 2330. 2.15 38 الدراسات اإلسالمية

 3460. 1.97 31 ةاإلسالميوالمصارف االقتصاد 

 3080. 2.08 98 المجموع

الستجابات الطالب على فقرات االستبانة  ريةفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا اظاهريًّ ا( تبايًن4يبين الجدول )

تم استخدام تحليل التباين  ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية .بسبب اختالف فئات متغير التخصص

 (.5األحادي كما يبينه الجدول )

 متوسطات الحسابية تبًعا لمتغير التخصصلبيان داللة الفروق اإلحصائية بين النتائج تحليل التباين األحادي : (5جدول )ال

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0410. 2.864 2560. 3 7690. بين المجموعات

   0900. 94 8.416 وعاتمداخل المج

    97 9.186 الكلي

 .لمتغير التخصص تعزى (α ≤ 0.05ائية عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحص (5يتبين من الجدول )

كما هو مبين  ،تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ،بين المتوسطات الحسابية اولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيًّ

 (.6في الجدول )

 ليةه ألثر التخصص على الدرجة الكشيفيالمقارنات البعدية بطريقة : (6جدول )ال

 الدراسات اإلسالمية الفقه وأصوله أصول الدين المتوسط الحسابي التخصص
 والمصارف االقتصاد

 ةاإلسالمي

     2.01 أصول الدين

    160. 2.17 الفقه وأصوله

   020. 140. 2.15 الدراسات اإلسالمية

والمصارف االقتصاد 

 ةاإلسالمي
1.97 .040 .200* .180*  

 (.α≤0.05)لة *دالة عند مستوى الدال

الفقه من جهة وكل من  ةاإلسالميوالمصارف االقتصاد  بين( وجود فروق ذات داللة إحصائية 6يتبين من الجدول )

 . الدراسات اإلسالمية، والفقه وأصولهوجاءت الفروق لصالح كل من  ،من جهة أخرى الدراسات اإلسالمية، ووأصوله

إلى غير كلية الشريعة، بل  انتماء الطلبة جزئيًّإإلى  ةاإلسالميوالمصارف  ويعزو الباحث سبب الضعف عند طلبة االقتصاد

الشريعة، الختالف سوق العمل الذي يتوقعونه بعد تخرجهم، وهذا  علوِم الاالقتصاد  في دراسة تخصصاِت أيًضا رغبة أكثرهم

خاصة في الحلقات القرآنية المساِعدة  ،يؤدي إلى قلة تواصلهم مع زمالئهم من تخصصات الشريعة األخرى للتدريب على التالوة

اللغوية لها أثر إيجابي في تحضير  التي تعقد في الكلية، باإلضافة إلى أن المساقات في األقسام األخرى مثل التفسير والقواعد

 الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على تعلم تجويد القرآن الكريم وعلى حفظه.
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في أسباب ضعف الطلبة في مهارات  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثالثة:

 لمتغير المعدل التراكمي. االتجويد والحفظ وفًق

الستجابات أفراد العينة على  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  ،صحة هذه الفرضيةالختبار 

 ( يوضح ذلك.7والجدول ) المعدل التراكمي، بحسب متغير االستبانة

 المعدل التراكمي الستجابات الطالب بحسب متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (7جدول )ال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ئاتالف

 3820. 2.01 13 84من  أكثر

76-84 34 2.11 .3030 

 2930. 2.08 51 76اقل من 

 3080. 2.08 98 المجموع

الستجابات الطالب على فقرات االستبانة  في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اظاهريًّ ا( تبايًن7يبين الجدول )

تم استخدام تحليل  ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية .بب اختالف فئات متغير المعدل التراكميبس

 (.8التباين األحادي كما يبينه الجدول )

 استجابات الطلبة على فقرات االستبانة على متوسطات المعدل التراكمينتائج تحليل التباين األحادي ألثر : (8جدول )ال

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر

 5860. 5380. 0510. 2 1030. بين المجموعات

   0960. 95 9.083 داخل المجوعات

    97 9.186 الكلي

في  دل التراكميلمعل تعزى (α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  (8يتبين من الجدول )

 الدرجة الكلية.

فكثير من الطالب  ؛التي ال تتعلق بالمعدل التراكمي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن التجويد والحفظ من المهارات

تهم ساعة واحدة في خط َعدُّ ُي ألنَّهلمساق التالوة  االمتفوقين ليست لديهم ملكة الحفظ أو مهارة تطبيق األحكام، أو ال يلقون باًل

التركيز على المساقات األخرى والحفاظ على تفوقهم، ومهارات التجويد والحفظ كما هو معلوم  فهم يهِدُفوَن إلىالدراسية، 

فإّن بعض الطلبة من ذوي المعدالت المتدنية متفوقون في  ،تحتاج إلى وقت وجهد في التدريب والتكرار. وفي الوقت ذاته

هل بتعليمهم التجويد أو الحالي في دور تحفيظ القرآن، أو االهتمام من األ السابقمهم مساقات التالوة، والسبب يعود لتعل

 داللة في هذه الدراسة. اذ ًرامتغي َعدُّوعليه فإن المعدل التراكمي ال ُي .وحفظ القرآن

 االستنتاجات

هارات حفظ القرآن الكريم مفي يمكن حصر أسباب ظاهرة ضعف مستوى الطلبة  ،بعد المناقشة السابقة لفقرات االستبانة

 :اآلتيةالنقاط في وتجويده من وجهة نظر الطلبة أنفسهم 

 كثرة غياب الطلبة عن محاضرات التالوة والحفظ، وتقصيرهم في متابعة المساق وممارسة أحكام التجويد بشكل مستمر. .1

 .اضعف الطلبة في اللغة العربية أساًس .2

 ى الطلبة قبل المرحلة الجامعية.كافية في أحكام التجويد لد ثقافةعدم وجود  .3

 قلة التركيزعلى مساق التالوة والحفظ بسبب ضغط المساقات األخرى. .4

 تدني مهارة الحفظ لدى الطلبة. .5
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(، وهذا 18، مع العلم بأن الحد الرسمي لسقف الشعبة هو اطالًب 20كثرة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة )حيث يفوق  .6

تهم بشكل مستمر أمام المدرس، باإلضافة إلى إهمالهم الحلقات المساعدة التي يتم يقلل بالتأكيد من فرصة عرض قراء

 تحتاج إلى تدريب مستمر. هيعقدها في المصليات بهدف تطوير مهارات التجويد والحفظ لديهم، و

تي طولبَت من األجزاء الستة ال اكم تحفظ فعليًّ ،األخيرة: )وأنت على أعتاب التخرجوقد أظهرت الدراسة في فقرتها 

حفظ األجزاء الستة المطلوبة منهم، وهي نسبة  يتمون % من الطلبة33 ابحفظها خالل فترة دراستك؟( أن ما نسبته تقريًب

في مراكز سابًقا مثل طلبًة تعلموا التجويد يمن هذه النسبة  اجزًء أنَّ امتدنية للحفظ خالل فترة المرحلة الجامعية، خصوصً 

 %.33وهذا يعني أن نسبة اإلنجاز في الحفظ هي أقل حتى من  .ريم، أو ألجزاء منهآن الكخاصة، ومنهم حافظون للقر

فإن الباحث يرى أنه ال بد من  ،؟(معالجة هذه الظاهرةالحلوُل المقترحة لما وهو: ) ،ولإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة

ارات التجويد والحفظ لدى الطلبة، ومن هذه من حدة ظاهرة ضعف مه –أو التخفيف  –القيام بمجموعة إجراءات للتخلص 

 :ما يأتي اإلجراءات

يكون وبذلك  .ساعة واحدة كما هو الحال، ال خصص لكل مساق من مساقات التالوة ثالث ساعات معتمدة في الخطةُتأن  .1

م إهمالها. ويتفرع لهذه المساقات األثر نفسه للمساقات األخرى في المعدل التراكمي للطالب، مما يدفعه إلى متابعتها وعد

أن ُيفصل الطالب الذي تتجاوز غياباته نسبة معينة من المساق، وذلك لكون مهارات التجويد  اعن هذه النقطة أيضً 

 متسلسلة ويعتمد بعضها على بعض.

 بحيث ُيخصص للتالوة مع تطبيق أحكام التجويد القدر األعلى من العالمة، وليس ،تعديل احتساب العالمات في التقييم .2

وبالتالي فإن الطالب يحتاج لوقت  ،للحفظ الغيبي فقط، وذلك ألن "كل حكم من أحكام التجويد يمثل مهارة لسانية عالية

في الحفظ في حين يبذل كثير من الطلبة معظم الوقت  ،(Alroumi, 1996وجهد حتى يعتادها ويدرب لسانه عليها" )

ا( وتعديل احتساب وغيًبَنَظًرا ذل جهد أكبر على إتقان التالوة )وعليه فينبغي توجيههم لب .على حساب إتقان التالوة

أمر ميسور وال يشق على خالل فصل واحد  جزَأْيِنإن حفظ  استمراُر القول: العالمات لتخدم هذه الفكرة. فال ينبغي

ب الخريجين ال نه قد روعيت مستوياتهم واختالف مهاراتهم عند وضع الخطط، ألن واقع الحال أظهر أن أغلإالطلبة، و

فما  ؛بد من إعادة النظر في هذا المجالفي الحفظ وفي التالوة. لذا ال   ُمْزَدَوًجاالضعُف باتَ يتمون حفظ هذا المقرر، و

 ينطبق على زمان معين قد ال ينطبق على غيره.

ل مدة الفصل تعديل آلية تسميع مقرر الحفظ؛ بحيث يتم تجزيئه إلى عدة أقسام يتم تسميع كل منها على حدة خال .3

إن الغالب منهم يجنح إلى تأجيل المطلوب حفظه إلى يوم االمتحان، أو قبله  إذ ؛لبأوَّ أوًَّلاالدراسي، وذلك لمتابعة الطلبة 

كثير األخطاء، أو يدفعه إلى عدم إتمام السور، فتراه يحفظ الصفحة األولى من كل سورة،  ابقليل، وهذا يجعل حفظه ركيًك

% من الطالب يفضلون 88بداية السور! وقد أظهرت هذه الدراسة أن ما نسبته  ار الصفحات تارًكيحفظ آخ اوأحياًن

من الطلبة يفضلون  ا% تقريًب90أن ما نسبته كما أظهرت الدراسة  ،ة امتحاناتين المطلوب حفظهما على ثالثأتوزيع الجز

 في نهاية الفصل. االمقرر كاملً في  جلسة. ويمكن إجراء امتحان نهائيتوزيع مقرر كل امتحان على أكثر من 

فصل المادة النظرية عن مادة الحفظ، بحيث ُتدرس أحكام التجويد في مساق مستقل، ثم بعد  امن الحلول المقترحة أيًض .4

من المصحف ُيسمح له بتسجيل مساقات الحفظ، وذلك ألن التجويد مهارة تحتاج  اأن ُيتقن الطالب تطبيق األحكام نظًر

األحكام وتعددها، فترى اآلية الواحدة بل الكلمة تحوي مجموعة من  ال سيِّما مع تنوُِّعحتى يتم إتقانها،  لوقت وتدريب

خالل الفصل  ااألحكام التي ال بد من تمييزها وإتقان النطق بها، وإذا ما ُكّلف الطالب بتطبيق هذه األحكام مع الحفظ غيًب

في دراسته أن الخطوة األولى لحفظ القرآن الكريم هي صحة  (Abdullah, 2005)فإن ذلك يشق عليه. وقد بين  ،نفسه

يفضلون فصل المادة النظرية  ا% من الطلبة تقريًب74النطق آليات القرآن الكريم. وقد أظهرت هذه الدراسة أن ما نسبته 

 مساقات الحفظ.لبمساقات مستقلة وسابقة 

فالحفظ الذي  ؛إلى مرجع مختصر في التفسير ة الطلبةلأو إحا لآليات المطلوب حفظها، ُمَيسَّرأن يقوم المدرس بشرح  .5

حفظ المقاطع  أنَّ (Abdullah, 2008) وقد أثبتت التجارب .بني على فهم اآليات والربط بينهايثبت في الذاكرة هو الم
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 إنَّهوبذلك يمكن القول المعنى.  مفهوَمِةمن حفظ المقاطع  اأكبر كثيًر اوجهًد االلغوية الصماء دون فهم معناها يحتاج وقًت

 اين خالل الفصل، يمكن تعديل ذلك إلى جزء واحد مع تفسيره، وهذا يسهل الحفظ أوًلأمن تكليف الطالب بحفظ جز ابدًل

 ما يشكو الطالب من سرعة نسيان ما يحفظونه. ا، فكثيًراويثبته في الذاكرة ثانًي

التجويد التي  وضوعاتض معلتعديل عليها وذلك بحذف بأما بالنسبة للمادة النظرية المخصصة لكل مساق؛ فيمكن ا .6

تتضمن مهارات متقدمة مثل أوجه الوقف كالروم واإلشمام، وبعض صفات الحروف وألقابها وغير ذلك، وذلك لتركيز 

ي اهتمام الطلبة في األحكام األساسية العملية التطبيقية والوصول إلى أعلى درجات إتقانها. وُيمكن تخصيص مساق اختيار

 إضافي يشتمل على تلك المهارات ليتسنى تعلمها لمن يرغب من الطلبة.

مكن من تحسينها تقليل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة، وذلك لتسنح الفرصة لكل منهم بعرض تالوته أمام المدرس ليت .7

النظرية وفهمها دون عرضها فالتجويد مهارة ال تتأتى إال بالعرض والتلقين، وال يكفي دراسة األحكام  ؛ومعرفة نقاط ضعفه

لتحقيق هذا الهدف توجيه الطلبة نحو الحلقات التجويدية المساِعدة التي يتم عقدها  اأمام شخص متقن. ويمكن أيًض

 بين الطلبة أنفسهم في المصليات تحت إشراف المدرسين والمدرسات.

ظ، لتطوير مهارة التجويد عند الطلبة التجويد وأساليب الحف موضوعاتعقد دورات وندوات ومحاضرات إضافية تتضمن  .8

مثل دورات تحسين التالوة التي تعقد بشكل مستمر في الكلية، والمسابقات القرآنية مثل  ؛وتعزيز قدراتهم على الحفظ

، وغير ذلك. وهناك عدة مقترحات ألساليب وطرق حفظ القرآن االمسابقة القرآنية ومسابقة حافظ الجامعة التي تعقد سنويًّ

 ,(Alqalmoni, 2007) ,(Alghouthani, 2003منها ) ،م يمكن الرجوع إليها في دراسات مختصةالكري

(Abdullah,2014وغيره ،)دراسةومن أمثلة ذلك  الكثير. ا (Alshboul, 2007)  خطة لحفظ فيها ُمعّدها اقترح التي

ه هذه الخطة من حفظ أربعة أجزاء في كل ُنكَِّمبنظام الفصول الجامعية، وُت على أربع سنواتموزعة  ،القرآن لطالب الجامعة

فيها بتوزيع  قام مشابهة لدراسة الشبول عمليةة خطوللباحث  .، وُتخصص أيام اإلجازات للمراجعة والتثبيتدراسي فصل

الجزء يحفظ سبعة أجزاء ونصف فقل وقت. في أن حفظ أكبر مقدار ميها حال تطبقالسور واألجزاء بطريقة يتمكن الطالب 

 .الصيفي(الفصل في كل فصل دراسي )بما فيها الجزء مقسمة إلى جزأين ونصف ل سنة دراسية؛ ي كف

 التوصيات

وذلك للتأكد من  ،يوصي الباحث بتطبيق الحلول المقترحة في هذه الدراسة في تدريس مساقات التالوة والحفظ في الكلية .1

 بمثابة توصية. االتخفيف منها. واعتبار كل نقطة منه نجاحها في حل مشكلة ضعف الطلبة في مهارات التجويد والحفظ، أو

التركيز على إتقان أحكام التجويد، وعدم فتح المجال لتسجيل المساق األعلى إال بعد النجاح في المساق السابق له، ألن  .2

 على بعض. يعتمُد بعُضهاالمساقات 

بعد تعديله ليشمل المادة النظرية األساسية  ااختياريًّ اجامعيًّ  االسعي لجعل مساق التالوة والحفظ في مستواه األول متطلًب .3

وذلك ألن التالوة الصحيحة  ،الحفظ ليكون في المساقات التاليةونقل مقرر  ،المتضمنة في مقررات المستويين األول والثاني

 فحسب. على طلبة الشريعة البتطبيق األحكام فرض عين على كل مسلم ومسلمة، 

طلبة الجامعة والمدرسين واإلداريين  من يرغب منويد التمهيدية والمتقدمة، وفتح المجال أمام عقد دورات التالوة والتج .4

مثل مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة  في الجامعة، للتسجيل فيها، وذلك بالتنسيق مع المراكز المختصة

 المجتمع.
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Abstract 

This paper aims to identify factors causing weakness of students of Al-Sharia Faculty at Yarmouk 

University in the skills of memorizing and reciting the Glorious Quran, from the perspective of students, 

as well as to suggest some solutions to reduce it. 

The study used a questionnaire tool that was distributed to a random sample of (98) students who 

had finished the courses dedicated for "memorizing and reciting" skills.  

This study showed that the main reasons of the problem are: students missing the class repeatedly, 

the lack of students’ practice to improve their skills of reciting and memorizing, the lack of language 

and communication skills, the lack of background knowledge before the university level, time 

consumption by other classes, and the large number of students in the class thus reducing student –to- 

teacher one to one rehearsal time. 

Keywords: Skills of memorizing, Recitation, The Glorious Quran, Weakness of students, Al-Sharia 

Faculty, Yarmouk University. 

 

 

 

 الهوامش

 .المالحق في نهاية الدراسة ُتنظر ،لالطالع على االستبانة بفقراتها )1(
، بحسب نشرة الحدود الدنيا للمعدالت التنافسية للسنوات السابقة التي 86إلى  65تراوحت معدالت القبول في تخصصات كلية الشريعة من  )2(

ات نه تم رفع معدالت القبول لتخصصأمع مالحظة  ،نة التي أجريت عليها هذه الدراسةالعي على مجتمعينطبق تصدرها وحدة تنسيق القبول الموحد. وهذا 

 الشريعة للسنوات التالية )من غير مجتمع الدراسة(.
 شارك في هذه المقابلة لجنة مختصة من أعضاء الهيئة التدريسية باإلضافة إلى رئيس القسم، ويتم اختبار مستوى الحفظ بتسميع بعض المواضعت )3(

س، باإلضافة إلى بعض المواقف التي قد تواجه المدرس مع الطالب من القرآن الكريم، وطرح بعض األسئلة النظرية التي تبين مدى فهم المرشح للتدري

 وكيفية التعامل معها، فتكون المقابلة شاملة ودقيقة.

ستخدم في األبحاث والدراسات التي تهدف للكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين تو ،ءاإلحصافي مجال قيمة "ت": هي أحد أهم االختبارات  )4(

 .األمثلة على ذلك الفرق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث في هذه الفقرة من هذه الدراسةومن  ،متوسطي عينتين
 .عدد القيم في الحساب النهائي للعينة التي تكون حرة في التغيرهي   :درجات الحرية )5(
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رسالة ماجستير،  ،مركز بحوث كلية التربية .وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها والطالب في المرحلة الثانوية

 جامعة الملك سعود، الرياض.

، المملكة العربية السعودية، مكتبة التوبة .طرق تدريس التجويد م(.1996. )، محمد السيدالزعبالويو الرومي، فهد

 .58ص

لجزء ا، اإلمارات العربية المتحدة، 1طمؤسسة النداء،  .اإلتقان في علوم القرآن(. 2003)الل الدين. السيوطي، ج

 .6األول، ص

أسباب ضعف طلبة تخصص تعليم التربية اإلسالمية في جامعة القدس المفتوحة في  (.2015) وآخرون. شاهين، محمد

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية مجلة  .مهارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج لعالجها

 .، نيسان9 عددال، المجلد الثالث، والنفسية

 .31إربد، ص األردن، .الطريقة الالمعة في خطة حفظ القرآن لطالب الجامعة (.2014) الشبول، مهند.

، األردن، 28ط، الكريم جمعية المحافظة على القرآن .المنير في أحكام التجويد (.2015) وآخرون. شكري، أحمد

 .11ص
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 ،جمعية المحافظة على القرآن الكريم .إعانة المريد لحفظ القرآن المجيد(. 2010)العورتاني، فراس. و شكري، أحمد

 .13، األردن، ص3ط

 .أسباب ضعف طالب كلية المعلمين ببيشة في حفظ وتالوة القرآن الكريم وسبل عالجها(. 2007. )الشهري، مبارك

 ، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.ستيررسالة ماج

 .76، صاألردن ،دار الراية .أساليب تدريس القرآن الكريم (.2008) عبد الله، محمد محمود.

 .63ص دار الغد الجديد، مصر، .كيف تقرأ وتحفظ وتجود القرآن الكريم (.2005) عبد الله، محمد أحمد.

 وما بعدها. 83، عمان، ص1مؤسسة الوراق للنشر ط .ق تدريس القرآنطر (.2014) عبد الله، محمد محمود.

 83، وص50ص، دمشق، 5ط ،دار الغوثاني للدراسات القرآنية .كيف تحفظ القرآن الكريم (.2003) الغوثاني، يحيى.

 وما بعدها.

 دها.وما بع 16القاهرة، ص مكتبة الرحاب، .عون الرحمن في حفظ القرآن .(2007) .القلموني، أبو ذر

نمية القيم تحفيظ القرآن الكريم وتدريسه بالجامعة اإلسالمية بغزة، ودور ذلك وأثره في ت (.2008) اللوح، عبد السالم.

 عددال، 16 مجلدالغزة، فلسطين،  ،مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلسالمية .في المجتمع الفلسطيني

 .125، ص2

 . 452، ص1دار النفائس، األردن، ط .لرحمن في األحكام الفقهية الخاصة بالقرآنفيض ا(. 2001ملحم، أحمد سالم. )

مجلة  .رموك عن مساقات التالوة والتجويددرجة رضا طلبة كلية الشريعة في جامعة الي (.2017) المومني، إنصاف.

 .173ص ،4 ددالع، 44مجلد الالجامعة األردنية، عمان، األردن،  ،لعلوم التربويةا :دراسات

 المالحق:

 استبانة

 ()خاصة بالطلبة الذين درسوا مساقات التالوة الثالثة

 أخي الطالب، أختي الطالبة؛

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛     

يقوم الباحث بإجراء دراسة للكشف عن أسباب ضعف بعض طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك في مهارات "حفظ القرآن الكريم وتجويده"، 

 اقتراح حلول لمعالجتها واالرتقاء بمستوى مهارات الحفظ والتجويد لدى الطلبة بشكل عام.و

تستخدم ا بأن البيانات التي سيتم الحصول عليها سُتعامل بسرية تامة وفأرجو منكم اإلجابة على جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية وعدالة، علًم

 ألغراض البحث العلمي فقط.

 الخير... وجزاكم الله كل

 مأمون عمر الشمالي د. الباحث: 

 ا: معلومات شخصية:أوًل

 ( أنثى )                  (  الجنس: ذكر )

 (    ) الفقه وأصوله                  ()     التخصص: أصول الدين

 (    ) ةاإلسالميوالمصارف االقتصاد                (  الدراسات اإلسالمية )          

 ( ) 84التراكمي: أكثر من  المعدل

        76 - 84 (   ) 

 (   ) 76أقل من        
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 :ابما ترونه مناسًب اآلتية( أمام العبارات أرجو وضع إشارة ) :اثانًي

 *المنهاج واالختبارات

 غير موافق محايد موافق  العبارة

    المادة النظرية أعلى من مستوى الطلبة..1

    ترهق كاهل الطلبة.الواجبات كثيرة و.2

    المادة النظرية والتالوة واالمتحانات بعدالة. لتقديمعدد المحاضرات غير كاٍف .3

    مقدار الحفظ المقرر لالمتحان كبير وال يتناسب مع المدة المحددة للحفظ..4

    األحكام النظرية لكل مستوى كثيرة ويصعب تعلمها وإتقانها في فصل واحد..5

    ات التالوة غير كافية إلتقان األحكام وتطبيقها بالشكل الصحيح.محاضر.6

    كثرة المطلوبات في الفصل، من حفظ وتالوة صحيحة ومنهاج نظري يشتت الطلبة..7

    ين في فصل واحد أمر صعب ومرهق.أحفظ جز.8

    وال فائدة منها. ابعض األحكام التي نتعلمها متقدمة جدًّ.9

    مع تطبيق األحكام في آن واحد. اميع غيًبصعوبة التس.10

 *الطالب والمدّرسون

 غير موافق محايد موافق  العبارة

    .اضعف الطالب في اللغة العربية أساًس. 11

    كافية في أحكام التجويد قبل الجامعة. ثقافةعدم وجود . 12

    كثرة غيابات الطالب تسهم في بطء تعلمهم لألحكام.. 13

    قلة استخدام تقنيات التعليم الحديثة في مساقات التالوة.. 14

    الطالب ينوي الحصول على وظيفة ال تتعلق بالتجويد في المستقبل.. 15

    إهمال الطالب للحلقات التجويدية المساعدة في الكلية.. 16

    اليومية. تقصير الطالب في متابعة المساق وممارسة األحكام بشكل مستمر في القراءة. 17

    قلة التركيز من الطالب بسبب المساقات األخرى.. 18

    كثرة عدد الطالب في الشعبة يقلل قدرة المدرس على تطوير مهاراتهم.. 19

    أن المدرس يطالب بتطبيق األحكام كلها مرة واحدة، وهذا صعب على الطلبة..20 

    عند الطالب. اضعف مهارة الحفظ أصًل.21 

    ساعة واحدة وال يؤثر على المعدل التراكمي بشكل كبير. ألنَّهعدم االهتمام بمساق التالوة .22

    أعضاء هيئة التدريس في الكلية قليلو الكفاءة في تدريس التالوة والتجويد..23 

    أعضاء هيئة التدريس في الكلية ال يؤدون واجباتهم التدريسية على الوجه المطلوب.24 

 

 .ب بنعم أو ال*أج

 (   هل أنت راٍض عن مساقات التالوة في وضعها الحالي وتعتقد أنها مناسبة؟ ) -

 (   هل تفضل فصل المادة النظرية بمساقات مستقلة وسابقة لمساقات التالوة والحفظ؟ ) -

 ( عة واحدة في نهاية الفصل. )توزيع التسميع لمقرر المادة على ثالثة امتحانات )كما هو الحال( أفضل وأيسر من التسميع دف -

 (   التسميع المجزأ لمقرر كل امتحان )سورة سورة( أفضل وأيسر من التسميع دفعة واحدة. ) -

 *وأخيرًا:

 من األجزاء الستة التي طولبَت بحفظها خالل دراستك في الكلية؟ )ضع دائرة(: اوأنت على أعتاب التخرج، كم تحفظ فعليًّ 
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 عاونك...أشكر لك ت
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 ملخصال

تصاالت، والتجارة وخاصًة المجال التكنولوجي، ووسائل المعرفة واال كافة، المجاالت كبير في إن ما يشهده العالم من تطور وتقدم

من أهمها الم اإلسالمي، كبيرة على دول العالخارجية، ودخول عصر العولمة، أدى إلى ربط دول العالم ببعضها وتقاُرِبها، مما كان له آثار 

التي الستهالكية ذلك كثافة الدعاية اعلى  تساعدقد و .ته وطلبه على السلعك وخياراصياغة الطلب االستهالكي والتحكم بذوق المستهل

ي عالم بعيد عن فعززت انحراف أنماط االستهالك عن الرشد وكرست متابعة االستهالك اإلنتاجي، كما أدت إلى إدماج عقول المستهلكين 

لمسايرة طلب الشاذة، اأنماط الفية والفكرية من خالل ما يسمى عية الثقاواقعهم االجتماعي واالقتصادي، مما كان له األثر في تكريس التب

ب الشاذة نماط الطلأمن هنا جاءت هذه الدراسة لُتشير إلى دور أحكام االقتصاد اإلسالمي في الحد من انتشار  .واالنفرادية والمظهرية

آثار سلبية على  مما له ،لب الشاذة في نمو حجم المستورداتدور أنماط الط إلىوهدفت الدراسة إلى التعرف  .في المجتمعات اإلسالمية

من خالل الضوابط  وخلصت الدراسة إلى أن أحكام االقتصاد اإلسالمي احتوت أنماط الطلب الشاذة .االقتصاد أهمها البطالة والمديونية

تحقيق مقصد توطين جارة الخارجية وهندستها لالقيام بضبط التبالدولة  وتوصي الدراسة .ستهالك ومنظومة القيم اإلسالميةالشرعية لال

 وبالتالي احتواء أنماط الطلب الشاذة. الطلب االستهالكي

 .أنماط الطلب الشاذة، المستوردات، االقتصاد اإلسالمي الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

 لله عليه وسلمصلى امحمدا وأن  ،فيهن، وأشهد أنه ال إله إال هو العالمين، خالق السموات واألرض ومالحمد الله رب ا

 عبده ورسوله، وبعد؛

دافع التفرد وب ،ن رغبًة منهم في مسايرة اآلخرين وتقليدهموتبعها المستهلكيط الطلب الشاذة هي األنماط التي أنما

حراف واالن .اجصبح االستهالك يجري وراء اإلنتوالمباهاة، مما أدى إلى انحراف أنماط الطلب عن الرشادة المفترضة، حيث أ

التي يفة للحقائق، كية المضللة والمزسببه التطور التكنولوجي والعولمة والدعاية االستهال دةالحاصل عن أنماط الطلب المعتا

الطلب الكلي،  بمعنى أنها أعادت صياغة الطلب االستهالكي ومن ثم ؛مستهلك وخياراته وطلبه على السلعباتت تتحكم بذوق ال

د على االستيراد في دول العالم اإلسالمي، حتى باتت تعتم ،السلع االستهالكيةمن وخاصة  ،ورداتمما أدى إلى نمو حجم المست

ذ تصبح مشكلة ئوعند ،ا يعتمد على االستيراد في استهالكه يحكم على عماله بالتعطلن اقتصاًدإور. في استهالكها بشكل كبي

بح فعندئذ يص، تهن الصادرات ليدفع من حصيلتها قيمة مستورداوحين ال يكون لهذا االقتصاد ما يكفي م ا.البطالة أمرا واقًع

العالم اإلسالمي، ومن  ا، وهذا واقع معظم دولا مقدوًرا، وتصبح المديونية الخارجية قدًرحتمًي االعجز في الميزان التجاري أمًر

ة في ضبط التجارة ائها، ودور الدولهنا تظهر الحاجة إلى بيان موقف االقتصاد اإلسالمي من أنماط الطلب الشاذة وضرورة احتو

 الخارجية والعمل على توطين الطلب االستهالكي.

 

                                                           

2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، الشريعة والدراسات االسالميةكلية طالبة دكتوراة في 

قدم ، ألردن"دراسة حالة ا-لم اإلسالميالبحث مستل من أطروحة دكتوراه بعنوان "دور السياسة الشرعية في توطين الطلب االستهالكي في العا -

 جامعة اليرموك، اربد، االردن.، ألغراض مناقشة األطروحة
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 مشكلة الدراسة

فإن االستيراد استجابة ألنماط  ،ا ال مفر منهإذا كان استيراد الضروريات واالستجابة لمتطلبات االستهالك الوظيفي أمًر

وتتمثل مشكلة  .العالم اإلسالمي على وجه الخصوصدول ا وعموًم الطلب الشاذة أمر ال يمكن تسويغه في واقع الدول النامية

الدراسة في بيان موقف االقتصاد اإلسالمي من أنماط الطلب الشاذة، ودور هذه األنماط في نمو حجم المستوردات من السلع 

م لبية الناتجة عن توجه معظاالستهالكية، وأهمية االلتزام بأحكام االقتصاد اإلسالمي لضبط االستهالك والحد من اآلثار الس

 السؤال الرئيس اآلتي: نإلجابة عإلى اهذه الدراسة  سعىولذلك ت .اإلنفاق االستهالكي إلى الخارج

 حد من انتشار أنماط الطلب الشاذة؟تساهم في ال أن كيف يمكن ألحكام االقتصاد اإلسالمي 

 نه عدة اسئلة:متفرع تو

 أنماط الطلب الشاذة؟ ما  -1

 الطلب الشاذة في نمو حجم المستوردات؟ما دور أنماط  -2

 ما اآلثار السلبية الناتجة عن توجه معظم الطلب االستهالكي الى الخارج؟ -3

 ما موقف االقتصاد اإلسالمي من أنماط الطلب الشاذة؟ -4

 ما المقصود بتوطين الطلب االستهالكي؟ -5

 فرضية الدراسة

القتصاد اإلسالمي المساهمة في الحد من انتشار أنماط الطلب : "يمكن ألحكام اأنه تختبر الدراسة فرضية رئيسية مفادها

تيار قيم االستيرادات، وما يتسبب فيه من تفاقم بية لطغيان عنصر التسرب المتمثل في الشاذة، والتغلب على اآلثار السل

 المديونية وتكريس البطالة".

 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة في:

 في دول العالم اإلسالمي. من السلع االستهالكية الشاذة في زيادة حجم المستورداتأنها تبرز دور أنماط الطلب  -1

أنها تبرز اآلثار السلبية لالعتماد على االستيراد في تأمين االستجابة للطلب االستهالكي، وأخطر هذه اآلثار: تفاقم  -2

 وتعاظم معدالت البطالة. ،المديونية الخارجية

نهض به في احتواء أنماط الطلب الشاذة، واإلسهام في تن ألحكام االقتصاد اإلسالمي أن كالدور الذي يم إلى ريأنها تش -3

 توطين الطلب االستهالكي، والحد من آثار تعاظم استيراد السلع االستهالكية.

أنها ُتسهم في مساعدة المؤسسات الحكومية المختصة من خالل تقديم مقترحات لترشيد االستيراد والتخفيف من حدة  -4

 ثار السلبية الناتجة عنه.اآل

 أهداف الدراسة

 تتمثل أهداف هذه الدراسة في:

 دور أنماط الطلب الشاذة في نمو حجم المستوردات. إلىالتعرف  -1

 أهم اآلثار السلبية الناتجة عن توجه اإلنفاق الى الخارج كقيم للمستوردات االستهالكية. إلىالتعرف  -2

 لطلب الشاذة.االقتصاد اإلسالمي من أنماط ابيان موقف  -3

 تحديد مفهوم توطين الطلب االستهالكي. -4
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 حدود الدراسة

 .م2019م إلى 2010خالل الفترة الزمنية من : تتمثل في دراسة واقع دول العالم اإلسالمي الحدود الزمانية

فعة الدخل، ومتوسطة عينة من دول العالم اإلسالمي مرت: تتمثل في دراسة واقع دول العالم اإلسالمي باختيار الحدود المكانية

 .الدخل، ومنخفضة الدخل

 مصطلحات الدراسة

 "األساليب التي تنفق بها األسرة نقودها لمواجهة حاجات بيولوجية واجتماعية وثقافية":أنماط الطلب الشاذة

 Zayed, 1991)). 

را من عناصر التسرب "هي الطلب المحلي على المنتجات األجنبية، حيث ُتنقص الطلب المحلي وتمثل عنص المستوردات:

 (Younis and Mandour and Al-Siriti, 2000) ." من الدخل

الذي يقوم بدراسة الواقع االقتصادي ومحاولة تفسيره وتحليله وتعليله وفق أحكام  االقتصاد "هو االقتصاد اإلسالمي:

 .((Al-Masry, 2010" الشريعة اإلسالمية

 الدراسات السابقة

 التي بعض الكتب واألبحاث هناك إنماوا، ال توجد دراسة عربية تناولت هذا الموضوع منفرًد ،حدود اطالع الباحثةفي 

في  ةأنماط الطلب الشاذإلى تطرقت  دأما الدراسات األجنبية فق .سلوك المستهلك وتأثيره على أنماط الطلبإلى تطرقت 

 البحث: بعض الدراسات التي لها صلة مباشرة بموضوع وفيما يلي .االقتصاد الوضعي

 ( 1993دراسة,Blundell, and Pashardes):  تناولت الدراسة أنماط الطلب وتحليلها باستخدام البيانات الدقيقة

أسرة لمدة  400عينة الدراسة المكونة من و السالسل الزمنية ةذات الصلة، وهدفت إلى تقييم أهمية طلب المستهلك مستخدم

 ؛تأثير للسعر والدخل على نمط االستهالك لدى المستهلك ولكن ليس بالعموم ا، وتوصلت الدراسة إلى وجودخمسة عشر عاًم

مشار إليها الدراسة الوتتفق  .تأثير للسعر والدخل على خياراتههناك تختلف أنماط الطلب لدى المستهلك دون أن يكون  دفق

ا للموضوع من الناحية الشرعية من خالل تناولهعنها في وتفترق  في تناول العوامل التي تؤثر في السلوك االستهالكي للفرد.

 الضوابط الشرعية التي تضبط استهالك األفراد.

 ( 2002دراسة ,Ahuva):  تناولت الدراسة العالقة بين االستهالك والرفاهية والشعور بالسعادة لدى المستهلك، وهدفت

وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق بين  .لمتبعةمن حيث أنماط االستهالك ا إلى بيان الفرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة

لألفراد داخل الدولة نفسها،  جد فرق بين مستوى االستهالكُوعام لالستهالك، كما الفقيرة في المستوى الالدول الدول الغنية و

 وتتفق. ية السائدةعلى الثقافة االستهالكيعتمد النمط االستهالكي المتبع  تبين أنو. دخل عالقة في استهالك األفرادلل م يكنول

 وتفترق .ا ما يشعرهم بالسعادة وحب التفردنماط االستهالكية التي يتبعها األفراد ومنههاألتناول فيدراسة تلك الالدراسة مع 

 ألنماط الطلب الشاذة وما سببته من آثار سلبية على اقتصاد الدولة. ا تناولفي عنها 

 دراسة (Bigne and Mattila,2008): اسة تأثير العاطفة والشعور لدى الفرد على سلوكه االستهالكي، تناولت الدر

وتوصلت  .استين على زوار المناطق السياحيةوهدفت إلى بيان تأثير الرضا على االستجابات السلوكية لدى األفراد من خالل در

وتتفق . والمتعة والتفاخر أن المستهلك على استعداد لشراء السلع كلما ارتفع سعرها من أجل الشعور باللذة إلى الدراسة

تناولها لألنماط في  وتفترق سلوك الفرد كالتفاخر والمتعة.تناوله للدوافع التي تتحكم في  فيدراسة تلك الالدراسة الحالية مع 

 الشاذة األخرى وأثرها على نمو حجم استيراد السلع الكمالية وبالتالي أثرها على االقتصاد.

  دراسة(2012 ,H. Leibenstein): أثر االنفرادية،  ر العربة )أثر المسايرة(،لت الدراسة أنماط الطلب الشاذة: أثتناو

وهدفت  إلى بيان العالقة بين الطلب الفردي وطلب السوق، والعوامل التي أدت إلى ظهور أنماط الطلب الشاذة،  .المظهرية أثر

طلب السوقي عليها عند طلب السلعة بهدف الة وبين أن العالقة طردية بين الطلب الفردي على السلعوتوصلت الدراسة إلى 
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العالقة أن العالقة عكسية بين الطلب الفردي على السلعة وبين الطلب السوقي عليها بسبب حب التفرد، وأن مسايرة اآلخرين، و

في دراسة تلك المع الدراسة الحالية وتتفق  .طردية بين الطلب الفردي على السلعة وبين سعر السلعة بهدف التفاخر والمباهاة

تناولها ألنماط الطلب الشاذة في في وتفترق  عي.ألنماط الطلب الشاذة ودوافع االفراد الستهالكها في اقتصاد وض اتناوله

 المجتمع اإلسالمي ووجهة نظر االقتصاد اإلسالمي فيها.

 دراسة (Hursh, and  Roma, 2015): خالل تحليل سلوك  تناولت الدراسة موضوع علم االقتصاد السلوكي من

المستهلك والعوامل المؤثرة في خياراته، وهدفت إلى إبراز التكامل بين علم النفس السلوكي وتقنيات تحليل االقتصاد السلوكي 

بهدف تقدير مرونة الطلب وأنماطه، وتوصلت الدراسة إلى أن من العوامل المؤثرة على السلوك االستهالكي للفرد السعر، حيث 

لتحفيز المستهلك على االستهالك، إال أنه يوجد اختالف بين األفراد ونظرتهم للسلعة وقيمتها، أي وجود  اأساسي ايعتبر مؤشر

لبعض دوافع األفراد نحو  اتناوله فيدراسة تلك الالدراسة الحالية مع  وتتفق .دوافع أخرى تتحكم في السلوك االستهالكي للفرد

تناولها ألنماط الطلب الشاذة في المجتمع في عنها  وتفترق .ر عن الحاجة الحقيقيةالنظ صرفاالستهالك ونظرتهم إلى السلعة ب

 اإلسالمي ومن وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي من خالل الضوابط الشرعية التي تحكم السلوك االستهالكي للفرد.

  دراسة(Effa,2016)قتصادية النظرية التي تهتم: تناولت الدراسة مفهوم ثقافة االستهالك من خالل عرضها للنماذج اال 

النماذج وإسقاطها على الواقع كنموذج  بعضوهدفت الدراسة إلى إبراز مضمون  بهذا الموضوع كنموذج سميث ونموذج كينز.

وتوصلت الدراسة إلى أن ثقافة االستهالك تهتم  زيمل عن النزعة الفردية الزائفة. ونموذج ،فيبلن عن االستهالك المظهري

في  المشار إليها دراسةالالدراسة الحالية مع  وتتفق ستهالك بتأثير من وسائل اإلعالم.موز التي تصاحب عملية االبالمعاني والر

تناولها ألثر المسايرة وواقع هذه األنماط في دول العالم عنها في  وتفترق الطلب الشاذة المظهرية والفردية. تناوله ألنماط

 اإلسالمي. 

  دراسة(Ayoub and Yaqoot and Abu al-Wafa,2018) تناولت الدراسة ظاهرة استهالك العالمات المترفة :

والتطور التاريخي لمفهوم االستهالك المترف، وهدفت إلى بيان الدوافع التي أدت إلى تغير النمط االستهالكي ونقلها من المجتمع 

راد في المجتمعات العربية واإلسالمية لشراء الغربي إلى المجتمع اإلسالمي، وتوصلت الدراسة إلى أهمية دراسة دوافع األف

 وتتفقالعالمات المترفة وضرورة دراسة تأثير العوامل الديموغرافية مثل النوع والسن والدخل على استهالك العالمات المترفة، 

 تفاخر، وتفترق عنهاالستهالك الكماليات كنوع من أنواع الترف وال تناولفي  التي تم االشارة إليها مع دراسة الدراسة الحالية

 بتناولها ألنماط الطلب الشاذة من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي.

 دراسة (2020 ،Jaunky and, Jeetoo, and Rampersad): تناولت الدراسة العالقة بين االستهالك والسعادة من

علق بشخصية المستهلك نفسه، وهدفت خالل دراسة األبعاد االجتماعية واالقتصادية واالحتياجات األساسية والكماليات وما يت

قبال على السلعة، هل من أجل تلبية الحاجات األساسية؟ أم استهالك السلع الكمالية لدوافع إلى بيان هدف المستهلك من اإل

أخرى؟ وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير العربة )أثر المسايرة( مرتبط بسعادة المستهلك، من خالل معرفته بالعالمة التجارية 

ع فاستهالك السلع الكمالية ودوا وضوعم تناول المشار إليها في دراسةالالدراسة الحالية مع  وتتفق .والموضة ومتعة التسوق

 دول العالم اإلسالمي.االقتصاد في سلع االستهالكية على لتناولها ألثر حجم المستوردات لفي ا عنه وتفترق .األفراد وراء ذلك

 إضافة الدراسة

 ستكون اإلضافة كاآلتي: ،لدراسات السابقةمن خالل عرض ا

دراسة واقع التجارة الخارجية في دول العالم اإلسالمي، من خالل تتبع العالقة بين نسبة االستيرادات االستهالكية ونمو  -1

 عقد األخير.في اللبطالة والمديونية معدل ا

 .لحد من انتشار أنماط الطلب الشاذةومنظومته القيمية والسلوكية في ا إبراز دور أحكام االقتصاد اإلسالمي -2
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 منهج الدراسة

تقوم الدراسة على تناول الموضوع من خالل المنهج الوصفي التحليلي، باستقراء معدالت االستيراد االستهالكية، ومعدالت 

الخاصة بموضوع  تحليلها بعد الوقوف على المعلوماتتعمل على المشكلة الواقعية و شير إلىالبطالة والمديونية الخارجية لت

 البحث من مصادرها.

 المبحث األول: أنماط الطلب الشاذة

 المطلب األول: أنماط الطلب الشاذة في االقتصاد الوضعي

 ,Zayed). "ُيقصد بأنماط الطلب: "األساليب التي تنفق بها األسرة نقودها لمواجهة حاجات بيولوجية واجتماعية وثقافية

وإنما توسع في الطلب على إشباع الحاجات االجتماعية  ،نه لم يقتصر على طلب السلع الغذائيةيالحظ على هذا التعريف أ( 1991

سوده ميول عالية تن العالم أصبح كتقديم الهدايا واالحتفاالت والمناسبات واالتجاه إلى نمط معين للحياة، وخاصًة أ ،والثقافية

ففي  .عدة أسباب تختلف باختالف المجتمعإلى وقد تعود  ،فرادوبرزت الثقافة االستهالكية لتوجه سلوكيات األ ،لالستهالك

ستهالك المعتادة كالطلب على الطعام االوهناك أنماط . الوفرة وفي الدول النامية العجز عن اإلنتاج هو الدول المتقدمة السبب

ماط خاصة بمناسبات معينة مثل والشراب والمسكن والعالج وغيرها من السلع األساسية التي يحتاجها المستهلك، وقد تظهر أن

ولكن مع التطور التكنولوجي الهائل ودخول عصر العولمة وظهور الدعاية التي باتت تتحكم  .اإلنفاق على المناسبات االجتماعية

بمعنى أنها أعادت صياغة الطلب االستهالكي ومن ثم الطلب الكلي، وهذا ما أدى  ؛السلع بذوق المستهلك وخياراته وطلبه على

جري وراء اإلنتاج، وبالنتيجة وأصبح االستهالك ي ،لى انحراف أنماط االستهالك عن الرشد الذي يفترض أن يكون لدى الفردإ

 وهي: ،خارجة عن أنماط الطلب المعتادة التي سميت بذلك ألنها أنماط الطلب الشاذةرت ظه

 The Band Wagon Effectأواًل: أثر المسايرة 

ويتبعها التي تجوب األحياء والطرق "عربة الفرقة الموسيقية  The Band Wagon Effectالترجمة الحرفية لمصطلح 

أي (Ibrahim, 1984)  بمعنى الزيادة في الطلب نتيجة مسايرة اآلخرين الذين يستهلكون السلعة ؛كل من يراها حيثما تسير"

ة طردية بين الطلب الفردي على السلعة وبين طلب أن الفرد يزيد طلبه على السلعة مسايرة لآلخرين الذين يطلبونها، فالعالق

في جذب المستهلكين واستغالل العالقة اإليجابية  اكبير اتلعب الدعاية اإلعالنية دورو. (H.Leibenstein,2012)،اآلخرين عليها

قتراض لشراء واالإلى ا فراد يندفعونإال أن هذه السعادة غير دائمة ألن األ ،نوبين السعادة وبين االستهالك كما يستهلك اآلخر

األنماط االستهالكية السائدة في الدول إن .(Jaunky,2020كما يخضعون للشروط االئتمانية التي تزيد من تضخم الديون.)

رين دون النظر إلى الواقع أصبحت هذه األنماط تطبق بهدف مسايرة اآلخفي و ،المتقدمة يتم الترويج لها في الدول النامية

كما أن االستهالك المفرط ،(Todaro,2006من حيث حجم الثروات واإلنتاج الصناعي والتقدم التكنولوجي)ل الدو الفارق بين

فالنزعة االستهالكية تؤدي إلى خسائر كبيرة عندما  ؛لكن الوضع مختلف في الدول النامية ،يدل على الثروة والمكانة االجتماعية

ومثل هذا النمط ُيحدث سلوكيات سلبية ،((Jaunky,2020تهالك األساسييتجاوز االستهالك الحاجات الحقيقية ومستوى االس

والتطلع  ،نه لم يحقق ما يكفيألمأساة مستمرة في المجتمع االستهالكي بسبب الشعور الدائم بالنقص لدى الفرد يسبب و

بما  اُه من الثروة مرتبًطأصبح الرضا والكفاية لدى الفرد بما يملكوقد  ،(Al-Ramani ,2018)المستمر إلى مسايرة اآلخرين

ولد يمسايرة اآلخرين ن عدم المقدرة على إف ،بالمقابل .لة ينعدم فيها الحسد بين األفرادالرضا حاعلًما بان يملكُه الغير،و

ومن جانب آخر فإن أثر المسايرة يزيد من الطلب على السلع الكمالية من قبل أصحاب ،(Carter,1974)،عدم الرضابشعور 

يؤدي إلى زيادة الفقر والتخلف وإهدار الموارد  يقتصر على الطبقات العليا مما ولم يعد ،دود والطبقات المتوسطةالدخل المح

تغلب على مثل هذه األنماط والسلوكيات التي لمما يستدعي اتخاذ إجراءات ل، أمام تحقيق التنمية االقتصادية اعائًقيشكل و

 .(Al-Sayegh,2016) سالميفي مجتمعات دول العالم اإل أصبحت شائعة جدا
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 The Snob Effectثانيًا: أثر االنفرادية 

. من مجموعة قليلة متميزة عن غيرهاحب التفرد من قبل األفراد والتُميز باستهالك سلعة معينة، أو البقاء ضيعني ذلك 

 اويكون في الغالب خاصً ،(Ibrahim,1984)ولذلك فالعالقة عكسية بين الطلب الفردي على السلعة وبين طلب اآلخرين عليها

بالطبقات العليا من المجتمع أكثر من الطبقات األخرى، حيث يظهر هذا النمط بسبب تحديث المجتمعات وتطورها، والدافع 

 وط االجتماعيةبسبب الضغ اخارجًي افي فعل ذلك وقد يكون دافًع يرغبأن الفرد أي  ا؛وراء اإلنفرادية قد يكون ذاتي

(Ahuva,2002) 

 The Veblen Effectالمظهرية أثر ثًا:ثال

يعتبرون استهالك هذه النوعية من السلع فهم  ،أي إقبال األفراد على السلعة إذا زاد سعرها ؛ويسمى االستهالك التفاخري

على  اونمط يزيد من حجم االستهالك في المجتمعات التي ال تضع قيوًد،(Fablin)،من وسائل الشهرة والوجاهة للمترفين

هالك بحيث يرتبط استهالكها المظهري بسلع أو خدمات معينة لها رموز معينة في ذهن المستهلك يفوق درجة اإلنفاق االست

على هذا النمط، أي أن المنفعة التي يحصل  اكما يشكل السعر أثر (،Al-Juhani, 2014) اإلنفاق على السلع الضرورية ،عليها

لى مواصفات السلعة وخصائصها الذاتية، فحب التباهي والظهور لدى الفرد يجعل عليها المستهلك تعتمد على السعر باإلضافة إ

 ،(Ibrahim,1984 ) فردي على السلعة وبين سعر السلعةطلبهُ يزيد على السلعة كلما ارتفع سعرها، فالعالقة طردية بين الطلب ال

نشطة التجارية، إال أن زيادة القوة الشرائية األفي يشكل النمط التفاخري فائدة لمؤسسات اإلقراض وزيادة  ،من جهة أخرىو

 (Al-Faqih,2019 ) والنشاط التجاري مؤشر سلبي على اقتصاد الدولة ألنها غير إنتاجية وتخرجه من دائرة اإلكتفاء الذاتي

لى فالمستهلك صار متأثرا بمن حوله ويسعى إ ؛ما يسمى رشد المستهلك وعقالنيته هناك دلم يُع ،وبظهور هذه األنماط

 شتق من سعرها وليس من منفعتها فقطفأصبحت قيمة السلعة تُ  ،أن يستهلك كما يستهلك اآلخرون وليس بحسب حاجته

H.Leibenstein,2012))، وقد هاجم جالبريث مبدأ رشد المستهلك وعقالنيته ويرى أن مسألة الضروري والالضروري من

 ،لتالي اضطربت تفضيالته ولم تعد ُمعبرة عن حاجته الحقيقيةوبا ،السلع قد استثنيت بسبب طيش المستهلك ونقص أهليته

والبد من التأكيد على أن أنماط طلب المستهلك تختلف بين ،(Al-Sabhany,2005 ) وصار االستهالك يجري وراء اإلنتاج

لكن قد يتغير ترتيب  ،ضرورية وأخرى كمالية اعنى أن هناك سلًعيبين األسر  اختالفهاد مستويات الدخل المختلفة، واألسر وعن

بعض المستهلكين ينظرون إلى االستهالك حسب مدى و(،Blundell, 1993) تغير الدخل من كمالية إلى ضروريةالسلعة ب

 , Vermeir) ة هذه األموريلذلك تراعي السياسات العامة والتوصيات التسويق .حاجتهم ويقدرون الجوانب األخالقية للمنتج

تدريب موظفيها ليكونوا قادرين على قراءة مشاعر المستهلكين وإثارة عواطفهم  إلىظمات الخدمية األمر الذي دفع المن (2004

 (Bigne,2008) بإيجابية نحو المنتج

 المطلب الثاني: واقع اإلنفاق االستهالكي في دول العالم اإلسالمي

 الفرع األول: االستهالك ونمو المستوردات 

وتشكل السلع االستهالكية النصيب االكبر من حجم  .وسلع وسيطة وسلع رأسمالية المستوردات تتكون من سلع استهالكية

لتحديد عالقة أنماط الطلب الشاذة بنمو و ث تشمل السلع الكمالية والمظهرية.المستوردات في دول العالم اإلسالمي، حي

ات تتعلق بالمستوردات من السلع المستوردات من جهة وبنية هذه المستوردات من جهة ثانية، البد من االستعانة ببيان

االستهالكية ومعدالت نمو المستوردات، ويظهر ذلك من خالل الجدول رقم )أ( الذي يرصد معدل نمو المستوردات من السلع 

االستهالكية ومعدل نمو االستيراد، وقد اختارت الباحثة عينة من دول العالم اإلسالمي )الدول مرتفعة الدخل، ومتوسطة 

من نتائج تحليل البيانات أن معدالت نمو  وحظلقد و م.2019م إلى 2010نخفضة الدخل(، خالل الفترة الزمنية من الدخل، وم

الدول على  تلك إلى مدى اعتماد يشيرالمستوردات من السلع االستهالكية في دول العالم اإلسالمي في ارتفاع مستمر، مما 

 االستيراد من السلع االستهالكية والكماليات.
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يعمل على تحديد القيمة األساسية للسلعة، مؤشر رئيسي على تحفيز المستهلك  لحقيقة أن التغيرات في االستهالكاو

(Hursh,  2015)،من أجل المنفعة ألن ما  ونفال يستهلك ،إال أن الحقيقة األكبر أن المستهلكين غير واعين وغير منظمين

بديمومته الممكنة، فالمجتمعات تبذر وتبدد ثرواتها وتنفق وتستهلك أكثر من  يجري إنتاجه ال عالقة له بالقيمة االستعمالية أو

وهذا أدى إلى انتشار  (Baudrillard,2007) الضروري لشعور الفرد والمجتمع بالوجود وبالحياة من خالل استهالك فائض

 ،روتها في تحول أذواق المستهلكينمثل هذه األنماط أهمها التجارة الخارجية التي أثارت سلسلة معقدة من األحداث بلغت ذ

كما أن الدعاية االستهالكية عامل مهم ومتحكم في فكر واذواق المستهلكين  (Artan) التطور التكنولوجي الهائل إلى جانب

ة مما كان له األثر في تكريس التبعي ،وإعادة تشكيلها وأدت إلى إدماج عقولهم في عالم بعيد عن واقعهم االجتماعي واالقتصادي

بأنها مكتسبة  -دول العالم اإلسالمي-وتتميز الثقافة االستهالكية في الدول النامية ومنها  (Maaser,2010) الثقافية والفكرية

توارث بين األجيال، فأصبحت المسؤولة عن تحديد وتتميز بالتنظيم والتكامل مما جعلها ُت ،وذات طابع توجيهي ومتغير ومتطور

ما أن َوهم العالقة بين السعادة ك (Al-Juhani, 2014) ة وتحديد الكميات المطلوبة لالستهالكحاجات األفراد االستهالكي

 .المتعة والمنفعة:والرضا وبين االستهالك الترفي قصير المدى سرعان ما يزول، فاحتياجات المستهلك تصنف إلى نوعين

 .(Bigne,2008)  تتحقق في استهالك هذه األنماطوالمتعة تنتهي في األجل القصير وتبقى الحاجة إلى المنفعة التي قد ال

 البلدان اإلسالمية فيإلنفاق االستهالكي إلى الخارج : اآلثار السلبية لتوجه معظم انيالفرع الثا

وأي اقتصاد يستورد  ،الدول اتإن توجه معظم اإلنفاق االستهالكي إلى الخارج يؤدي إلى آثار سلبية تؤثر على اقتصاد

ستقدم الباحثة  ،وفي هذا المطلب .في زيادة عبء المديونية الخارجيةيحكم على عماله بالتعطل، ويساهم  رأكثر مما يصّد

 ا على الدول اإلسالمية وهما البطالة والمديونية الخارجية.تأثيرً  األهم أثرين وأكثرهم تحليال

 أواًل: البطالة

وإن إهدار  .و بحاجة إلى العمل وقادر عليهلعمل وهمن أكثر المشكالت التي تواجه المجتمعات وجود عامل عاطل عن ا

كامل ما يسمى البطالة، وتعني بالمفهوم االقتصادي: "عدم التشغيل ال ىءالموارد البشرية وعدم استغاللها بالشكل الصحيح ُينش

عرف البطالة في سوق وُت، أي وجود طاقة فائضة أو عاطلة عن العمل في أحد العوامل اإلنتاجية" ؛للموارد االقتصادية المتاحة

 .(Akl,1992")العمل بأنها: "عدم وجود عمل للباحثين عنه عند مستويات االجور السائدة

ومنها ما هو وتسمى البطالة االحتكاكية،  ،بسبب العامل نفسه وبحثه عن فرصة أفضلما هو منها  ،والبطالة عدة أنواع

ب الكسل وتسمى البطالة االختيارية، ومنها ما يرتبط بالدورات عزوف العامل عن العمل الستغنائه عن األجر أو بسب بسبب

بطالة تنشأ بسبب عدم التناسب بين مهارات وقدرات العامل وبين متطلبات السوق هناك االقتصادية وتسمى بطالة دورية، و

 والبطالة المقنعة أي وجود أيد  وتسمى بطالة هيكلية، وهناك أنواع أخرى للبطالة مثل البطالة الفنية )إحالل اآللة محل العامل(، 

ا في دول ا وتأثيًرلعل أهم نوع من أنواع البطالة وأكثرها وجوًدو (Al-Sabany, 2016)  عاملة زائدة في النشاط االقتصادي

مع البطالة اإلجبارية التي تعني وجود الطبقة العاملة القادرة على العمل واستعدادها للعمل باألجر السائد و العالم اإلسالمي

ومن أهم مظاهر مشكلة البطالة ضعف االستثمارات القومية الموجهة إلى المشروعات االستثمارية الجديدة  .ذلك ال تجده

والكساد الذي يواجه القطاع الخاص  ،الستيعاب العاطلين وتقليص هذا البند من ميزانية الدولة، وعدم الرشد في الخصخصة

االنفتاح غير المنضبط على استيراد سلع تنافس السلع الوطنية، واتجاه االستثمارات  وفشله في تشغيل العاطلين عن العمل بسبب

وللبطالة آثار على الفرد  (Shehata, 2018) الحديثة إلى مشروعات الكماليات والمظهريات والمضاربات في األسواق المالية

اجتماعية، ومن أهم اآلثار االقتصادية الهدر في ثار سلبية اقتصادية وآما لها من لفهي ظاهرة غير مرغوب فيها  ؛والمجتمع

الموارد البشرية وعدم استغاللها على الوجه األكمل والنتيجة ضياع اإلنتاج والدخل الذي كان يمكن أن ينتج لو تم تشغيل 

ستوى النشاط والعجز في الموازنة العامة نتيجة انخفاض اإليرادات العامة وحصيلة الضرائب بسبب تراجع م، الموارد المعطلة

                وبالتالي زيادة اإلنفاق الحكومي فيحدث العجز ،االقتصادي وتزايد تعويضات البطالة ومدفوعات الضمان االجتماعي

(Al-Sabany, 2016)  ا على األفراد ا ثقيًليشكل عبًئمما ومن اآلثار االجتماعية تعطل األفراد عن العمل ولفترات طويلة

والواقع  (Al-Khasawneh,1999)،تمع، وانتشار الجريمة وتنوعها واألمراض واالختالالت النفسية والعقليةوأسرهم وعلى المج
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ضح معدالت البطالة تّتوفي الجدول )أ(  .أن دول العالم اإلسالمي تعاني من تزايد معدالت البطالة في كل عام وبشكل ملحوظ

 م.2019 عام م إلى2010فترة الدراسة من عام خالل -من الدول المختارة  -في دول العالم اإلسالمي 

 ثانيًا: المديونية 

تطور والنمو الألزمة اقتصادية أوسع تعاني منها بنية اقتصاديات دول العالم اإلسالمي وتعيق  اتعتبر أزمة المديونية امتداًد

أو من األشخاص  ،ة أجنبيةوُيعرف القرض الخارجي بأنه: "القرض الذي تحصل عليه الدولة من حكوم .االقتصادي للدول

البنك الدولي من الهيئات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و وأ ،الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج

والمديونية الخارجية هي: "تلك العملية التي تتميز  (Al-Khasawneh,1999")تم بالعمالت األجنبيةيلإلنشاء والتعمير و

رؤوس األموال في اتجاه البلدان المقترضة من البلدان الدائنة وعند انقطاع حركة التدفقات تحدث أزمة المديونية  بحركة تدفقات

الخارجية ويكون سبب هذا االنقطاع في أغلب األحيان راجعًا إلى عدم قدرة البلد المدين على الوفاء بالتزاماته 

دالت المديونية الخارجية في دول العالم اإلسالمي اعتمادها على من أهم أسباب تزايد معو (Kahairi, 2005")،الخارجية

إلى وتحويل جزء كبير من ناتجها القومي ومن حصيلتها من النقد األجنبي  ،التمويل الخارجي في عالج مشاكلها االقتصادية

 تها من السلع والخدمات.لدول الدائنة وفاًء اللتزاماتها الخارجية، واعتمادها بشكل كبير على الخارج في تلبية حاجاا

نفتاح االقتصادي( التي انحازت سياسات الليبرالية في قطاع التجارة الخارجية والنقد األجنبي )سياسة االال يضاف إلى ذلك

أو بضغط من الدائنين وصندوق النقد الدولي الذين نظروا  اجتماعية المهيمنة سواء باختيارهإليها التشكيالت االقتصادية واال

والحقيقة أن  .لسياسات على أنها عمليات تكييف ضرورية لتصحيح أوضاع ميزان المدفوعات وضمان تسديد الديونلهذه ا

كما طبقت  (Awad 2004) ،نتائجها كانت في غير صالح الدول المدينة وكان لها دور كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية

يد منها أصحاب الدخول المرتفعة لع االستهالكية الترفيهية التي يستفمعظم الدول نموذج التصنيع الذي يستهدف صناعات الس

واإلنتاجية أن تكون هذه الصناعات موجهة للسلع الضرورية فيه خدم مصالح الشركات األجنبية الدولية، في الوقت الذي يجب تو

الخارجية وبالتالي إضعاف  وهذه السياسة ساهمت في حدوث العجوز وزيادة معدالت المديونية .لتحل محل االستيرادات

ن تفاقم مشكلة المديونية الخارجية يؤدي إلى آثار إ .(Kahairi, 2005) مستوى االدخار وتأخر النمو االقتصادي لهذه الدول

أمام عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتؤدي إلى انخفاض  احيث تشكل عائًق ،سلبية على اقتصاد دول العالم اإلسالمي

حصيلة المدخرات المحلية وعوائد الصادرات، كما أن زيادة حجم  اف القدرة على التمويل وانخفاضاالستثمار وإضع معدالت

ا بالدول الُمقرضة حيث ترتبط معظم القروض بتنفيذ بعض القروض الخارجية لدول العالم اإلسالمي جعلها أكثر ارتباًط

والجدول)أ( يرصد تطور حجم الدين  . من التبعية للدول المتقدمةوهذا يعكس نوعًا ،المشروعات الُمعينة لصالح األخيرة

 م.2019 عام م إلى2010 عام الخارجي لدول العالم اإلسالمي خالل فترة الدراسة من
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لخارجية حجم المديونية اومعدل البطالة )%(، ومعدل نمو االستيراد )%(، وتطور حجم المستوردات )%(، : )أ( لجدوال

 .مليار دوالر(بال )القيمة:
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 المبحث الثاني: أنماط الطلب الشاذة من منظور االقتصاد اإلسالمي

 ضوابط الشرعية لالستهالكالمطلب األول: ال

 ا: مفهوم االستهالكأوًل

 .(Akl,1992 ): "ذلك الجزء من الدخل الذي ُينفق على إشباع حاجات الفرد من السلع والخدمات"ُيقصد باالستهالك

تلبي  شباع الذي نحصل عليه منها أو للحاجة التيوالخدمات النهائية التي تشتري لإل"اإلنفاق على السلع  :بأنه ويعرف أيضا

 . (Samuelson and Nord House,2006)من استعمالها"

فه الزامل من المنظور اإلسالمي بأنه: "مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطبيات التي توجه وعّر

قواعد والمبادئ اإلسالمية للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها وأولوياتها باالعتماد على ال

 .(Al-Zamel,1996) وذلك لغرض التمتع واالستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى"

 ثانيا: حكم االستهالك

فاإلنسان  ؛ما يحقق مقاصد الشريعة اإلسالميةيأخذ االستهالك حكم األحكام التكليفية الخمسة بحسب حال المستهلك وفي

ة في حفظ النفس فيكون تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالميإلى و ،حاجاته الحقيقية من خالل االستهالكإشباع إلى محتاج بالفطرة 

َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد  َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه :"، قال تعالىاوواجًب اهذه الحالة فرًضفي االستهالك 

بدون إسراف إال ما تدعو جاء في تفسير هذه اآلية أن الله تعالى أحَل األكَل والشرب و (Al-A'raf, 31)"ْلُمْسِرِفيَنَلا ُيِحبُّ ا

لحواس، ولذلك نهى الشرع عن الوصال ألنه ُيضعف الجسد وُيميت النفس وُيضعف عن لحفظ للنفسوحراسة  هالحاجة إليه وفي

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا "ت فهو مباح ومنها ما يكون على وجه الندب، قال تعالى:واستهالك المباحا (Al-Qurtubi,1964) العبادة

َوُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَلاًلا "وقال تعالى: (Baqarah,172-lA)"ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِتَما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن

ووجه الداللة في اآليتين األكل مما أباح الله تعالى أكله وحلله  (Al-Ma'idah,88)"ًبا َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َأْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَنَطيِّ

ما استهالك ما أ (Al-Tabari, 2000) ،وطيبه للمؤمنين، وخص الله األكل ألنه أعظم المقصود وأخص االنتفاعات باإلنسان

َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت "فيأخذ االستهالك في هذه الحالة حكم التحريم، قال تعالى: ،ستهالكه وما ُيضر بالصحةحرم الله تعالى ا

 ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ"وقال تعالى: (Al-A'raf,157)"َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث

ووجه الداللة في اآليتين أن الله حرَم كل ما  .(Baqarah,173-lA) "اْضُطرَّ َغْيَر َباغ  َوَلا َعاد  َفَلا ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم

اآلية هو الطيب وُيشبه أيضا بالُمستلذ يضُر باإلنساِن، وجاَء في تفسير الرازي أن الطيب هو المستلذ والحالل المقصود في 

أهمية كبيرة في حياة اإلنسان والستمرارية الحياة  االستهالك له أن ذإ .(Al-Razi, 1999) ألنهما اجتمعا في انتفاء المضرة

 وهو مكون أساسي من مكونات الطلب الكلي والهدف من النشاط االقتصادي. ،وعمارة األرض

 ستهالكالضوابط الشرعية لال ثالثًا:

وتندرج المال( والنسل، والعقل، والنفس، ون أحكام الشريعة اإلسالمية جاءت للمحافظة على األصول الخمسة )الدين، إ

   ضوابط الخاصة التي تحقق النفعالقواعد وبالوفيما يتعلق . لضروريات والحاجيات والتحسينياتفي ثالث مراتب وهي ا

ول الطعام يجب تنا ؛ إذما يتعلق بالنفس والعقلأي  الضروريات راتب الثالث:يظهر ذلك من خالل الم ،والمصلحة المقصودة

  إلباحة المحظور في الحاالت التي تؤدي إلى اوألهمية الضروريات عند الشارع فقد جعلها سبًب .والشراب واتخاذ المسكن

فظة على األصول الخمسة كتحريم ويقصد بها دفع المشقة أو الحرج للمحا الحاجيات:و ،النفس بسبب عدم وجود الحالل هالك

تتمثل بأخذ ما هو مستحسن  التحسينيات:، ووإباحة العقود التي يحتاجها الناس كالمرابحة ،بيع الخمر حتى ال يسهل تناولها

 من الرزق المباحة ويحفظ الكرامة ويحمي األصول الخمسة، ويجوز لإلنسان في استهالكه جميع أنواع الحالل وكل الطيبات 

(Al-Shatby,1997). 

وهي إدامة وجود اإلنسان والمحافظة على طاقاته  ،: جعل اإلسالم االستهالك لتحقيق وظيفة معينةوظيفة االستهالك -

 الجسدية والعقلية والروحية من أجل القيام بمهمة االستخالف في األرض وعمارتها.
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َوَما َلُكْم َألَّا "ما يضر اإلنسان، قال تعالى:حصر اإلسالم الطلب االستهالكي بالطيبات وحرم كل  :ضبط اتجاه االستهالك -

 َوِإنَّ َكِثيًرا َلُيِضلُّوَن ِبَأْهَواِئِهْم ِبَغْيِر ِعْلم  َتْأُكُلوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإلَّا َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه

وقد قال صاحب الظالل في تفسير هذه اآلية أن الله سبحانه وتعالى  ( An`am,119-al) ،"ْعَلُم ِباْلُمْعَتِديَنِإنَّ َربََّك ُهَو َأ

بين الحالل من الطعام والحرام )الحرام الذي ال يأكلونه إال اضطرارا( واألمر بترك اإلثم كله ظاهره وباطنه وعدم اتباع 

 (Qutb,1992 ) الهوى بدون علم

في االستهالك حيث نهى اإلسالم عن اإلسراف والتبذير، قال : دعا اإلسالم إلى الوسطية ستهالكضبط درجة اال -

 َن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغْيرَ َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّات  َمْعُروَشات  َوَغْيَر َمْعُروَشات  َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّْيُتو"تعالى:

أي عدم  .( An`am,141-al) "ِرِفيَنُمَتَشاِبه  ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْس

 ،التبذيرأخذ الشيء بغير حقه ووضعه في غير حقه ومجاوزة أمر الله هو سرف وإسراف، والمقصود باإلسراف في النفقة 

(Al-Qurtubi, 1964) َوِإَذا َأَرْدَنا "في نزول العذاب وهالك األمم، قال تعالى: اوسبًب اشاًذ اَومقَت الترَف واعتبره سلوًك

وقد فسَر صاحب الظالل . (Al-Isra, 16 ) "َأْن ُنْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِميًرا

والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة، هذه اآلية بقوله: "

فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة، حتى تترهل نفوسهم وتأسن، وترتع في الفسق والمجانة، وتستهتر بالقيم والمقدسات 

تلِغ في األعراض والحرمات، وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في األرض فسادا، ونشروا والكرامات، و

الفاحشة في األمة وأشاعوها، وأرخصوا القيم العليا التي ال تعيش الشعوب إال بها ولها. ومن ثم تتحلل األمة وتسترخي، 

ونهى عن البخل والتقتير وَجعل  (Qutb, 1992) فحتها"وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها، فتهلك وتطوى ص

َوَلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم " المال غاية اإلنسان وهدفه، قال تعالى:

وتدل اآلية  (Al-Imran,180)ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر"َمِة َوِللَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواللََّسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَيا

واألولى أن المقصود هو المال ألنه سيكون حيات  ،على ذم البخل بشيء من الخيرات والمنافع وقد يكون ماال أو علما

كما ودعا إلى االعتدال والوسطية (Al-Razi, 1999 ) بخلهمامة عقاباً لهم على تلتوي حول أعناق وأبدان البخالء يوم القي

وترشيد االستهالك لما له من فوائد كبيرة على الفرد والمجتمع وهو عامل رئيسي في عدم حصول خلل في ُبنية االقتصاد 

 من الموارد المالية.  اللدولة وُيؤمن احتياطي

لضروريات، اتأمين حاجات الفرد حسب األهمية )إلى توجيه االستهالك د بذلك يقص: وحدة سلم االستهالك االجتماعي -

إذا كان في مراعاته فال يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخالل بحاجي وال يراعى حاجي  ؛الحاجيات، التحسينيات(

 .(Al-Shatby, 1997) إخالل بضروري

َمَثُل "األجر والثواب، قال تعالى:في : هدف المسلم تحقيق منفعته اآلخروية وراغبا تعظيم البعد اآلخروي واإليثاري -

ُه ُة َحبَّة  َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَّالَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبَّة  َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَلة  ِمَئ

إن المعنى الذهني للتعبير وصفه صاحب الظالل بقوله: " ارائع اوتحمل هذه اآلية مشهد( Baqarah,261-al،)"َواِسٌع َعِليٌم

ينتهي إلى عملية حسابية ُتضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمئة حبة! أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من 

مشهد الزرعة  ،مشهد الطبيعة الحية ،تأثيرا في الضمائر.. إنه مشهد الحياة الناميةهذا وأجمل وأكثر استجاشة للمشاعر و

ئة حبة! وفي موكب سبع سنابل. والسنبلة التي تحوي مثم مشهد العجيبة في عالم النبات: العود الذي يحمل  ،الواهبة

بل يأخذ وإنه ال ينقص بل يزاد.. وتمضي الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء. إنه ال يعطي 

موجة العطاء والنماء في طريقها تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلة.. إن الله يضاعف لمن يشاء. 

ا يضاعف بال عدة وال حساب. يضاعف من رزقه الذي ال يعلم أحد حدوده ومن رحمته التي ال يعرف أحد مداها مثًل

 .((Qutb,1992 "والهم في سبيل اللهللذين ينفقون أم

 ما لهلالعتماد على االستيراد تجنب ايار اإلنفاق االستهالكي للخارج و: وذلك بعدم توجيه تتوطين الطلب االستهالكي -

 .(Al-Sabany,2016) آثار سلبية على الفرد والمجتمع واقتصاد الدولة من



 مو المستوردات من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمينأثر أنماط الطلب الشاّذة في                                                                               588
 

الستهالكية المضللة للمستهلك وممارسة الضغط واإلكراه : وذلك عن طريق الدعاية اعدم تشويه الطلب االستهالكي -

 اآلخرون وليس للحاجة وبقدر دخلهكما يستهلك  الفرد اإليحائي على المستهلك والمجتمع ككل مما يؤدي إلى استهالك

 .(Al-Sabany,2016) فالمستهلك في اإلسالم يستهلك ليعيش ال يعيش ليستهلك .لمديونيةإلى االلجوء  يتم وبالتالي

أباح كل نشاط اقتصادي إال ما ورد نص بتحريمه، واعترف بالحرية االقتصادية ولم أن اإلسالم  إلى اإلشارة هنامن والبد 

زها من غير قيود كما ِجينكرها ولكن بضوابط، واتخذ مبدأ التوسط واالعتدال فلم ينكر الحرية كما في النظام االشتراكي ولم ي

 يمةَق تدخل الدولة في الحياة االقتصادية من الركائز األساسية في النظام اإلسالمي، فالدولةفي النظام الرأسمالي، كما جعل 

 ,Al-Taher ) على تحقيق الرفاهية للمجتمع وتحقيق التوافق االجتماعي لحفظ الفرد واحترامه مع مراعاة حقوق المجتمع ككل

فهي  ؛ي إطار جلب المصالح ودرء المفاسدلإلنسان ويضعها فيعتبر الحرية االقتصادية من الحقوق األساسية اإلسالم و (2015

وللدولة حق التدخل لما فيه مصلحة الفرد  ،مبنية على القيم واألخالق وُيسمح بها ضمن حدودعية منضبطة بضوابط شر

ط الشرعية ضوابهذه األنماط من خالل ال ىومن وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي في أنماط الطلب الشاذة فقد احتو والمجتمع.

يتضح ذلك من خالل توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بتخليص الفرد من أي شعور يدعو إلى الِكبر والعجب لالستهالك، و

والتفرد وكل ما يقود إلى الجنوح االستهالكي، وفيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ال ينظر الله يوم 

ووجه الداللة أن الله سبحانه وتعالى ال يرحم من تكبر وطغى فأصل  (Al-Bukhari, 2013)"القيامةإلى من جر إزاره بطرا

 .(IbnHajar al-Asqalani,1959) البطر الطغيان عند النعمة واستعملها بمعنى التكبر والخيالء والتعاظم والترفع

جل يمشي قد أعجبته ُجمته وبرداه إذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "بينما ر -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 

والحديث جاء في الرجل  (Muslim bin Al-Hajjaj, 2014) رض حتى تقوم الساعة"ُخسف به األرض فهو يتجلجل في األ

الذي يتبختر في ُبرديه وتعجبه نفسه مع نسيان نعمة الله ويحتقر غيره وهذا من الكبر المذموم، فهو يتجلجل في األرض إلى 

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله و (IbnHajar al-Asqalani, 1959) ة أي ينزل فيها مضطربامتدافعايوم القيام

عليه وسلم قال: "ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم"، قال: فقرأها رسول الله صلى 

ابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: "الُمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الله عليه وسلم ثالث مرار، قال أبو ذر: خ

فجاء بالحديث  ًا،والمقصود بالُمسبل أي الُمسبل إزاره المرخي له خيالء وتكبر. (Muslim bin Al-Hajjaj, 2014) الكاذب"

 .(Al-Nawawi,1971) ه النارالوعيد له على تكبره فاإلسبال ُمحرم وعقوبته أن الله ال ينظر إليه ويدخلب

ومن دراسة الواقع الذي تعيشُه دول العالم اإلسالمي، وبناًء على البيانات المتعلقة بحجم المستوردات االستهالكية، البد 

لوسائل اإلى توطين الطلب االستهالكي بمن العمل على الحّد من انتشار هذه األنماط من خالل ضبط التجارة الخارجية، والسعي 

إليه  توالموافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا يتطلب سياسة شرعية واعية للواقع الذي صاركافة، ألدوات المتاحة وا

وظهور هذه األنماط االستهالكية  المجتمعات اإلسالمية، وسياسة شرعية ُمدركة للمآالت التي ليست في صالح االمة اإلسالمية.

ديات دول العالم اإلسالمي وال مع ضرورات تنميتها، وانتشرت هذه األنماط بكثرة في ال يتناسب مع مرحلة التطور في اقتصا

الدول النفطية بسبب دخول األفراد المغتربين المرتفعة واقتناء السلع االستهالكية المعمرة عند عودتهم إلى بالدهم، وأيضا نمو 

أجور أعلى مما أثر على توسيع النمط االستهالكي للسلع فئة استهالكية جديدة في الدول المصدرة لعنصر العمل لحصولها على 

 .(Foreign,1984) ةالمظهرية والترفّي

 المطلب الثاني: توطين الطلب االستهالكي

تيار اإلنفاق في شراء السلع االستهالكية في لُمتمثل اد على السلع والخدمات النهائية هو: "طلب األفرا الطلب االستهالكي

أهمها األسعار والدخل وعدد  ؤثر على الطلب االستهالكي عدة عواملتو (Al-Sabany, 2016)لمعمرة"المعمرة والسلع غير ا

 .(Ali, 2014; Ahmed, 2000) السكان ومعدالت الفائدة والتضخم والمديونية
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 توطين الطلب االستهالكي

أمين فرص التوظيف وتضييق عنصر ُيقصد بتوطين الطلب االستهالكي: إعادة توجيه الطلب قدر المستطاع إلى الداخل لت

والطلب االستهالكي ُيمثل ُثلثي الطلب الكلي والوضع الطبيعي والصحي في كل اقتصاد  ا.خاصًة ما لم يكن منها ضرورًي ،التسرب

 أن يتجه ُجّل هذا الطلب إلى الناتج المحلي وما ال يستطيع االقتصاد تأمينه ُيكمل عن طريق االستيراد بشرط أن يكون لهذا

على اقتصاد دول  االقتصاد ما ُيصدره ليدفع به أثمان مستورداته، وتوجه معظم اإلنفاق االستهالكي إلى الخارج له آثار سلبية

مما يؤدي إلى البطالة  ،تراجع الطلب الكليفكلما زادت قيمة المستوردات ،ن االستيراد من عناصر التسربإ إذ ؛العالم اإلسالمي

الحقيقة أنه ال يوجد مجتمع يستغني عن و. (Al-Sabany, 2016) ول في نفق المديونية الخارجيةوالتراجع االقتصادي والدخ

 ،لتوطين الطلب االستهالكيويجب السعي  ا،وطاغًي اال يكون دائًمأن باالحتياج الفعلي و ااالستيراد لكن يجب أن يكون منضبًط

ة بالتجارة الخارجية وخاصة استراتيجية احالل المستوردات ويمكن ذلك من خالل استراتيجيات التنمية االقتصادية المتعلق

كما أنها ا إلى التوطين، واالعتماد على الذات، وأحكام االقتصاد اإلسالمي تؤكد على أهمية تطبيق هذه االستراتيجيات ووصوًل

الناحية الشرعية بـ "السلوك  ُتساهم في الحد من انتشار أنماط الطلب الشاذة في المجتمعات اإلسالمية التي يمكن تعريفها من

االستهالكي الذي يمارسه األفراد والمبني على الثقافة االستهالكية المستوردة من الغرب بهدف المسايرة والتفاخر وحب التفرد 

 والتي تميل إلى اإلسراف والتبذير وتبتعد عن الوسطية واالعتدال وال تراعي سلم األولويات في االستهالك بما ينافي أحكام

 .ويظهر ذلك من خالل األحكام الشرعية المتعلقة بهاالشريعة اإلسالمية"، 

 أواًل: الحث على العمل واإلنتاج

فاإلسالم يحرم إنتاج السلع المحرمة كما يحرم استهالكها ويقتصر اإلنتاج فقط على  ؛أهم ركن في اإلنتاج هو المشروعية

نتاج في المجتمع لإل اأساسي اد اإليثاري وال يعتبر الربح المادي دافعالطيبات، كما أن المسلم يعظم الربح األخروي والبع

إلى القضاء على البطالة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق األمن الغذائي  المحلي واالعتماد على الذات اإلنتاج ويؤدياإلسالمي، 

حث اإلسالم  وقدلمال والكفاءات والخبرات، أس اعمل على توطين الطلب وريوزيع الدخول ومحاربة الفقر، كما للدولة وإعادة ت

ا والعمل الحرفي من فروض الكفاية، وكل ذلك يعمل ا شرعًيعلى العمل ومنع تعطيل الموارد البشرية وجعل العمل اليدوي واجًب

ْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفا" قال تعالى:على دعم القدرة االقتصادية للمجتمع وتنميته.

وجه الداللة في هذه اآلية أن الله عز وجل ذلل األرض لعباده، وأمرهم بالسعي فيها والعمل، و، (al-Mulk,18)"ةَوِإَلْيِه النُُّشوُر

فاإلنسان  ؛صادية العامةوره في الحياة االقتفيبين هنا أهمية العمل ود (Al-Razi, 1999) من أجل تحصيل رزقهم، ومعاشهم

على تأمين حاجاته وحاجات أسرته المتعددة، فهو بهذا يحقق أمنه االقتصادي على مستوى أسرته  االذي يعمل يكون قادر

 .(Abu Shuwayma,2016) وأمته ووطنه، مما يساهم في االكتفاء الذاتي للدولة

 ا: مراعاة سلم األولويات في اإلنتاجثانًي

باعها حيث رتب الحاجات المجتمعية حسب أهميتها وإش ،باألهمية النسبية عند اإلنتاج صادي اإلسالميالنظام االقتأخذ 

إذا كان في مراعاته إخالل  اإذا كان في مراعاته إخالل بحاجي، وال يراعي حاجي افال يراعي تحسيني ؛وفق سلم األولويات

لتوفير االحتياجات األساسية للمجتمع من السلع الضرورية، ثم  أي السعي ؛فاإلسالم نظم اإلنتاج بتوفير الضروريات .بضروري

توفير السلع الحاجية التي تتفاوت أهميتها بين الناس، وبعد ذلك إنتاج السلع الكمالية )التحسينيات( التي يعتمد استهالكها على 

 ترف.  وأدون إسراف ألفراد ويجب إنتاجها واستهالكها دخول ا

 لربويةثالثًا: تحريم الفائدة ا

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا الرَِّبا : "قال تعالى .تغالل رأس المال بطرق غير مشروعةواسكافة صوره حرم اإلسالم الربا ب

 (Baqarah,-lA 275)ْيعَ َوَحرَّمَ الرَِّبا"َوَأَحلَّ اللَّهُ اْلَب"قال تعالى:و (Imran,130-Al)َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفةً َواتَُّقوا اللَّهَ َلَعلَُّكمْ ُتْفِلُحوَن"

لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب  ،خر للصدقة الوجه الكالح الطالحوهو الوجه اآل ،حرم الله تعالى الربا

ر في ومن جفاف في القلب وش ،السمح الطاهر الجميل الودود عرضه عرضا منفرا ليكشف ما في عملية الربا من قبح وشناعة
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لربا آثار سيئة أهمها أنه يعمل على تركز الثروة ويحمل اإلنتاج لو( Qutb, 1992) المجتمع وفساد في األرض وهالك للعباد

يربط االستثمار بعائد الفرصة البديلة ويوحد قاعدة الملكية فأما االقتصاد اإلسالمي  ،كلفة الفائدة وهي كلفة عقدية باهظة

ه المدخرات وتشجيع أصحاب رؤوس يفائدة يؤدي إلى خفض تكاليف االستثمار مما يؤدي إلى توجوالمخاطرة، كما أن إلغاء ال

األموال على اإلنتاج بنظام المشاركة المشروعة في الربح، كما ُيعتبر الربا عقبة في وجه االستثمار الحقيقي وهو المسؤول عن 

 .األزمات االقتصادية والمالية التي تواجه العالم

 رة الدولة على الموارد المحليةا: سيطرابًع

أول خطوات التخلص من التبعية الخارجية أن تقوم الدولة بوظائفها التي تضمن استقاللية الدولة اقتصاديا وتحقيق 

مصلحة أفرادها، من خالل إنفاذ أحكام الشريعة اإلسالمية في وجوب استغالل الموارد المحلية وعدم تعطيلها وعدم تمليكها 

وفي حال عدم قدرة الدولة على استغالل  .والمالية والمعادن والمواد الخامسواء الموارد الطبيعية  ،األجنبيلرأس المال 

، وقد يكون لالستثمار األجنبي دور التمليكألجنبي بعقود اإلجارة وعدم مواردها مباشرة لها أن تمنح حقوق امتياز لالستثمار ا

يكون تحت رقابة الدولة وبما تراه السياسة الشرعية في مصلحة األمة اإلسالمية، في عمليات التنمية االقتصادية لكن يجب أن 

وتعزيز  ويظهر أيضا دور الدولة من خالل توفير المقومات األساسية لنجاح عمليات االستثمار وتقديم التسهيالت للمستثمرين

 . ودعم المنتج والمنتوجات الوطنيةدور القطاع الخاص 

 ي الزراعة والصناعةا: النهوض بقطاعخامًس

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا فيأكل  -رضي الله عنه-عن انس 

على فضل الغرس والزرع والحض على ذلك دل ي (Al-Bukhari, 2013) منه طير أو إنسان أو بهيمة، إال كان له به صدقة(

لزراعة واألجر افي يبين الحديث الشريف أهمية العمل و ،(Ibn Hajar Al-Asqalani, 1959) عمارة األرض وبيان األجر

 يساهم في تحقيق األمن االقتصادي.ألنه والثواب عليه و

أصل في واآلية  ،(Al-Anbiya, 80) "َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوس  َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَهْل َأْنُتْم َشاِكُروَن"وقال تعالى: 

ويأكل من عمل يده وهذا دليل على أهمية  والخوصاتخاذ الصنائع واألسباب فكان داود عليه الصالة والسالم يصنع الدروع 

الزراعي والصناعي ويظهر ذلك من  ينن أحكام االقتصاد اإلسالمي تؤكد على أهمية القطاعإ .(Al-Tabari,2000) الصناعة

األرض وحجزها وعدم استغاللها وتؤكد على إحياء األرض واستقطاعها، إذ يجب على خالل األحكام التي تنهى عن تعطيل 

 إال عند الضرورة المسلم وجوبا كفائيا إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية الضرورية وال يجوز استيرادها من الخارج

(Rabaa'a, 2007). 

 : السياسات التجارية التي تحقق المصلحة العامةاسادًس

وكانوا يملكون معرفة ودراية فيها ولكن كانت المناطق متفاوتة في الجدب  ،لعرب قبل اإلسالم بممارسة التجارةاشتهر ا

للعرب أسواق في الجاهلية  تفأرض اليمن فيها زرع وثمر، والحجاز واد  غير ذي زرع وبعضه ذو خصب يزرع، وكان ؛والنماء

عكاظ وهو قريب من الطائف يجتمع فيه الناس في األشهر الحرم، كما  يمارسون فيها عملية البيع والشراء ومن أشهرها سوق

اشتهروا برحلة الشتاء والصيف األمر الذي ساعد أهل مكة على االتصال بالقبائل األخرى وإطالق القوافل التجارية إلى الشام 

( الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوع  3( َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت )2صَّْيِف )( ِإيَلاِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوال1ِلِإيَلاِف ُقَرْيش  )"واليمن، قال تعالى:

في الصيف إلى الشام  :فلهم رحلتان ؛يمارسون التجارة صيفا وشتاًء اكان أهل مكة تجار )Quraish-lA((4َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوف  )

في الوقت نفسه  يدعووسالم على حرية التبادل التجاري الخارجي يؤكد اإلكما  .(Al-Tabari,2000) وفي الشتاء إلى اليمن

 .حقق التنمية االقتصاديةيقتصاد الوطني للدول اإلسالمية ودعم االبما يحقق مصلحة المجتمع وبحماية الصناعات الوطنية  إلى

لم اإلسالمي وال تتعارض مع لظروف التي تمر بها دول العالالعمل على تطوير السياسات التجارية بحيث تكون مالئمة يجب و

فالسياسة الشرعية الرشيدة معنية باعتماد سياسة تجارية تضبط التجارة الخارجية وهندستها بما  .يةأحكام الشريعة اإلسالم

 يحقق مصلحة األمة اإلسالمية.
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 ا: االعتماد على المصادر الداخلية للتمويلسابًع

وائض وخاصة القروض، وذلك عن طريق تعبئة الفكافة أشكالها ب رجيةعلى مصادر التمويل الخايجب الحّد من االعتماد 

وقد جاءت أحكام الشريعة اإلسالمية بضبط المدخرات وتحريم االكتناز واإلسراف والتبذير  .االقتصادية وتعبئة المدخرات

الم حق التملك بالعمل واالستثمار حيث ربط اإلس ،وأنماط الترفيه، كما توجه أحكام التوزيع االبتدائي لتعزيز مرونة العرض الكلي

مما يحقق عنصر الكفاءة في النظام االقتصادي  ،في الموارد، من خالل أحكام اإلحياء واالستزراع واالستخراج والتعدين

 ع على االكتفاء الذاتي قدر اإلمكان.شجياإلسالمي، و

 ثامنا: التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية

اذ القرارات المتعلقة بالتنمية االقتصادية وإيمانهم بأهميتها ونفعها الذي يعود على المجتمع إن لمشاركة األفراد في اتخ

طريق الذي يحقق احتياجات جميع األفراد ومشاركتهم الفي إنجاح عمليات التنمية االقتصادية وسيرها في  اكبيًر ابأكمله دوًر

َفِبَما َرْحَمة  ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا " ول بعدالة. قال تعالى:عوائد التنمية االقتصادية عن طريق توزيع الثروة والدخفي 

" ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّليَنتَ َفَتَوكَّلْ َعَلى اللَّهِ ِإنَّ اللَّهَ َغِليظَ اْلَقْلبِ َلاْنَفضُّوا ِمنْ َحْوِلكَ َفاْعفُ َعْنُهمْ َواْسَتْغِفرْ َلُهمْ َوَشاِوْرُهمْ ِفي اْلَأْمرِ َفِإَذا َعَزْم

(Al-Imran,159) .لكن قد يخطر ببال أحد رأي فيه  ،اووجه الداللة في هذه اآلية أن الرسول عليه السالم أكمل الناس عقًل

الصالة عليه -مصلحة لم يخطر ببال الرسول عليه السالم من أمور الدنيا التي لم يرد فيها نص، أيضا ليكون فعل الرسول 

 .(Al-Razi,1999) سنة يقتدي بها والة األمور من بعده -السالمو

 ا: االستفادة من التطور التكنولوجي تاسًع

اجية ونقل بعضها للفنون اإلنت امن قبل الدول المتقدمة وامتالكه حتكاره، فإن امع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم 

وقد تكون  .من أساليب التبعية للخارج ، يعدالدول اإلسالمية نامية ومنهاإلى الدول ال الدول المتقدمة بما يخدم مصالح

ومنها ما ال يتالءم مع إمكانيات الدول اإلسالمية وقدراتها، فالبد  ،التكنولوجيا المستوردة مخالفة ألحكام االقتصاد اإلسالمي

 "َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن" من اختيار ما يحقق المصلحة لألمة مع موافقته ألحكام الشريعة اإلسالمية، قال تعالى:

(Nahl,43-nA) بما ال يخالف أحكام اإلسالم وخبرتهم الداللة هو االستفادة من علم اآلخرين جهو (Roumi,1986-Al). 

لمستوردات من خالل هذه األحكام تتضح أهمية االلتزام بها لتحقيق مقصد توطين الطلب االستهالكي والحد من ا   

بدايًة، ثم الحد من أنماط الطلب الشاّذة المنتشرة في المجتمعات وثقافات المجتمعات الغربية والتي يتدافع األفراد في المجتمعات 

الشريعة كذلك فإن ، Effa, 2016)) فقط بسبب تأثرهم باآلخرينلها اإلسالمية على تبنيها بصرف النظر عن حاجاتهم الفعلية 

الكية التي االلتزام بالقيم والثقافة االسته إلى وحذرت من اإلسراف والتبذير، ودعتشجع استهالك الكماليات اإلسالمية لم ت

 .(Ayoub, 2018)تتالءم مع أحكامها 

 النتائج والتوصيات

 ا: النتائجأوًل

 توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

  اعتمادها على استيراد السلع االستهالكية ارتفاع معدالت في دول العالم اإلسالمي ونتج عن عدم ضبط التجارة الخارجية

أخطرها تفاقم على االقتصاد آثار سلبية عينة الدول المختارة، مما نتج عنه اسة وفي االستيراد بشكل كبير خالل فترة الدر

 المديونية الخارجية وتعاظم معدالت البطالة.

 ات اإلسالمية على السلوك االستهالكي لدى أفراد المجتمع لبيس الثقافة السلوكية المستوردة من الغرب كان لها أثر

اذة التي ال تتالءم مع قيم  المجتمعات اإلسالمية مما أدى إلى انتشار أنماط الطلب الش ،على السلع والتحكم بأنماط الطلب

 وثقافتها.

  الضوابط الشرعية لالستهالك، بااللتزام  أنماط الطلب الشاذة من خالل اءاحتوقادرة على أحكام االقتصاد اإلسالمي

 ومسؤولية ولي األمر في تطبيق أحكام االقتصاد اإلسالمي فيما يحقق مصلحة األمة.ومنظومة القيم اإلسالمية
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  خاصًة ما  ،إعادة توجيه الطلب قدر المستطاع إلى الداخل، وتضييق عنصر التسربتوطين الطلب االستهالكي من خالل

 يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار أنماط الطلب الشاذة.ذي من شأنه أن األمر ال لم يكن منها ضروريا

  وجود عقبات أمام الحد من المستوردات الكمالية وانتشار أنماط الطلب الشاذة بعصر العولمة واإلنترنت وتحكم الدعاية

ى المستهلك، وهذا يوجب وممارسة ضغط وإكراه ايحائي ذاتي وإكراه اجتماعي لد .االستهالكية في خيارات المستهلك

الوطنية وضبط أنماط الطلب  عالم وتوجيهها نحو الترويج للسلعا مع وسائل اإلسياسة شرعية واعية ورشيدة وتعاوًن

 للّتوجه إلى الضروري والحاجي واالبتعاد عن أنماط الطلب الشاذة.

 ثانيًا: التوصيات

 ا يلي:توصي الباحثة بم ،بناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج

  ،وااللتزام بالقيم والثقافة التي تتالءم مع االلتزام بأحكام االقتصاد اإلسالمي والضوابط الشرعية التي تحكم االستهالك

 واالبتعاد عن االستهالك التفاخري وتقليد اآلخرين. ،طبيعة المجتمعات اإلسالمية

  تحقيق مقصد توطين الطلب االستهالكي، لتحقيق  من أجلبضبط التجارة الخارجية وهندستها يتعين على الدولة القيام

 مصلحة األمة اإلسالمية في الحد من البطالة والمديونية الخارجية.

 اإلعالم والمؤسسات الدينية بشتىوخاصة وسائل  ،لنشر الوعي حول الثقافة االستهالكيةكافة مؤسسات المجتمع  تعاون 

اآلفات المحيطة في المجتمع ومواجهتها، وعدم االستهالك ب عاد المجتمبهدف توعية أفر ؛الوسائل المتاحة والمباحة شرًعا

 كما يستهلك اآلخرون.
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Abstract 

The world has gone through great progress and developments in all fields, especially in technology, 

knowledge, communication, external trade and globalization; which all led to connecting all countries 

worldwide with each other. This had a significant impact on Islamic World countries; the most 

significant is the impact on consumption demand and controlling the consumer taste, options and 

demand on commodities. This helped in the emergence of condensed consumption media, which 

enhanced deviant consumption patterns and dedicated the follow-up of the production-consumption 

system. This also has led to merging consumers’ minds in unreal worlds far away from their social and 

economic status. This instilled the intellectual and cultural fellowship in what has been known as 

abnormal demand patterns, conformity, individuality and appearance. This study sought to examine the 

role of Islamic economic provision and behavioral value system in limiting the spread of abnormal 

demand patterns in Islamic societies and to identify the role of abnormal demand patterns in the growth 

of imports (i.e., unemployment and indebtedness). The study revealed that Islamic economy provisions 

include abnormal demand patterns represented the legitimate controls of consumption and the Islamic 

value system. The study recommends that the government control and plan its foreign trade for the 

patronization of consumer demand and limit the abnormal demand patterns. 

KeyWords: Abnormal Demand Patterns, Imports, Islamic Economy. 
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 ملخصال

لدول ومنها اتجهت بعض ا ،مع إستمرار حالة الفراغ التشريعي لقواعد تنظيم عقود النقل متعدد الوسائط على المستوى الدولي

نظيم قانوني تالمملكة األردنية الهاشمية إلى وضع تنظيم تشريعي خاص للنقل متعدد الوسائط، بهدف توفير حلول جزئية تعوض غياب 

 ظيم التشريعيويهدف هذا البحث إلى القاء الضوء على أهم مالمح التنيحكم عقود النقل متعدد الوسائط. موحد على المستوى الدولي

دة التنظيم لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط في ضوء القانون األردني للوقوف على مدى نجاح المشرع األردني في تحقيق وح

 امن خالل هذ د الوسائط. وتبين لناالقانوني لمسؤولية متعهد النقل، ومدى نجاحه في وضع أسس موحدة لمسؤولية متعهد النقل متعد

ؤولية متعهد ي لمسلم يحقق النجاح على مسار إيجاد حلول عملية للمشكالت التي تعوق توحيد النظام القانون البحث إن المشرع األردني

لمجال أمام أكثر من ايفتح  2018 عام إن البناء القانوني لنظام حدود مسؤولية متعهد النقل الذي تضمنه قانون إذ ؛النقل متعدد الوسائط

 التطبيق على مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط.إتفاقية دولية أو قانون وطني واجب 

 دد الوسائط.، اتفاقية جنيف، قانون النقل متععهد النقل، النقل الدولي للبضائعالنقل متعدد الوسائط، مت الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

رتباط عقد النقل  النظرًا ،أدى التطور في وسائل النقل إلى التأثير على التنظيم القانوني لعقد نقل البضائع بشكل خاص

 ة وسائط وفقاً بل بعد ،بوساطة واحدة نقل البضائع محصورًا شهده حجم التبادل التجاري الدولي، حيث لم يعدع الذي يبالتوس

 وهو ما يعرف اليوم بالنقل متعدد الوسائط.  ،لمتطلبات معينة

من البداية حتى  ل من الباب إلى الباب،نقل البضائعبمصطلح النق النقل متعدد الوسائط الدولي، الذي يعرف أيضًاويعني 

دون  ،ةالنهاية عبر استعمال واسطتي نقل مختلفتين على األقل وبموجب وثيقة شحن واحدة وضمن إطار عملية نقل واحد

بمتعهد د يعرف وذلك على مسؤولية شخص واح ،أي دون اللجوء إلى عمليات التفريغ وإعادة الشحن التقليدية انقطاع الحمولة؛

اد واسطتي نقل عتم على مبدأ االنقل. ونشير في هذا السياق إلى وجوب التفرقة بين النقل متعدد الوسائط الذي يقوم أساسًا

مد على واسطة الذي يعت ،بالنقل المتتالي أو ما يعرف أيضًا ،مختلفتين على األقل ضمن العملية الواحدة والنقل المتعاقب

 وليس متعهد نقل واحد. لذي يقوم به عدة ناقلين متعاقبينوا ،ةواحدة مستعملة بصورة متتالي

وأنه بدأت مشكالت هذا القطاع القانونية تظهر، سيما  ،حول العالم واسعًا ومع انتشار النقل متعدد الوسائط انتشاراً 

تبين و ،ضمن إطار عملية واحدة متعددة الوسائط ،استعمال واسطتي نقل مختلفتين على األقل ، علىيعتمد من حيث المبدأ

إلى تبدل قسري على مستوى اإلطار القانوني. فعندما بدأ  ،ان تبدل المشهد التقني والتكنولوجي أدى عملياً  ،للمجتمع الدولي

لة القانون برزت مشك –ومع عدم وجود تنظيم دولي يحكم هذا النمط من النقل  –تنفيذ عقود النقل الدولي متعدد الوسائط 

وقوع ضرر أحادية الواسطة حال م إحدى اتفاقيات النقل الدولية واجب التطبيق على هذه العقود، وهو ما أدى إلى تطبيق أحكا

                                                           

2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 . دكتوراة في القانون التجاري ، جامعة القاهرة ، مصر 
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قانونية  ًاتتضمن نظمووسائط النقل التي تحكمها تلك االتفاقيات. إال ان هذه االتفاقيات متباينة  للبضائع المنقولة في إحدى

خاصة فيما يتعلق بأحكام مسؤولية الناقل، مما ترتب عليه إمكان خضوع عقد النقل متعدد  ،ى حد كبيرتتفاوت أحكامها إل

لمرحلة النقل التي وقع فيها الضرر للبضائع المنقولة، وبالتالي أصبح  الوسائط الواحد ألكثر من نظام قانوني واجب التطبيق تبعًا

 . عن البضائع مسبقًامن المستحيل التنبؤ بحدود مسؤولية متعهد النقل 

قامة اطار قانوني موحد يحكم تنفيذ ة التي بذلت على المستوي الدولي الرامية إلى إوعلى الرغم من المحاوالت العديد

هذه المحاوالت لم تسفر عن قواعد قانونية موحدة تنظم تنفيذ النقل متعدد الوسائط على  فإن ،عقود النقل متعدد الوسائط

 أهم هذه المحاوالت الدولية هي اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع تما كانالمستوى الدولي. ورب

لم تدخل حيز  "( علمًا بأنها1980فاقية األمم المتحدة )سوف يشار إلى هذه االتفاقية فيما بعد بمصطلح " ات (1) 1980لسنة

 ،تضمنت قواعد قانونية تنطوي على التزامات متوازية بين أطراف العقدعلى الرغم من أنها ، (2022النفاذ حتى يومنا هذا )

قوبلت بموجات من عدم القبول  فقد ،لكثير من المشكالت التي تعترض تنفيذ عقود النقل متعدد الوسائط ووفرت حلوال عملية

كانت  –لق منها بحدود المسؤولية ألن أحكامها خاصة ما تع نظراً  ،من قبل مالك السفن وشركات النقل العمالقة ومشغلي النقل

لتحقيقها من تعظيم  المصالح التي يرمى هؤالء الناقلونوهو ما يتعارض مع  ،تمثل زيادة في العبء المادي على متعهدي النقل

فباشروا الضغط على حكوماتهم من أجل عدم التصديق على االتفاقية. ومع تأخر استكمال النصاب  ،الربح المادي لمشروعاتهم

أصبحت الساحة الدولية خالية من قواعد دولية تحكم تنفيذ النقل  ،حيز النفاذ 1980ل اتفاقية األمم المتحدة قانوني لدخوال

وتحت حاجة األطراف المعنية في مجال النقل الدولي إلى قواعد تستند إليها في تنفيذ عقود النقل متعدد  .متعدد الوسائط

( في وضع ICCع غرفة التجارة الدولية )م )تنمية التابع لألمم المتحدة )األونسترالك مجلس التجارة وال، فقد اشترالوسائط

إال إذا أفصح ،بمعنى ان هذه القواعد ال تطبق تلقائيًا إال أن هذه القواعد اختيارية؛ ،قواعد خاصة بوثائق النقل متعدد الوسائط

 . (2)في تطبيقها االشاحن ومتعهد النقل عن رغبتهم

جهت بعض الدول إلى ات ،حالة الفراغ القانوني لقواعد تنظيم النقل متعدد الوسائط على المستوى الدوليومع استمرار 

ود النقل متعدد بهدف توفير حلول جزئية تعوض غياب تنظيم قانوني على المستوى الدولي يحكم عق،قليميةعقد اتفاقيات إ

كانت هناك االتفاقية الجزئية لتيسير النقل متعدد الوسائط للبضائع لدول الميركوسور بأمريكا الالتينية الوسائط. ومن ثم 

Mercosur.27.April 1995))، سيان لدول جنوب شرق اسيا لرابطة اآل واتفاقية النقل متعدد الوسائطASEAN 

)Draft.March2001)سوف يشار إليها فيما بعد بمصطلح (3)لدول العربية ، وأخيرا عقدت اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين ا(

 االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط(. 

ن ال يجري وراء سراب ى نصوص تنظم النقل متعدد الوسائط،اختار المشرع األردني أوأمام الحاجة إل،وفي هذه الظروف

لتبني قانون ينظم النقل  ،1980وإنما أن يستلهم من اتفاقية األمم المتحدة  ،سواء الدولية أو االقليمية ،نصوص االتفاقيات

)سوف يشار إلى (4)2018لسنة  29وقد كان هذا بمناسبة قانون النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع رقم  .متعدد الوسائط

د الوسائط بحكم طبيعته الجغرافية التي ألخذ األردن بنظام النقل متعد ونظرًا (.2018هذا القانون فيما بعد بمصطلح قانون 

تفاقية األمم المتحدة  إلى ادون االنضمام رسميًا نقل لتسهيل التبادل التجاري لدية,تفرض عليه االعتماد على هذا النوع من ال

قل وأهمها وتنظيم هذا النوع من النقل في التشريعات األردنية ذات العالقة بموضوع الن داد هذا البحث,حتى وقت إع – 1980

من النقل. ومن أهم هذه  كز القانونية ألطراف هذا النوعاإلى بيان العديد من المر . مما دعا2018لى االطالق قانون ع

ل مختلفة عبر الوسيط المسؤول عن عملية نقل البضائع في دو ائط الذي يعتبر األساس في عملية النقل متعدد الوساألطراف 

 متعهد النقل متعدد الوسائط. على تسميته جرى العرف  وسائط متعددة. وقد

 الدراسات السابقة 

دراسة مقارنة مع  :)المركز القانوني لمتعهد النقل متعدد الوسائط في ضوء التشريع األردنيهذا البحثيعتبر عنوان 

من الدرسات التي تناولت موضوع مسؤولية متعهد  ات الدولية الحديثة( من المواضيع النادرة؛إذ ال توجد سوى قلةاالتفاقي

ل الدولي متعدد :التنظيم القانوني لمسؤولية متعهد النقتخصص. ومن هذه الدراسات نذكر النقل متعدد الوسائط بشكل م
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قانوني النظام الونادية معوض، /قل الدولي متعدد الوسائط للدكتورةمسؤولية متعهد النو ،سوزان علي حسن /الوسائط للدكتورة

بيان  براق جواد سوادي. وقد انصب اهتمام الدارسين في تلك الدراسات على متعدد الوسائط للباحث/لمتعهد النقل الدولي 

, إال أن ما يميز الدراسة الحالية عن هذه 1980التنظيم التشريعي لمسؤولية متعهد النقل في ضوء اتفاقية األمم المتحدة 

في ضوء القانون األردني )قانون  متعدد الوسائط ببيان المركز القانوني لمتعهد النقل ن هذا البحث مختصأ الدراسات هو

مع أحدث االتفاقيات المعنية بالنقل متعدد  نية بالنقل الدولي للبضائع مقارنة( باعتباره من التشريعات الحديثة المع2018

 الوسائط. 

 مشكلة البحث

في اإلجابة عن التساؤل اآلتي: هل نجح المشرع األردني في تحقيق وحدة التنظيم التشريعي  تتمحور إشكالية هذا البحث

 لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط على الصعيد الدولي؟ 

 أهداف البحث

لهذا  الوقت قد حان للوقوف وقفة تقييمة نجد ان ،( حيز التنفيذ2018لسنة  29بعد دخول هذا القانون )القانون رقم 

خاصة وأنه على عكس الفترة التي سبقته والتي غاب فيها كل تنظيم دولي للنقل المتعدد الوسائط ما عدا اتفاقية األمم  ،القانون

هناك اتفاقيات دولية حديثة تنظم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولية متعهد  ،التي لم تدخل حيز التنفيذ 1980المتحدة 

هي اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع  ط. ونخص بالذكر اتفاقيتين: األولىائالنقل الدولي متعدد الوس

وأذنت بتنظيم  2008ديسمبر  11والتي قررت الجميعة العامة لألمم المتحدة اعتمادها يوم  أو جزئيًا عن طريق البحر كليًا

ت بتسميتها " قواعد روتردام ")سوف يشار إلى هذه االتفاقية أوصيو 2009سبتمبر  23عليها في  حفل فتح باب التوقيع

فيما بعد بمصطلح قواعد روتردام(. أما االتفاقية الثانية فهي االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط والتي وقع اعتمادها من 

ن مقارنة هذين النصين أ. ونرى (4)9/9/2009بتاريخ  ،7123رقم ال س جامعة الدول العربية بموجب القرار ذيقبل مجل

 .2018الحديثين مع نصوص القانون األردني مفيدة جدا لتقييم أولي لقانون 

 منهجية البحث

التحليلي ومناهج مختلفة)التاريخي،  ةثالث توظيف من خاللها اقتضت دراسة موضوع البحث هذا االعتماد على منهجية تم

 الوصفي(.و ،المقارن

 بحثأهمية ال

قانون  في البحثالدولي للبضائع ودوره في االقتصاد الوطني األردني، كما تبرز أهمية  من أهمية النقل بحثتنبثق أهمية ال

 ذيالجديد المعرفة  ، من أجلللبضائع دوليالمعنية بالنقل ال تشريعات الوطنيةاألحدث على مستوى ال قانونباعتباره ال 2018

 . الوسائط مسؤولية متعهد النقل الدولي متعددجاء به بخصوص 

 خطة البحث

ماهية متعهد النقل الدولي متعدد  تناول أولهما  تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، لمحاولة اإلجابة عن إشكالية البحث،

مسؤولية متعهد النقل في تنفيذ عقد النقل مه والتزاماته وحقوقه، بينما تناول المبحث الثاني الوسائط من خالل بيان مفهو

 . 2018ألحكام قانون  متعدد الوسائط وفقًاالدولي 

 متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط  ماهية األول: بحثالم

دد للتعريفات المختلفة التي تمت صياغتها بص أولهماخصص لمتعهد في هذا المبحث عبر مطلبين،يبحث ماهية ا سيتم

 . وذلك على النحو الذي سيأتي تباعًا ,وواجياتهقل متعهد النحقوق اآلخر ل يخصصتعريف متعهد النقل، بينما 
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 تعريف متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط : األول مطلبلا

في عالم النقل الدولي يتطلب  إن التعريف بمتعهد النقل متعدد الوسائط للبضائع باعتباره شخصية قانونية ظهرت حديثًا

الفرع ) تمييز متعهد النقل عما يشتبه بهبعد ذلك  يتبعوس ،()الفرع األولتسليط الضوء على المفهوم القانوني لمتعهد النقل 

 (. الثاني

 المفهوم القانوني لمتعهد النقل الدولي متعدد الوسائطالفرع األول: 

 نعرض في األولىفقرتين،من خالل تقسيمه إلى  متعهد النقلالمفهوم القانوني ل علىتسليط الضوء  فرعال افي هذ يتمس

ونتناول في الفقرة الثانية التعريف التشريعي لمتعهد النقل في ضوء االتفاقيات الدولية،  ،لراي الفقه متعهد النقل وفقًاتعريف 

 والقانون األردني. 

 لرأي الفقه تعريف متعهد النقل متعدد الوسائط وفقًا -أوال

نحاول طرح البحري، وسالقانون ري وطرحت بصدد تعريف متعهد النقل تعريفات متعددة من قبل فقهاء القانون التجا

نوني في عقد النقل متعدد الوسائط. مع مركزه القا ذي نراه أفضل من غيره وبما يتالءمإلى جانب التعريف ال بعض تلك التعريفات

نقل صدار سند في عمليات النقل المشترك ويتولى إ)الشخص الذي يتعاقد مع الناقلين المشتركين  فقد عرف متعهد النقل بأنه

في مواجهة أصحاب البضائع في كل مراحل النقل المشترك  واحد يتضمن كافة مراحل النقل المشترك ويكون مسؤواًل

 ا كان تصرف أصالة أم وكالة. وعرف أيضاً أنه لم يبين تصرف متعهد النقل فيما إذ ،. ويؤخذ على هذا التعريف(5)المختلفة(

ويؤخذ  (6)رحلة حتى نهايتها ويبرم عقد النقل متعدد الوسائل مع الشاحن(بأنه )شخص يتحمل المسؤولية كاملة من بدأ ال

حيث  هناك  ،قيام متعهد النقل بابرام عقد نقل متعدد الوسائل مع الشاحن وليس عقد نقل متعدد الوسائط ،على هذا التعريف

دي الذي تتم عبره عملية النقل، بين مصطلح واسطة النقل ووسيلة النقل. فواسطة النقل هي عبارة عن الجزء الما اختالف

بأنه كذلك  والمركب(. وعرف ،والطائرة،التي يتم نقل البضاعة داخلها )كالقطار، والسفينةلك تختلف عن وسيلة النقل وهي بذ

. (7))شخص يتصرف بصفه شخصية ال بالوكالة أو بالنيابة عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل متعدد الوسائط(

يشوبه القصور، وذلك من خالل التركيز على الجانب التعاقدي فقط دون بيان  بالرغم من بساطة ووضوح هذا التعريف، فإنهو

عقد النقل متعدد الوسائط المبرم مع الشاحن باستخدام واسطتين أو أكثر  ؛ أي بيان دور متعهد النقل في تنفيذالجانب العملي

 من وسائط النقل مقابل أجر يدفع له. 

نستطيع تعريفه بأنه )كل شخص يلتزم بموجب عقد النقل  ،الفقهية التي قيلت في متعهد النقل استعراضنا التعريفات وبعد

متعدد الوسائط بأن يقوم بنفسه أو بواسطة وكالئه بنقل البضاعة بعد استالمها من الشاحن بواسطتين أو أكثر من وسائط 

التعريف  نقل متعدد الوسائط(. فمن خالل هذاصدار مستند ويتولى إ ،لغرض إيصالها سالمة إلى جهة الوصول لقاء أجر ،النقل

عن الشاحن في نقل البضائع  وليس وكياًل يتصرف بصفته أصياًل ،طبيعي أو معنوي نؤكد أن متعهد النقل هو شخص حاولنا أن

وفق  ،أو أكثر من وسائط النقل من مكان تسلمها إلى المكان المحدد لتسليمهاوإرسالها من مكان إلى آخر باستخدام واسطتين 

 حرصنا في التعريف السابق على بيان الجانب التعاقدي في عالقة متعهد النقل بالشاحن.  عقد النقل متعدد الوسائط. وقد

 التعريف التشريعي لمتعهد النقل متعدد الوسائط :ثانيًا

سواء في نصوص: االتفاقيات الدولية أو االقليمية أو حتى على مستوى متعهد النقل جرت محاوالت عديدة لتعريف 

في المادة  (1980اتفاقية األمم المتحدة ) في تعريفيتمثل تلك المحاوالت  أبرزولعل  ت الوطنية المعنية بالنقل الدوليالتشريعا

ينوب عنه،عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف أي شخص يبرم باألصالة عن نفسه أو عن طريق شخص )( منها بأنه 2ف/1)م

ال بالوكالة أو النيابة عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل متعدد الوسائط،ويتحمل مسؤولية  ،بصفته أصياًل

له من الجهة المرخص ( منها بأنه )الشخص 1في المادة ) بية للنقل متعدد الوسائط فقد عرفتهأما االتفاقية العر.تنفيذ العقد(

منضمة لهذه االتفاقية والذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر  المختصة في دولة

 ويتحمل مسؤولية تنفيذ العقد(. ويتصرف بصفته أصياًل ,ينوب عنه
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أن يحتوي على مسألة  من بديتبين لنا أن أي تعريف لمتعهد النقل إل ,ومن كل التعريفات التي قيلت في متعهد النقل

وهي كون المتعهد يتصرف كأصيل وليس بالوكالة أو النيابة عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل.  ،جوهرية

 2018فقد عرف قانون  ،وعلى الصعيد الوطنيكما أنه الشخص الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط. 

لشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط وفق أحكام ابأنه ) ( منه2)ادة في الم متعهد النقل

  طار من الضروري إبداء مالحظتين هما(. وفي هذا االهذا القانون

 ؛للنقل ًاولذلك ال يمكن ألي كان أن ينصب نفسه متعهد ،ن المسؤول لاللتزام األساسي في هذا العقد هو متعهد النقل.أ1

 . (8)يفرض على من يمارس هذا النشاط الحصول على موافقة هيئة مزاولة أعمال متعهد النقل 2018فقانون 

ن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته الناتجة عن تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط يفرض على متعهد النقل أ 2018قانون أن . 2
إذ هي ضمانات لحسن تنفيذ العقد ولتحمل المسؤولية التي قد  ؛ةمنطقية وضروري . ونرى أن هذه الشروط تبدو (9)

من  (48،49،51ن ذلك ما جاء في الفصول)عدم تنفيذ العقد. وهي شروط نجدها في القانون المقارن وم قق منتتح

 (3،4)في المادتين  نجد هذه الشروط  ، كما(10) 1998لسنة  21القانون التونسي المتعلق بالنقل متعدد الوسائط رقم 

 .(11)من االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط 

 لنقل متعدد الوسائط عما يشتبه بهتمييز متعهد ا: الفرع الثاني

ما قد يؤدي إلى حصول خلط أو م ،هناك بعض األشخاص الذين يمارسون بعض األدوار في مجال عملية النقل الدولي

 ولعل من أبرز هؤالء: وكيل العبور، ووكيل العمولة بالنقل. تشابه بينهم وبين متعهد النقل.

 متعهد النقل متعدد الوسائط، ووكيل العبور -أواًل

الناقل البحري الذي يتلقى منه الوكيل  ؛ أي همزة وصل معيصف جانب من الفقه وكيل العبور بأنه شخصية مفصلية

فهو شخص وسيط يتدخل في الفترة التي تفصل بين  .(12)ائيةالبضاعة إلعادة إرسالها وشحنها من جديد إلى وجهتها النه

تضح لنا طبيعة الفرق بين وكيل العبور . ومن ثم ت(13)يتلقى البضاعة من الناقل البحري ويعيد إرسالها إلى ناقل آخرإذ  ،ناقلين

فهو يقوم بمهمة استالم البضاعة من الناقل  ،اعتياديا للمرسل أو المرسل إليه فبينما يعد وكيل العبور وكياًل ؛ومتعهد النقل

فهو يبرم  ،للمرسل أو المرسل إليه اعتياديًا نجد في المقابل أن متعهد النقل ال يعد وكياًل ،إلى الناقل الثانيوإيصالها األول 

سمهم. كما أن متعهد با عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عملية النقل أو متصرفًا وليس وكياًل عقد النقل بصفته أصياًل

لوكيل العبور التي تتحدد مسؤوليته بالفترة الزمنية بين  خالفًا ،النقل يتحمل مسؤولية تنفيذ عقد النقل من الباب إلى الباب

 نهاية عقد النقل األول وبداية عقد النقل الثاني. 

 ووكيل العمولة بالنقل ،متعهد النقل متعدد الوسائط -ثانيًا

ومركز متعهد النقل  قد يصعب التمييز بين مركزه ،بالعمولة بالنقل يبرم العقود عن موكله باسمه الخاصوكيل لما كان 

الوقت الحاضر يحتاج إلى جهد فالتمييز بين هذين المركزين في  ،متعدد الوسائط الذي يبرم العقود باسمه الخاص أيضًا

والتساؤل  ،تقدم عمليات مختلفة مرتبطة بالنقل متعدد الوسائطمتعددة األغراض التي  مع ظهور وتزايد الهيئات خصوصًاكبير،

 ؟ واحدًا قانونيًا يمثالن مركزًا عن اآلخر أم إنهما مختلفًا قانونيًا منهما مركزًا هذا الصدد: هل يمثل كلالذي يثار في 

وجود بعض االختالفات من حيث الحقوق وااللتزامات المترتبة لإلجابة عن هذا التساؤل نقول إن القارئ ألول مرة قد يرى 

لمتعهد  خالفًا بالنقل يلتزم بإطاعة أوامر موكله وكيل العمولةالعمولة بالنقل، على اعتبار أن على كل من متعهد النقل ووكيل 

 .لنقل مقارنة بوكيل العمولة بالنقلالنقل الذي ال يلتزم بإطاعة أوامر المرسل، باالضافة لمدى الحرية التي يتمتع بها متعهد ا

بالطرق التي ستسلكها البضاعة والوسائط المستخدمة في ذلك، أو باختيار الناقلين الداخلين في عملية فيما يتعلق  خصوصًا

وكيل  من الفقه يميل إلى التسويه بين المركزين على اعتبار أن متعهد النقل الدولي ما هو إال ًا. إال أن هناك جانب(14)النقل

ن لفقه وجهه نظره باعتبار " أ. ويبرر هذا الجانب من ا(15)منهين بذلك كل جدل حول التكييف بهذا الصدد ،بالعمولة للنقل

رسات الجارية في التعامل الدولي تؤكد المماو ،تنظيم عمليات النقل متعدد الوسائط أصبح الصفة المميزة للوكيل بالعمولة للنقل



 ...متعدد الوسائط في ضوء التشريع األردنيلدولي االقانوني لمتعهد النقل  المركز                                                                            602
 

كأصيل في مواجهة  فالوكيل بالعمولة للنقل عندما يمارس أعماله االعتيادية يتصرف تلقائيًا ؛كزينضرورة التسوية بين المر

 اً إما أن يستعمل وسائل النقل الخاصة به وإما تلك التابعة إلى ناقل آخر، أو مزيج وهو أيضًا ،مثل متعهد النقل المرسل تمامًا

بين متعهد النقل  النقل. ولذلك يمكن الرد على من يرى أن هناك فارقًامن كال األمرين وهو نفس الدور الذي يقوم به متعهد 

إذ  ل ووكيل العمولة بالنقل التقليدي؛والوكيل بالعمولة للنقل، بأن أصحاب هذا الرأي يستندون إلى المقارنة بين متعهد النق

عن المرسل مقارنة بمتعهد النقل  ه وكياًلويتصرف بصفت ،الترتيبات الالزمة لعملية النقلينحصر دور الوكيل بالعمولة في عمل 

في حين أن وكيل العمولة بالنقل الحديث أصبح يملك وسائل وأدوات هذا في تنفيذ عقد النقل.  الذي يتصرف بصفته أصياًل

متعدد الوسائط دون التحدث نستطيع اليوم التحدث عن النقل  عديدة تتعلق بالنقل الدولي للبضائع، مما يمكن معه القول أننا ال

 ". (16)عن الوكالة بالعمولة للنقل 

 واحداً  قانونيًا منهما يمثالن مركزًا ن كاًلمولة بالنقل باعتبار أبين مركز متعهد النفل ووكيل الع وان كنا نميل للتسوية

لمعرفة دقيقة بوظائف  ن المركزين طبقًانظرنا إلى الناحية العملية نجد صعوبة التسوية بي فإذا ،المسألة ليست بهذه السهولة فإن

 ،فهناك الكثير من الوسطاء الذين يقومون بالكثير من الوظائف بعضهم يعمل كوكيل اعتيادي عن أصحاب العالقة .كل منهما

وم لوظيفة التي يقفي ا أن العبرة تكمنمنهم من هو بين هؤالء وهؤالء. وعليه فإننا نرى و-والبعض اآلخر يعمل بأسمه الخاص 

وليس في االسم الذي ،لنظام القانوني الذي يحكم نوع النقل المنفذفي اوكذلك  ،بها الوسيط والطريقة التي يعمل بموجبها

 سواء متعهد النقل أو وكيل بالعمولة للنقل. يطلق على كل منهما

 حقوقهمتعهد النقل متعدد الوسائط و التزامات: المطلب الثاني

الشاحن لغرض يعد متعهد النقل شخصية قانونية متكاملة لها حقوق وعليها التزامات تنتج عن قيامه بإبرام عقد النقل مع 

نقل مختلفتين على االقل من وسائط النقل من دولة إلى دولة أخرى مقابل أجر محدد. إال أن تلك  نقل البضائع بواسطتي

حظيت به التزامات الناقل وحقوقه في القوانين واالتفاقيات الدولية المعنية  الذي لحقوق لم تحظ باإلهتمام ذاتهااللتزامات وا

نتيجة  هد النقل وحقوقه في الوقت الحالي، وبدأ االهتمام بموضوع التزامات متعبالنقل الدولي. وقد تأثر الفقه بذلك قديمًا

ن كان هذا الموضوع يتم تناوله بشكل الوسائط بعد أ معنية بالنقل متعددتعدد االتفاقيات االقليمية والتشريعات الوطنية ال

ويركز الباحث في هذا المطلب على النقطتين التاليتين: .ولم يتم إفراده على حدة ،ضمني عند الحديث عن مسؤولية متعهد النقل

 ،ثل حقوق متعهد النقلأما الثانية فهي تمووهي بدورها تمثل حقوق المرسل )الفرع األول(،,األولى تمثل التزامات متعهد النقل

 وهي بدورها تمثل التزامات على عاتق المرسل )الفرع الثاني(. 

 التزامات متعهد النقل متعدد الوسائط : الفرع األول

هو العقد المبرم بين الشاحن ومتعهد  هناك عقد نقل دولي متعدد الوسائطأن تبين لنا من المفهوم القانوني لمتعهد النقل 

للقانون، ومن  ن هناك عالقة بين متعهد النقل والشاحن يحكمها هذا العقد وفقًاني أوهذا يع ،النقل أو من ينوب عن أي منهما

ضاعة (، والبعض اآلخر يتعلق بالببعضها يتعلق بمستند النقل )أواًل ،ثم فإن هذه العالقة ترتب التزامات على متعهد النقل

 (. )ثانيًا

 االلتزامات المتعلقة بمستند النقل  -أوال

ومنها ما ما يتعلق بإصدار مستند النقل)أ(، منهاتتعلق بمستند النقل،تقع على عاتق متعهد النقل بعض االلتزامات التي 

 يتعلق باختيار خط سير الرحلة ووسائط النقل )ب(. 

 إصدار مستند النقل متعدد الوسائط  -)أ(

وذلك  ،التطور في صناعة النقل الدولي للبضائع تطور في الوثائق والمستندات الالزمة لتنفيذهان من الطبيعي أن يرافق ك

إيجاد أنواع  يقتضياألمر الذي  ،لمواكبة األساليب الحديثة في النقل بالحاويات ةلم تعد كافي ائق النقل احادية الواسطةألن وث

ولتحقيق هذه الغاية فقد اتجه التفكير إلى إيجاد وثيقة نقل جديدة  .مع متطلبات المرحلة الحاليةم ءتتال نقلجديدة من وثائق ال
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على أن تقر باتفاقية دولية لتكون اسم وثيقة النقل متعدد الوسائط، تلبي حاجات التطور الجديد في صناعة النقل أطلق عليها

من خالل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( إبرام مقبولة على المستوى الدولي، فتم عن طريق األمم المتحدة 

ومنها الوثيقة  ،معظم مشاكل النقل المشترك على نحو ما ذكرنا سابقًا،حيث عالجت هذه االتفاقية 1980اتفاقية األمم المتحدة 

صدار وثيقة نقل واحدة )مستند اعة إتعهد النقل حال استالمه البضفقد ألزمت االتفاقية م .التي تغطى هذا النوع من النقل

حين يأخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته، -1) نها  على أنه( م5/1النقل متعدد الوسائط( حيث نصت المادة )

في السياق و للتداول أو غير قابل للتداول(.يقوم باصدار مستند نقل متعدد الوسائط يكون حسب اختيار المرسل قاباًل

( من االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط على متعهد النقل عند إبرام عقد النقل وانتقال البضاعة 5/1وجبت المادة )أذاته،

في االتجاه ويتم تسليمها إليه. و ،إلى مسؤولية متعهد النقل إصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل

إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل وأصبحت  -أنه )أأ( من القانون على /5المادة ) حيث نصت 2018قانون  ذاته مضى

 فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن(.  ،البضاعة في حيازة متعهد النقل

: هل يصح اللجوء إلى أال وهي ؛إصدار مستند نقل متعدد الوسائطبخصوص التزام متعهد النقل ب وتطرح إشكالية هامه

فيما يخص هذه المسألة لم تكن إجابة المشرع  رع اللجوء إلى مستند مكتوب عادي؟يفرض المش المستند اإللكتروني أم 

في  د الوسائط. فالمشرع األردني يكتفياألردني واضحة ودقيقة، على عكس ما نجده في االتفاقيات الدولية المعنية بالنقل متعد

حيازة متعهد حن ومتعهد النقل وأصبحت البضائع في على أنه )إذا تم التعاقد بين الشا:بالنص 2018ن من قانو 5المادة 

ال تمنع  نفسه القانونمن  7. إال أن إصدار وثيقة النقل هذه بموجب المادة فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن(،النقل

أي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا من إصدار أي ). وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل أو ب

وال يخل ذلك بالحجة القانونية لوثيقة النقل(. فهذا النص يثير التساؤل  ،لالتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العالقة

 لكتروني؟ اإل األخرى التي تتعلق بعملية النقل. فهل يقصد المشرع المستند حول المقصود بالوثائق

لكتروني ضمن مصطلح الوثائق األخرى التي تتعلق بعملية النقل ،نميل إلى إدخال المستند اإللإلجابة عن هذا التساؤل

وهذا يسمح بإدماج الوسائل  ،فالنص يحيل إلى أي وثائق أخرى .2018من قانون  7والتي ورد النص عليها في المادة 

قبل المشرع األردني حجة الوثيقة االلكترونية  رائجة في المعامالت الدولية. كذلك لى األقللكترونية التي أصبحت سائدة أو عاإل

: )السجل االلكتروني منه على أن 2ي ينص بموجب المادة الذ2015لسنة  15ذي الرقم لكترونية عامالت اإلبصدور قانون الم

ء أي منها أو تخزينها أو من نوع آخر يتم انشا هو رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة

بمقتضى قانون يط االلكتروني(.والمشرع األردني باستخدام الوسأو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها أو نسخها  استخدامها

الوزراء  المعامالت االلكترونية قد وضع الهياكل الخاصة الالزمة لخدمات المصادقة االلكترونية. ناهيك عن صدور قرار مجلس

 .(17) 2013لكتروني لسنة م ترخيص واعتماد جهات التوثيق اإلالمتعلق بالمصادقة على نظا 27/10/2013بتاريخ 

 عندما نصت في إلى جواز إصدار مستند النقل متعدد الوسائط إلكترونيًا 1980وقد أشارت اتفاقية األمم المتحدة 

أو  ،أي وسيلة ميكانيكيةب : إصدار مستند نقل متعدد الوسائطإذا وافق المرسل على ذلك ،يجوز -4أنه )( منها على 4ف/5)م

 ،مستند النقل متعدد الوسائط. وفي هذه الحالة عليها على ان يحتوي 8وسيلة اخرى تحفظ سجال للبيانات التي تنص المادة 

يحتوي على جميع البيانات  مقروءًا لمرسل مستندًاتسليم اب،يقوم متعهد النقل متعدد الوسائط، بعد أخذه البضائع في عهدته

 حكم هذه االتفاقية مستند نقل متعدد الوسائط(. ب ،ويعتبر المستند المذكور ،المسجلة على هذه الصورة

ماذهب إليه ويالحظ على هذا النص انه يمثل البذرة األولى لظهور مستند النقل متعدد الوسائط اإللكتروني على خالف 

. واالضافة 1978ن وضع اتفاقية النقل متعدد الوسائل ال يختلف عن وضع اتفاقية هامبورج لسنة أ"ء حيث ذكر أحد الفقها

سجلة يصال اآللي الذي يبين المعلومات المعدد الوسائل هي ان ايصال الشحن واإلالوحيدة التي جاءت بها اتفاقية النقل مت

فقد جاءت اتفاقية  ؛". وبدورنا نحن ال نتفق مع هذا الرأي(18)الوسائل ثبات عقد النقل متعدديعطي للشاحن ليسد حاجته في إ

لكترونية أو ند النقل متعدد الوسائط بصورة إبفقرة واضحة وصريحة ومباشرة على جواز إصدار مست 1980األمم المتحدة 

في ظل التطورات الهائلة التي شهدها عالمنا، بخالف اتفاقية  ، وهو أمر محمودأي وسيلة أخرى تحفظ سجال للبياناتب

لم تشر  نها، نالحظ أالمعنونة )إصدار سند الشحن( بفقراتها الثالثمن اتفاقية هامبورج  14ص المادة إذ من قراءة ن؛هامبورج
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من اتفاقية األمم  5المادة  من 4كما هو الحال في نص الفقرة  صدار سند الشحن إلكترونيًاإشارة بسيطة وواضحة إلى جواز إ

االتجاه ذاته الذي في لكترونية. و باية وسيلة آلية أو إوإنما أكتفت بأن يكون التوقيع على سند الشحن معمواًل ،1980المتحدة 

أن ( منها إلى 1، حيث تشير المادة )أخذت االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط،1980أخذت به اتفاقية األمم المتحدة 

تعهد النقل على استالم م وثيقة النقل متعدد الوسائط هي مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط ويعتبر إثباتًا)

الحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو للبضاعة موضوع النقل في 

. وثيقة النقل متعدد 2. وتكون ألمر شخص أو لحاملهانقل متعدد الوسائط القابلة للتداول: .وثيقة ال1وهي نوعان:  ،إلكترونية

 تحرر باسم مرسل إليه واحد(. والوسائط غير القابلة للتداول: 

النقل  سندفعالية  لكتروني النقل اإل سندفقد أعطت ل ؛ثر بهذا الخصوصلتوسع أك 2008م روتردا قواعدجاءت و

من فعرفت المادة األولى ؛التفاقيات الدولية السابقةبذلك، بل قامت بتنظيم أحكامه بشكل موسع مقارنة مع اولم تكتف ،الورقي

المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر يصدرها الناقل :)سجل النقل اإللكتروني بأنه يعنيمن القواعد نفسها  18بند ال

فيها المعلومات المرتبطة منطقيا بسجل النقل اإللكتروني بواسطة مرفقات بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد النقل، بما 

من سجل النقل  اً بحيث تصبح جزء ،أو الموصلة بطريقة أخرى بسجل النقل اإللكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل

 :هيروني، واإللكت

 تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل.-أ

 .تثبت وجود عقد النقل أو تحتوي عليه( -ب

لها، على أنها إيصال بالبضاعة التي يستلمها الناقل أو  قانونيًا ًالكترونية تجد سندوهكذا أصبحت بيانات الشحن اإل

نها أصبحت تقوم بنفس الدور الذي تقوم :أبمعنى؛بين الناقل والشاحنعقد النقل الشخص المفوض من قبله وأنها تثبت أيضا 

 GRANT V. SOUTHWESTERN)ففي قضية عرضت على القضاء االنجليزي،لما سبق وتطبيقًاه وثائق الشحن الخطية.ب

)PROPERTIESAND COUNTRY  ، (.19) قانونيةحكم بأن سندات الشحن االلكترونية تعتبر سندات 

ما زالت تنظر بإستحياء إلى هذه  فإنها ،لكترونيةلرغم من أن قواعد روتردام أقرت صراحة نظام سندات الشحن اإلوبا

يجوز تسجيل أي شيء تقتضي هذه االتفاقية بأن يشتمل عليه -نصت على أنه )أأ من القواعد(/8؛ ذلك أن المادة )م السندات

مستند النقل أو يحمله سجل نقل إلكتروني، شريطة أن يكون إصدار سجل النقل اإللكتروني واستخدامه الحقا بموافقة الناقل 

وبداهة فإن هذا  حكام االتفاقية دون تراضي الطرفينحن(. وهذا يعني أنه ال يمكن إصدار السند اإللكتروني في ضوء أوالشا

وإنما تراضي األطراف على أن يفرغ المحتوى في سند إلكتروني واالتفاق  ،التراضي ليس هو التراضي المطلوب إلنعقاد العقد

 يد البحرية الراسخة منذ أمد بعيد؛لم ترغب في هدم التقال،دام رغم طابعها التقدمي.فاتفاقية روتر(20)على استعمال هذا السند

بل إن االتفاقية قد جعلت االستعمال اإللكتروني لوثائق النقل  ،فالوثائق الورقية مازالت محتفظة بمكانها وغير مهددة باإللغاء

مع احترام القيود المفروضة على  ،ر بين هذه الطريقة أو تلكولألطراف حرية االختيا ،طريقة بديلة للوسائل التقليدية المعروفة

الذي عالجت به االتفاقية الجديدة سندات الشحن اإللكترونية، ،نرى مدى تقدم النمط التشريعي كل طريقة. ومن هذا المنطلق

 والذي يتناغم مع التطورات التي طرأت على صعيد النقل البحري.

 قل المستخدمة االلتزام باختيار وسائط الن -ب()

يجب أن تكون له الحرية في اختيار وسائط النقل المستخدمة في  ،إزاء المسؤولية الجسيمة التي يتحملها متعهد النقل

حيث يالحظ أن االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المعنية بالنقل متعدد الوسائط لم تلزم متعهد النقل  ،تنفيذ عقد النقل

أو خط السير الذي ستسلكة  قد ال تكون هذه الوسائط المستخدمةإنه  ؛ إذبإثبات خط سير الرحلة ووسائط النقل ونقاط التغير

وسائط النقل معروفة وقت إصدار   أو  كانتفإذا كان خط السير محددًا ،كومع ذل .الرحلة معروفة وقت إصدار مستند النقل

وفي ذلك تقول المادة  .إثبات هذا البيان في المستند المذكور فيجب في مثل هذه الحالة ،مستند النقل متعدد الوسائط

ير نقل البضائع ووسيلة النقل تحديد خط س -6يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:  -)أ 2018( من قانون 9أ//6)م

 إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة(. ,المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة ألخرى
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 االلتزامات المتعلقة بالبضاعة -ثانيًا

 ،تمر من خاللها البضاعة بعدة عمليات ذات طابع فني في معظمها ،تخلل تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط عدة مراحلت

ومن ثم شحن البضاعة وتستيفها في  ،حيث يتوجب على متعهد النقل استالم البضاعة في الزمان والمكان المحددين لذلك

فيتم فك البضاعة وتفريغها  ،ومن ثم نقل البضاعة إلى مكان الوصول حيث تجري العمليات السابقة بطريقة عكسية،وسيلة النقل

( 16وفي ذلك تنص المادة ).مرسل إليه صاحب الحق في استالمها في مكان التسليمتسليمها إلى ال وأخيراً  ،من وسيلة النقل

على أنه )يقوم متعهد النقل باستالم البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة  2018من قانون 

قد النقل على أن يقوم الشاحن أو من له مناسبة لحفظها من الهالك والتلف وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم االتفاق في ع

 حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك(. 

حيث يقوم باستالم البضائع ،قع على عاتقه عدد من االلتزامات المتعلقة بالبضاعةويالحظ على هذا النص أن متعهد النقل ي

ومن ثم تفريغها بصورة سليمة. ولكن ال  ،والتلفوإعدادها وتحميلها ومناولتها ورصها بطريقة مناسبة تحفظها من الهالك 

 للعبارة طبقًا اإذ يجوز لألطراف المتعاقدة االتفاق على خالفه ؛تعتبر التزامات متعهد النقل السابق ذكرها من النظام العام

 المشار إليها أعاله.  نفسها المادةاألخيرة الواردة في 

حيث جاء نصها على النحو ،2008( من قواعد روتردام 2ف/13)م والواقع ان التنظيم التشريعي السابق مأخوذ من

يجوز  ،7إلى  5 من وبالفصول 14من هذه المادة ودون مساس بسائر أحكام الفصل  1بصرف النظر عن الفقرة  -2التالي: )

مناولتها أو تستيفها للناقل والشاحن أن يتفقا على أن يتولى الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه تحميل البضائع أو 

من  16على أن يشار إلى ذلك االتفاق في تفاصيل العقد(. وفي صدد الحرية التعاقدية التي جاءت بها المادة ) ،أو تفريغها

  ن المشرع األردني من وجهة نظرنا لم يكن موفقًانقول إ ،من قواعد روتردام( 13/2( والمستمدة من )المادة 2018قانون 

أنه تقليديا تقع  والمرسل إليه لعدة أسباب: أولها الم والشحن والتفريغ والرص من متعهد النقل إلى الشاحننقل عبء االستفي 

من اتفاقية  4مو  ،من اتفاقية بروكسل 3/2هذه االلتزامات بحسب األصل على عاتق الناقل وفق االتفاقيات البحرية النافذة )م

أن متعهد النقل هو الطرف األقوى اقتصاديا،  ،عمل الناقل، وثانيها هامبورج( وخصوصا وأنها التزامات تدخل في صميم

. وبالتالي فإن هذه الحرية التعاقدية قد لذي ينظم مستند النقل وفقا لمصلحتهوهو ا ،وبالتالي هو الذي يحدد شروط التعاقد

يم عملية النقل. وثالثها أن تمنح المتعهد فرصه وضع شروط في مستند النقل تجعله غير مسؤول عن التزامات تدخل في صم

وإنما ينفذ تلك الشروط، األمر الذي يلقي عليه أعباء  ،المرسل إليه ال يناقش شروط التعاقد التي تتم بين الشاحن والمتعهد

)السابقة قيات البحرية النافذة ثقيلة. فهذه األسباب التي سبقت تعتبر وجيهة من وجهة نظرنا وتصب في االتجاه الذي تبنته االتفا

والرص، إلى عاتق الشاحن أو المرسل  ،والتفريغ ،والشحن ،قواعد روتردام( حيث لم تسمح للناقل بأن ينقل عبء االستالم على

 إليه. 

 ،مثل هذا النص الذي يسمح لمتعهد النقل بنقل بعض التزاماته إلى الشاحن 1980ولم تتضمن اتفاقية األمم المتحدة 

، بمعنى أنه ال يجوز االتفاق على تعديلها أو مخالفتها ؛ألحكام هذه االتفاقية من النظام العام لنقل طبقًاعد التزامات متعهد احيث ت

( التي حددت النطاق الزمني لمسؤولية متعهد النقل في الفترة التي 1ف/14قراءة نص المادة )موهو ما يمكن استنتاجه  من 

التي تقرر بطالن  تفسها االتفاقية(من 1ف/28، مع نص المادة )متسليمها وقت من وقت أخذ البضائع في عهدته وتنتهي في تبدأ

 الشروط االتفاقية المغايرة لألحكام القانونية لمسؤولية متعهد النقل. 

 الفرع الثاني: حقوق متعهد النقل متعدد الوسائط 

لفرع إلى فقرتين نتناول في فقد رأينا تقسيم هذا ا ،2018بهدف تسليط الضوء على حقوق متعهد النقل في ظل قانون 

لنقل الخاصة باجرة الفقرة األولى: حقوق متعهد النقل الخاصة بالبضاعة، ونخصص الفقرة الثانية لنتناول فيها حقوق متعهد ا

 وذلك على النحو الذي سيأتي تباعا. النقل والرسوم،

 



 ...متعدد الوسائط في ضوء التشريع األردنيلدولي االقانوني لمتعهد النقل  المركز                                                                            606
 

  الحقوق الخاصة بالبضاعة -أواًل

على البضاعة المراد نقلها من دولة إلى دولة أخرى بموجب عقد النقل  لمتعهد النقل عدة حقوق 2018أجاز قانون 

 دراج التحفظات عليها )ب(. ومنها ما يتعلق بإ ،منها ما يتعلق بفحص البضاعة )أ( ،متعدد الوسائط

  فحص البضاعة -)أ(

بضاعة للتأكد من إذا اقتضى األمر قيام متعهد النقل بفحص ال -أنه )أعلى  2018أ( من قانون /13ص المادة )منت

ر لحضور الفحص في الموعد المحدد، فإذا لم يحض إشعار الشاحن خطيًا ، فعليهوذلك بإزالة األغلفة أو فتح األوعية ،محتوياتها

غياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب في ذلك الموعد، فلمتعهد النقل إجراء الفحص في 

 مقتضى الحال(. 

 ،فحص البضاعة المراد نقلها من مكان آلخر بوسائط نقل مختلفة، فإن لمتعهد النقل الحق  في للنص السابق طبيقًاوت

شعار ذلك بحضور الشاحن، أما في حالة إ ويكون ،الواردة في مستند النقل متعدد الوسائط وبيان مدى مطابقتها للبيانات

الرجوع على الشاحن مع احتفاظ المتعهد بحقه في  غيابجاز لمتعهد النقل إجراء الفحص في  ،الشاحن بذلك ولم يحضر

 الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال. 

 فإن أو بالحاويات، فإذا كان النقل عاديًا ًافحص البضاعة من قبل متعهد النقل تختلف فيما إذا كان النقل عادي وآلية

أما إذا  .ومن خالل وسائله البسيطة من فتح األوعية أو إزالة األغلفة للتأكد من محتويات البضاعة يتمكن بسهولة متعهد النقل

 كانت البضاعة محواه. الصعوبات في عملية الفحص في حال  ن المتعهد قد يجد بعض، فإكان النقل بالحاويات

 إدراج التحفظات  -)ب(

، (21)إلى اإلضرار بالبضائع وازدياد احتمال سرقتها ذ الكثير من الوقت ويؤدي أحيانًالما كان التحقق من حالة البضائع يأخ

في ليته في حال اكتشاف ضرر ؤودرء مس ةبغي متعهدظهرت الحاجة إلى إقران تلك البيانات ببعض التحفظات من جانب ال

من  همن إبداء ما لدي الناقللم تمنع قواعد روتردام فلية. ؤوالبضاعة عند التسليم، أو على األقل التخفيف من هذه المس

 من البيانات الواردة أيًاة له من قبل الشاحن، إذا تيقن عن صحة البيانات المقدم تهليؤوتحفظات عن حالة البضاعة كي يدرأ مس

في مستند النقل  بيانًالكتروني زائف ومضلل. وإذا كانت لديه أسباب وجيهة لالعتقاد بأن في مستند النقل أو سجل النقل اإل

أن يتحفظ على وصف البضاعة  ن القواعدم 40الفقرة الثانية من المادة أو السجل اإللكتروني غير صحيح، فله بمقتضى 

. وعند تسليم البضاعة إلى الناقل أو المنفذ البحري في حاوية أو عربة مغلقة، يجوز ةوعالماتها وعدد رزمها وحالتها الظاهر

امه بفحصها أن يبين في مستند النقل أو السجل اإللكتروني ما لديه من تحفظات بشأنها، إذا كانت أسباب بعد قي له أيضًا

ن صحتها. وله أن يبين ، ولم يكن لديه وسيلة عملية للتحقق مها الشاحن غير صحيحةوجيهة لالعتقاد بأن المعلومات التي قدم

مستند النقل أو السجل اإللكتروني بما لديه  على منها، كما له أن يؤشرماهية المعلومات التي تعذر عليه التحقق  في تحفظاته

ولم وهي داخل الحاوية أو العربة، من تحفظات على محتويات الحاوية أو العربة المغلقة إذا لم يتمكن من تفقد محتوياتها فعاًل

النقل أو السجل اإللكتروني. وإذا لم  يكن هو أو المنفذ البحري على علم بتلك المحتويات من مصدر آخر قبل إصدار مستند

يقم الناقل أو المنفذ البحري بوزن الحاوية أو العربة، ولم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا على أن توزن الحاوية أو العربة أوأن 

ن يضمن يدرج الوزن في تفاصيل مستند النقل أو السجل اإللكتروني، ولم تكن هناك وسيلة عملية للتحقق من الوزن، فله أ

 مستندات بتحفظه حول وزن الحاوية أو العربة.

؛ فقد نصت وإنما هي واجب عليه ،نجد ان التحفظات ليست مجرد حق لمتعهد النقل فحسب ،2018وبالرجوع إلى قانون 

مثيال دقيقا اذا علم متعهد النقل أن البيانات الواردة في وثيقة النقل ال تمثل ت-أنه )أنفسه  على  القانون أ( من/12المادة )

أو إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من  ،حيازته أو كانت لديه أسباب معقولة لالشتباه في ذلكالبضائع التي أصبحت في 

يحدد فيه البيانات غير الصحيحة أو أسباب االشتباه في ذلك  وجب عليه أن يدرج في وثيقة النقل تحفظًا ،صحة هذه البيانات

التي  1980ن هذا النص مأخوذ من اتفاقية األمم المتحدة فية للتثبت من صحتها(. والحقيقة أالكا أو عدم وجود الوسائل
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إذا كان مستند النقل متعدد الوسائط يحتوي على بيانات بشأن الطبيعة العامة للبضائع  -1أنه )منها على  9/1نصت في المادة 

ضائع أو كميتها وكان متعهد النقل متعدد الوسائط أو شخص يتصرف أو العالمات الرئيسية أو عدد الطرود أوالقطع أو وزن الب

لالشتباه  أو كانت لديه دواع معقولة ،دقيقًا بالنيابة عنه يعرف ان هذه البيانات ال تمثل البضائع التي اخذها في عهدته تمثياًل

النقل متعدد الوسائط أو الشخص الذي أو إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من هذه البيانات، وجب على متعهد  ،في ذلك

(. أو دواعى االشتباه ، يحدد فيه البيانات غير الصحيحةيتصرف بالنيابة عنه ان يدرج في مستند النقل متعدد الوسائط تحفظًا

التفاقيات اإن ؛وهكذا، يمكننا القول( منها. 7/1االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط بموجب المادة ) في االتجاه ذاته مضتو

صراحة  لمتعهد، إذ هي تجيز لذاته االتجاه القانونيتفي قد سار( 2018الدولية المعنية بالنقل متعدد الوسائطوكذا )قانون 

شريطة أن تكون لديه أسباب جدية للشك في صحتها  ،إبداء التحفظات على قيد البيانات التي يقدمها الشاحن في مستند النقل

 .(22)لوسائل العادية للتحقق منهالم تتوافر لديه ا أنه أو

 الحقوق الخاصة بأجرة النقل والرسوم -ثانيًا

لمتعهد النقل الحق في الحصول على أجرة النقل والرسوم المتعلقة بنقل البضاعة من مكان آلخر بموجب عقد النقل 

عن دفع أجرة النقل  يكون الشاحن مسؤواًل -بقولها )أ 2018( من قانون 30/1وهذا ما نصت عليه المادة ) ،متعدد الوسائط

ق في أي ان متعهد النقل له الح ؛ما لم يتم االتفاق في عقد النقل على خالف ذلك( ،وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع

والتساؤل الذي يمكن ان يثار جة التزامه بنقل البضائع من بلد إلى بلد آخر.الرسوم المتعلقة بها نتيالحصول على أجرة النقل و

 هنا: هل يستحق متعهد النقل األجرة والرسوم في حال هالك البضاعة أو تلفها بفعل القوة القاهرة؟ 

النقل  ال يستحق متعهد النقل أجرة -نه )جأنصت على  فقد،على هذا التساؤل 2018ج( من قانون /31أجابت المادة )

عما يهلك أو يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة إثناء عملية النقل(. وهذا يعني أن متعهد النقل ال يستحق أجرة النقل في 

شرع أن الم ،عملية نقلها من بلد آلخر. ويؤخذ على ذلك  بفعل القوة القاهرة أثناءأو جزئيًا حال هالك البضاعة أو تلفها كليًا

الهالك أو التلف بفعل القوة القاهرة قبل البدء بعملية نقل البضاعة وبين الهالك والتلف بفعل القوة القاهرة  بيناألردني لم يفرق 

ثناء عملية النقل أفي حقاق األجرة بفعل القوة القاهرة تمام عملية نقل البضاعة. فقد حصر المشرع األردني عدم استإبعد 

يخص استحقاق المتعهد لألجرة بين هالك البضاعة أو تلفها الذي يحدث بفعل  فقط. وبدورنا نحن نرى ضرورة التفرقة فيما

قبل فإذا كان الهالك أو التلف  الك والتلف الذي يحدث بعد إتمام عملية النقل.القاهرة قبل االنتهاء من عملية النقل وبين اله

ج( من /31لنص المادة ) عهد األجرة وذلك استناداً ثناء القيام بعملية النقل فال يستحق المتاالنتهاء من عملية النقل أي في أ

ففي هذه الحالة يستحق متعهد النقل  ،تمام عملية النقلو التلف بفعل القوة القاهرة بعد إ. أما إذا كان الهالك أ2018قانون 

ل إليه استقطاع أجرة النقل والرسوم أو أي مصروفات أخرى في وقت آخر بعد اتمام عملية النقل. وال يحق للشاحن أو المرس

 ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.  ،األجرة من متعهد النقل

و الرسوم أو المصاريف األخرى تتمثل ضمانات لمتعهد النقل لغرض الحصول على أجرة النقل أ 2018وقد ضع قانون 

نفسه  القانون أ( من/32المادة ) فقد تناولته ،حقه في اتخاذ إجراءات حبس البضائع وبيعها. ففيما يتعلق بإجراء الحبسفي 

عن دفع أي مما يلي:  لمتعهد النقل حبس البضائع واالمتناع عن تسليمها إذا كان المرسل إليه مسؤواًل -نصت على أنه )أ إذ

أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن  -1

 متعهداستعمال الأي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل(. إال أن -2البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع. 

 .فترة حبسها في أثناء ال يعفيه من التزامه بالمحافظة عليهاوالرسوم والنفقات  قلحقه في حبس البضاعة الستيفاء أجرة الن

ويعود  ،نقضى حق الحبس وزال المانع الذي كان يحول دون تسليم البضاعة المنقولة إليهمتعهدالل ،ومتى أوفى المرسل إليه

تب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد أو ال يتر إذ؛(23)ألحكام عقد النقل وفقًا متعهدااللتزام بالتسليم في ذمة ال

وذلك  ،بالتسليم حتى يفي المرسل إليه بالتزامه متعهدانقضاء االلتزامات الناشئة عنه، بل يقتصر األمر على وقف تنفيذ التزام ال

بيع البضاعة أو  ج( منه لمتعهد النقل/32في المادة ) 2018فقد أجاز قانون  ،بيع البضاعة أما بخصوصوفاء بأجرة النقل.

جزء منها بسعر معقول دون اإلضرار بالمرسل إليه الممتنع عن دفع األجرة أو الرسوم أو النفقات الناتجة عن البيع، ويستوفى 
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ويوضع المبلغ المتبقي تحت تصرف المرسل إليه. ويؤخذ على المشرع األردني هنا أنه لم يبين مدة حجز  ،ذلك المبلغ من البيع

البضائع من قبل متعهد النقل لغرض بيعها واستيفاء أجرة النقل أو النفقات، ومن ثم جعل مدة الحجز مطلقة مما قد يؤدي إلى 

لتالفي االضرار  لذا نرى من الضرورة أن تكون مدة الحجز محددة ، وبالتالي االضرار بالمرسل إليه.زيادة تكاليف الخزن

 بالمرسل إليه. 

 2018المبحث الثاني: مسؤولية متعهد النقل عن تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط وفقا ألحكام قانون 

ابة عن المرسل أو ينبغي التذكير بأنه يتصرف بصفه شخصية ال بالوكالة أو بالني،قبل التطرق إلى مسؤولية متعهد النقل

 2018أ من قانون  /17وهذا هو المبرر األساسي لكونه حسب المادة  ،الناقلين المشتركين في عمليات النقل متعدد الوسائط

 يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد. 

ن مطلب أول( أو مالسواء من حيث نطاقها) ،وقد نظم المشرع األردني بكل دقة مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط

 مطلب ثالث(.المطلب ثاني(أو من حيث حدود هذه المسؤولية)الحيث أساسها القانوني)

 المطلب األول: النطاق القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط 

لوسائط من خالل تقيسمه إلى فرعين نتناول في سنتناول في هذا المطلب النطاق القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد ا

 ،بينما نخصص الفرع الثاني لبحث النطاق الزمني لمسؤولية متعهد النقل ،النطاق المادي لمسؤولية متعهد النقل األول الفرع

 . وذلك على النحو الذي سيأتي تباعًا

 الفرع األول: النطاق المادي لمسؤولية متعهد النقل 

ادي لمسؤولية متعهد النقل يتمثل في ثالت حاالت نجد أن النطاق الم ،2018/ أ من قانون  17بالعودة لنص المادة 

  ، وهو ما سوف ندرسه على التوالي.والتأخير(،والتلف ،هي: )الهالك

 الهالك -)أ(

الحالة التي كانت عليها عند سائط بتسليم البضاعة إلى الشاحن  في يلتزم متعهد النقل بموجب عقد النقل متعدد الو

لذلك فإن هالك البضاعة يؤدي إلى قيام  ،والحجم والمواصفات المثبتة في مستند النقلاالستالم من حيث الكمية والوزن 

يكون متعهد النقل بعد استالمه البضائع  -)أبقولها:  2018من قانون  1أ،/17مسؤولية متعهد النقل. وهذا ما قضت به المادة 

. ويقصد بالهالك الكلي أن البضاعة أصبحت أو جزئيًا ًاكلي قد يكون هالكاً  .والهالكهالك البضائع أو نقصها.( -1عن:  مسؤواًل

أو لم تسلم البضاعة إلى ،وتعفنت أثناء النقل أو كانت جلودًافي  غير صالحة للغرض الذي أعدت من أجله كما لو احترقت كليًا

ة لنقص في حجمها أو أما الهالك الجزئي فهي حالة ما إذا تعرضت البضاع.(24)المرسل إليه كحالة ضياع البضاعة أو سرقتها

وهو يعني مرور فترة زمنية على الوقت الذي كان من  ،الهالك الحكمي. وهناك نوع آخر من الهالك يسمى عددها أو كميتها

بهذه  2018وقد أخذ قانون .(25)ولكنه لم يتم تسليمها ،المفروض ان يقوم فيه متعهد النقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه

متصلة تلي تاريخ التسليم  إذا لم يتم تسليم البضاعة خالل تسعين يومًا -ج( منه عندما قضت بأنه: ج/17)م الحالة في المادة

فتعتبر ،في الفقرة ب من هذه المادة االمشار إليه  تلي مرور المدة الزمنيةالمتفق عليه في عقد النقل أو خالل تسعين يومُا

 سؤولية الناجمة عن فقدها. ويتحمل متعهد النقل الم،البضاعة بحكم المفقودة

 التلف -)ب(

الغرض الذي ال تؤدي  بمعنى أنها ؛يقصد بتلف البضاعة أن تصل البضاعة كاملة من حيث العدد أو الوزن أال أنها معيبة

)محكمة  التلف وصفين؛ فهي تارة تسميه تلفًا أعدت من أجله. والمالحظ على قرارات محكمه التمييز األردنية أنها تطلق على

. (26)( 675/82قرار رقم  ،1983 ،)محكمة التمييز األردنية ( وتارة تسميه تعيبًا335/80رقم  قرار ،1981 ،التمييز األردنية
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 جزء من البضاعة معيباً فيها صل تلف الجزئي يكون في الحالة التي يوال ،أو جزئيًا والتلف تماما مثل الهالك قد يكون كليًا

 . بكاملها البضاعة معيبه أما التلف الكلي فهو أن تصلضاعة سليم. وباقي الب

 التأخير -)ج(

وفي  .(2018من قانون  2أ، /17مستند النقل )معة للمرسل إليه في الوقت المحدد في التأخير يعني عدم تسليم البضا

النوع  الذي يقوم بنقلويقاس على أساس الناقل العادي ،ن تسلم فيهلة عدم االتفاق على وقت محدد، فهو الوقت المفروض أحا

 (.2018من قانون  ،ب /17ويواجة ظروف الرحلة نفسها )م نقسه من البضاعة

 الفرع الثاني: النطاق الزمني لمسؤولية متعهد النقل 

خاصة في المادة و ،2018إن النطاق الزمني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط وقع تحديده بصفه موسعة في قانون 

تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استالمه أو استالم الطرف المنفذ لها  -/ أ منه والتي تنص على أنه: )أ 11

تسلم البضائع إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ في -يم البضائع للمرسل إليه. بوتنتهي مسؤوليته عند تسل ،من الشاحن

تسلم البضائع في الزمان والمكان الذين تقضي  ،وإذا لم يتم تحديد ذلك في العقد .ددين في عقد النقلالزمان والمكان المح

إذا كانت التشريعات ذات العالقة تشترط -بهما العادات أو الممارسات أو األعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.ج

زمان ومكان فيكون  ،تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خالل جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه

تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى الفقرة ب من هذه 

 المادة(. 

ويهدف هذا النص إلى تحقيق نوع من اليقين القانوني لألطراف في معنى تسلم البضائع وتسليمها، فيعتبر أن تسلم 

كما يمكن أن يكون التسلم من سلطة أو  ،مباشرة من الشاحن أو الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه البضاعة يمكن أن يكون

 لبضاعة في عهدته. و األنظمة المنطبقة في مكان أخذ اطرف ثالث يتوجب تسليم البضائع إليها لنقلها بموجب القوانين أ

يتم تسليم  -على أن: )أ نفسه القانونمن  15، حيث تنص المادة نجده في خصوص تسليم البضاعة نفسه الهدفو

فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين  ،البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل. وإذا لم يتم تحديد ذلك

لبضائع إذا كانت التشريعات ذات العالقة تشترط على متعهد النقل تسليم ا-تقضي بهما العادات أو الممارسات أو األعراف. ب

فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع إلى الجهة أو الطرف الثالث  ،إلى المرسل إليه من خالل جهة ما أو طرف ثالث

 هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة(.

عهد النقل بموجب حيث تبدأ مسؤولية مت ،1980المتحدة  قليمي السابق مأخوذ من اتفاقية األمموالواقع أن التحديد اإل

صر االتفاقية االستالم ولم تق ،من الوقت الذي تدخل فيه البضاعة في عهدته حتى وقت تسليمها نفسها االتفاقية من  14المادة 

الث تحتم القوانين أو بل أجازت أن تتم هذه العمليات بواسطة هيئة أو سلطة أو طرف ث ،والتسليم على المرسل والمرسل إليه

. كما أخذت االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط (27)اللوائح المعمول بها في مكان االستالم والتسليم أن يعهد إليه بالبضاعة

( بأن تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه االتفاقية من وقت 13/1حيث قضت في المادة ) ،بذات النطاق

للمرسل إليه أو إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة  قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلةا أو قيام الطرف المكلف من استالمه له

إلى سلطة ما أو طرف ثالث إذا كان قانون مكان  ربية إلمكانية التسلم أو التسليمكما تطرقت االتفاقية الع المفوض باستالمها.

, حيث تنص في 2008ونجد نصوص قريبة من هذه النصوص في قواعد روتردام  .(28)التسلم أو مكان التسليم يقضي بذلك

أن تبدأ مدة مسؤولية الناقل بشأن البضائع بمقتضى هذه االتفاقية عندما يتسلم الناقل أو أي طرف (  على 12/1المادة )

التسلم أو التسليم في قواعد روتردام التطرق إلمكانية  منفذ البضائع بغرض نقلها وتنتهي عندما تسلم البضائع. ونجد أيضًا

كان ما تمتاز به قواعد . وربما (29)من إلى سلطة ما أو طرف ثالث إذا كان قانون مكان التسلم أو مكان التسليم يسمح بذلك

تابعت ما تقدم، لية الناقل على نحو ؤوبعد أن حددت مدة مسف .تمكينها لألطراف تحديد مدة مسؤولية الناقل روتردام هو

ن تسلم البضائع الناقل والشاحن( أن يتفقا على وقت ومكا :يجوز للطرفين )أي :أنه ها النص على( في البند الثالث من12)م
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يكون وقت تسلم وهما:أ.أال  ،بقيدين يعتبران من محاسن هذه االتفاقية قيدت األطراف في هذا االتفاق ةإراد وتسليمها، لكن 

إلتمام  أال يكون وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه سابقًابمقتضى عقد النقل،ب. يلبدء تحميلها األول حقًابضاعة الللالناقل 

 . (30)تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل

ميناء التحميل إلى ميناء المدة المحددة من على االتفاق وفق النقل التقليدي عقد النقل  لذلك فإنه من الممكن ألطراف

ويقوم الناقل بتفريغها في ساحة  ،يسلم الشاحن البضائع في ساحة الحاويات في ميناء التحميل إلى الناقل, بحيث التفريغ

للتحميل  تينالنقل بين ساحتي الحاويات المخصصعن   في المدة المحددةاًلؤوالحاويات في ميناء التفريغ ويكون الناقل مس

للبضائع  يقد حصل قبل عملية التحميل األول البضائع في ساحة حاويات التحميلن استالم أنجد  ,وفي هذا السياق ،والتفريغ

اقتضاء اشتراط هذين القيدين أن .ونرى (31)لعقد النقل وذلك وفقًا ،ن التسليم قد حصل بعد عملية التفريغ النهائي للبضائعأو

بند في  بإدراج( في ظل أحكام اتفاقية هامبورج يعود إلى ما لمسه واضعو االتفاقية من تحايل أحد أطراف العقد )الناقل عادة

 أو أن يكون وقت تسليم البضائع إلى المرسل إليه سابقًا ،يلناقل للبضائع بعد تحميلها األولعقد النقل يحدد مدة استالم ا

لى وقت التسليم الفعلي ألنه كان لصالح الناقلين، فكان الناقل يتفق مع الشاحن ع ًاإلتمام تفريغها النهائي، فكان هذا الشرط دارج

 والبضائع مازالت موجودة في عنابر السفينة. :أي ؛لفعليالتفريغ ا إلتمام سابقًا ذلك الوقت يكونوللمرسل إليه 

، بل بتسليم البضاعة للمرسل ن عقد النقل البحري ال ينتهي بالتفريغ، فقد أوضحت بعض أحكام القضاء ألما سبق وتطبيقًا

الذي هو مجرد عملية مادية تسبق او تعقب التسليم حسب الشروط  ،فالتسليم هو عملية قانونية متميزة عن التفريغ إليه.

بين تسليم البضاعة للمرسل  قضت محكمة التمييز األردنية بأن)هناك فرقًا ،وفي هذا الصدد .الواردة في عقد النقل البحري

اعة هو عمل قانوني يتحقق به تنفيذ التزام الناقل ويترتب عليه انقضاء عقد النقل، إذ إن تسليم البض ؛إليه وتفريغها في الميناء

.وباالتجاه ذاته (32)فهو عمل مادي يتحصل في إخراج البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف الميناء( ،أما تفريغ البضاعة

على ما جرى به قضاء هذه  –البحري النقض في أحد أحكامها بأن )عقد النقل  فقد قضت محكمة ،أخذ القضاء المصري

إذ  ،تنتهي معه مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إال بتسليمها للمرسل إليه تسليما فعليًا؛ وال ينقضي  المحكمة

المتها عن البضاعة وس ويظل الناقل مسؤواًل ،إن التزام الناقل بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه

ميناء الوصول هو عمل مادي ال صحاب الحق فيها وال ترتفع مسؤوليته. وتفريغ البضاعة من السفينة في حتى يتم تسليمها أل

يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب انقضاء  فعليًا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليمًا

.وبخالف (34)في عنابر السفينة تزالضعها تحت تصرف المستلم وهي الللبضاعة مجرد و تسليمًا ال يعدف،(33)مسؤولية الناقل(

( منها 4حيث تنص )م ،كانت تسمح بهذا التصرف المتناقض1978 فإن اتفاقية هامبورج ،السابق التنظيم القانوني والقضائي

ما بوضعها تحت تصرف إيمها إلى المرسل إليه، وما بتسلإوقت تسليم البضائع يكون في إحدى الحاالت التالية:  أن: على

للعقد في الحاالت التي ال يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل، فهذه الحالة األخيرة قد تؤدي إلى  المرسل إليه وفقًا

 . (35)لية دون أن يكون ثمة تسليم فعلي للبضائع إلى المرسل إليهؤوالناقل من المس إبراء

 األساس القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط :المطلب الثاني

فرع أول( ثم نعرض في )الفرع الثاني( ألسس السنتناول في هذا المطلب الطبيعة القانونية لمسؤولية متعهد النقل )

 مسؤولية متعهد النقل في ظل االتفاقيات الدولية والقانون األردني.

 الطبيعة القانونية لمسؤولية متعهد النقل  الفرع األول:

أي أنها قائمة على  ؛عهدته هي مسؤولية عقدية من حيث طبيعتهامتعهد النقل عن البضائع التي هي في إن مسؤولية 

ن طبيعة مسؤولية متعهد النقل مسؤولية د مع المرسل. لذلك يمكننا القول إأساس عقد النقل متعدد الوسائط الذي يبرمه المتعه

بمعنى ان هذه المسؤولية تقوم بمناسبة ولية هو عقد النقل متعدد الوسائط؛ن مصدر هذه المسؤوإ ،عقدية طالما أن هناك عقد

 اإلخالل بتنفيذ االلتزامات التي القاها عقد النقل على عاتقه.
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لنقل سوى إثبات ان صاحب المصلحة ال يحتاج إلى جهد إلثبات مسؤولية متعهد , فإولما كانت هذه المسؤولية عقدية

. إال وفي هذه الحالة ال يستطيع المتعهد سوى إثبات وجود سبب يعفيه من المسؤولية قانونًا ،ثبات الضرروجود عقد النقل وإ

هل هو التزام بتحقيق : التساؤل حول طبيعة التزام متعهد النقل انونية لمسؤولية متعهد النقل يثيرأن البحث في الطبيعة الق

ن التزام متعهد النقل هو التزام ببذل عناية، والعناية المطلوبة ، نقول إولإلجابة عن هذا التساؤل التزام ببذل عناية؟نتيجة أم 

عندما قضت بأن متعهد  2018/ أ من قانون  18على ذلك في المادة  ،حيث أكد المشرع األردني ،هي عناية الرجل المعتاد

ت عدم صدور خطأ منه أو من تابعيه. وهذا يعني أن لمتعهد النقل أن يعفى نفسه من عن الضرر إذا أثب النقل ال يكون مسؤواًل

لو لم تتحقق النتيجة المرجوة من عقد النقل حتى  المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد بذلوا العناية المطلوبة لتنفيذ التزامه

االتفاقيات الدولية المعنية بالنقل عناية هو نفسه اتجاه  بار أنه التزام ببذلمتعدد الوسائط. وطبيعة التزام متعهد النقل باعت

 . (36)كافةمتعدد الوسائط 

 أسس مسؤولية متعهد النقل في ضوء االتفاقيات الدولية والقانون األردني الفرع الثاني:

 ،تعهدإن أسس مسؤولية المتعهد في قانون النقل تختلف من حيث شدتها تجاه المتعهد. أما األساس األشد تجاه الم

قوم متى لم ما يعبر عنه بقرينة المسؤولية، وهي مسؤولية بالنسبة للمتعهد تفيتمثل في ،الذي يوفر الحماية األقوى للمرسل

المصري النقض وقد تبنى قضاء وال يمكنه دحض هذه القرينة إال بإثبات السبب األجنبي.  ،من العقد تتحقق النتيجة المرجوة

خذ قضاء أ . كما(37)نه والمتعلقة بمسؤولية الناقل البحري عن البضائعنفسه في العديد من األحكام الصادرة ع هذا األساس

أما النظام األخف بالنسبة إلى المتعهد  .(38)ساس عند التطرق لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع التمييز األردني بنفس األ

أدى إلى وقوع  تعويض إال متى أثبت المدعي ضده أنه ارتكب هو أو من ينوب عنه خطأً فهو النظام الذي ال يلزم فيه المتعهد بال

 إذ ليس من السهل إثبات خطأ في حين يسهل إثبات الضرر.  ؛فادحًا الضرر. وهذا النظام يلحق بالشاحن ضررًا

مسؤولية على أساس الخطأ الما يعبر عنه ب ،خاصة االتفاقيات الدولية،القانونية،كثيرا ما تعتمد النصوص ولهذا السبب

فهناك قرينة تقوم على عاتق ،و قرينة الخطأ: أي أنه إذا وقعت خسارة ناتجة عن هالك أو تلف أو تأخير للبضاعة المفترض أ

وهنا يمكن إعفاؤه  ،أدى إلى وقوع الضرر دم ارتكابه هو أو من ينوب عنه خطًاالمتعهد أو الناقل إال إذا أثبت هذا األخير ع

نجد هذا  . وفعاًلللمسؤولية وإن كان مفترضًا ويبقى الخطأ أساسًا ،سؤولية. إذا القرينة قرينة خطأ ال قرينة مسؤوليةمن الم

نجد  ،األساس في العديد من النصوص الدولية المعنية بالنقل الدولي للبضائع.ففي خصوص النقل المعتمد على واسطة واحدة

( 1ف/5وهو حكم مستفاد من داللة العبارة الواردة في )م،(39)1978في المادة الخامسة من قواعد هامبورج  هذا األساس مثاًل

 من المفهوم عموماً :)( من االتفاقية الذي جاء فيه2)تفاهم العام الوارد في الملحق من االتفاقية عند قراءاتها باالقتران مع ال

نجد هذا األساس أي الخطأ  (.كذلكم على مبدأ الخطأ أو اإلهمال المفترضلية الناقل بموجب هذه االتفاقية تقوؤومس أن

ة ما لم يثبت أنه التي أقرت بمسؤولية متعهد النقل في مادتها السادسة عشر 1980في اتفاقية األمم المتحدة  المفترض

. وقد نقل (40)اجمة عنهجراءات المطلوبة لتجنب حدوث الضرر أو الخسارة النتخذوا جميع اإلووكالءه قد ا ومستخدميه

ومن ,من االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط 3ف/12في المادة م 1980من اتفاقية األمم المتحدة  16المشرع العربي المادة 

الذي أخذت به  نفسه األساس القانونيهو  1980األمم المتحدة  ثم فيمكن اعتبار أن األساس القانوني الذي أخذت به اتفاقية

 أال وهو قرينة الخطا )الخطأ المفترض(.  ؛قية العربيةاالتفا

نظرنا إلى نصوص  ، ولكن بصفة جزئية، فإذا2008في قواعد روتردام  أيضًاا وقرينة الخطأ هذه كأساس للمسؤولية نجده

يعتمد على المسؤولية على أساس  نها تتبع نظامًاص الخاصة بأساس مسؤولية الناقل،نجد أوبالتحديد إلى النصو ،هذه االتفاقية

أنه إذا على  3ف/17ة المسؤولية حين تنص في م ولكنها تربطه بقواعد تتعلق بقرين ،2ف /17الخطأ المفترض في المادة م 

 ،كالقضاء والقدر ،لم يقم الناقل باثبات عدم خطئه ولكن أثبت أن الضرر ناتج عن أسباب أسهمت في الهالك أو التلف أو التأخير

نشوب حريق ما لم بسبب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه، و ،ضرابواإل ،القوة القاهرةو ،الحجر الصحيو ،لحرب واألعمال القتاليهاو

إنقاذ األرواح أو التدابير المعقولة إلنقاذ والعيب الذاتي أو الخفي للبضاعة، وبه،  يستعينخطأ الشأحن أو أي شخص و

/ أ من قانون  18ن الناقل يعفى من المسؤولية. وقد أخذ المشرع األردني في المادة فإ ،الممتلكات أو المحافظة على البيئه
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 2018أ من قانون /18حيث قضت المادة م،( من قواعد روتردام 3ف  ،2ف /17باالتجاه ذاته الذي أخذت به المادة )م 2018

من أي من موظفيه أو وكالئه تسبب أو ساهم  إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه أو بأن ال يكون متعهد النقل مسؤواًل

على أن يعفى من المسؤولية إذا ثبت أن ذلك  ،لحاق ضرر بهاخسارتها أو تلفها أو هالكها أو إ في تأخير تسليم البضائع أو

 يعود إلى أي من األسباب التالية: 

 . هما أو ممثليأي منهما خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكالء  -1

 القوة القاهرة.  -2

 العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هالك البضائع أو تلفها أو تضررها.  -3
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إذ  ؛فإن قرينة الخطأ لها نطاق واسع ،أو في قواعد روتردام أو في االتفاقية العربية 2018وسواء كان األمر في قانون 

وتوسيع  ،بهم لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط ئط ليتسع إلى دائرة جميع من يستعاند الوسايتجاوز شخص متعهد النقل متعد

للمرسل  ًاضمان ،عن أخطائهم المفترضه إذا وقع ضرر ناتج عن أفعالهم ذين يعتبر متعهد النقل مسؤواًلدائرة األشخاص ال

 لقيام المسؤولية.  وتسهياًل ،والمرسل إليه

 القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط المطلب الثالث: التحديد

من أهم  ًا، باعتباره واحدلمسؤوليةل المنظمحجر الزاوية للنظام القانوني  متعهد النقللية ؤويشكل التحديد القانوني لمس

قيق هذا التوازن فرع أول(، إال أن تحال)عناصر تحقيق التوازن واالستقرار النسبي بين المصالح المتعارضة ألطراف عقد النقل 

ذلك ألن المسؤولية المحدودة ميزة قررت لتخيف عبء المسؤولية نية المتعهد في تنفيذ التزاماته؛ ضي افتراض إبداء حسنتيق

عن المتعهد، ومن المنطق أال يستفيد منها إال المتعهد الجدير بها، وهو ال يكون كذلك إال إذا خال فعله من تعمد إحداث 

 فرع ثاني(.الالذريع الذي ال يغتفر ) الضرر، ومن اإلهمال

 متعدد الوسائطالفرع األول: الحد األعلى لمسؤولية متعهد النقل 

يقصد بالحد األعلى لمسؤولية المتعهد أن ينص التشريع الدولي أو الوطني على مبالغ معينة تدفع للشاحن أو المرسل 

قصوى لمسؤولية المتعهد ال يمكن الحكم  وتشكل هذه المبالغ حدودًاإليه عند هالك البضائع أو تلفها أو التأخر في وصولها، 

 . (41)بأكثر منها مهما بلغ حجم الضرر الذي لحق بالشاحن أو المرسل إليه

والحد األعلى  (البضائع أو تلفها)أواًلهالك  ةفي حال متعهدلية الؤوالحد األعلى لمسونعرض في هذا الصدد لبيان 

 (.ير )ثانياً تأخلية في حالة الؤوللمس

 د النقل في حالتي الهالك والتلفحدود مسؤولية متعه -أواًل

ففي قرار لمحكمة التمييز األردنية  .على مبلغ محدد للتعويض االتفاق مقدمًا واعد العامة، فإنه يمكن للمتعاقدينطبقا للق

 ،جاء فيه )ما دام لم يصدر نظام يحدد المبلغ الواجب ضمانه عن كل طرد أو وحدة من البضائع المشحونة بالطريق البحري

فإن مثل  ،1924بل اتفق الفريقان المتعاقدان على تطبيق اتفاقية بروكسل  ،ولم يشتمل سند الشحن على تحديد لذلك المبلغ

من  ًابنص خاص ويلزم العاقدين على اعتبار أنه يشكل جزء االتفاق ال يخالف النظام أو األخالق العامة وليس ممنوعًاهذا 

، قرار رقم 1983 ،من قانون أصول المحاكمات الحقوقية( )محكمة التمييز األردنية 174/1بالمادة  شروط العقد عماًل

( من القانون المدني األردني التي نصت على أنه 364/1طبيق لنص المادة )(. فقرار محكمة التمييز هذا ما هو إال ت697/82

حق مع مراعاة أحكام القانون(. يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق ال-1)

قل البحري مبلغ الذي يستطيع النامن قانون التجارة البحرية لل 214نتيجة لعدم حسم المشرع البحري األردني في المادة و

والندري لماذا لم  ،وإنما اشار إلى أنه سوف يحدد فيما بعد ،عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة بموجبه ان يحدد مسؤوليته
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فإن ذلك أوقع محكمة التمييز األردنية  ،بأنه لم يتم تحديدة لغاية اآلن علمًا ،من تركه للمستقبل يتم تحديده في هذا النص بداًل

خلطت بين مبدأ تحديد المسؤولية وبين اإلعفاء من  2/2/1989ففي قرارها الصادر بتاريخ  ؛نوع من اإلرباكفي 

تجاري  214لبحرية في مفهوم المادة من قانون التجارة ا 215في المادة  منع اإلعفاء من المسؤولية الواردفأدخلت ،المسؤولية

 (. 754/88قرار رقم  ،1989لتي أجازت التحديد )محكمة التمييز األردنية، ا بحري

يصعب في الواقع األخذ  فإنه ،للقواعد العامة أن يغطي التعويض مقدار الضرر الالحق بالمضرور وإذا كان األصل طبقًا

أن تحميل المتعهد في فال شك  .بمبدأ التعويض الكامل للضرر في ظل الظروف الخاصة المحيطة بعملية النقل متعدد الوسائط

لذلك فقد درجت االتفاقيات الدولية والتشريعات  .على شركات النفل لمبدأ التعويض الكامل للضرر من شأنه التأثير سلبًا

فإذا أصيبت البضائع بضرر وكانت  ،الوطنية المعنية بالنقل الدولي على وضع حد أعلى للمسؤولية في حالتي الهالك والتلف

االتفاقية أو ل المضرور إال على الحد المذكور في فال يحص ،االتفاقية أو التشريع ضرر أكبر من الحد المذكور في هذهال قيمة

 قانونياً  على غرار قواعد روتردام واالتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط تحديدًا 2018نون التشريع الوطني. ونجد في قا

على أنه: )إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو  2018( من قانون 19دة )لمسؤولية متعهد النقل. فقد نصت الما

فقد للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت 

دى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فال يجوز أن تتع

عليه االتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العالقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي 

ن أي تلف أو فقد أن متعهد النقل مسؤول عإذا تبين  -أ( من القانون على أنه: )أ/20ك(. كما نصت المادة )حدث فيه ذل

للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة 

 تعويض المطلوبة من متعهد النقل عنالنقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب أن ال تتعدى قيمة ال

وحدة من حقوق  666,67الخاص عن كل كيلوجرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو وحدتين من حقوق السحب 

، أو نهرًا إذا كان عقد النقل ال يتضمن نقل البضائع بحرًا -أيهما أكبر. ب ،السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة

وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من الوزن اإلجمالي 833فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يحب أن ال تزيد على 

 للبضائع التالفة أو المفقودة(. 

 ة في حالة عدم ذكر قيمة البضاعة في مستند النقل.للمسؤولي ًاقد وضع تحديد 2018أن قانون يستفاد من النصين 

فال يتم األخذ بمبدأ تحديد المسؤولية. أما إذا  ،وأدرج هذا اإلعالن في مستند النقل ،فإذا أعلن الشاحن عن قيمة البضاعة

للمسؤولية وذلك من خالل التفريقبين  ًاقد وضع تحديد 2018فإن قانون  ،لم يذكر الشاحن قيمة البضاعة في مستند النقل

 .وذلك على النحو الذي سيأتي تباعًا من جهة أخرى, غير محدد الموضع الضررومن جهة محدد الموضع الضرر 

 د المسؤولية في حالة الضرر محدد الموضع: حدو -)أ(

لية تقدر ؤوفإن حدود المس ،لية متعهد النقلؤوذا أمكن تحديد المرحلة التي وقع فيها الهالك أو التلف الذي رتب مسإ

وهو ما يعرف  ،للقواعد التي نصت عليها االتفاقيات الدولية النافذة أو القانون الوطني الذي يحكم تلك المرحلة من النقل وفقًا

فإن حدود مسؤولية  ،ثناء المرحلة البحريةفي أ بتحديد المسؤولية على أساس المسؤولية الشبكية. فإذا حدث الضرر مثاًل

حسب األحوال أو القانون ب 1978وتعديالتها أو اتفاقية هامبورج  1924ألحكام اتفاقية بروكسل  متعهد النقل ستحدد طبقاً 

االتفاقيات  ذا بالنسبة للنقل الجوي والنقل البري. وبهذا األساس لتحديد المسؤولية أخذت أيضًاواجب التطبيق. وهكالوطني 

فقد  .المعنية بالنقل متعدد الوسائط محل الدراسة عند تحديد حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة الضرر محدد الموضع

ثناء مرحلة واحدة معينة من في أهالك أو تلف البضائع  أنه )إذا وقععلى  1980من اتفاقية األمم المتحدة  19نصت المادة 

النقل متعدد الوسائط توجد في شأنها اتفاقية دولية واجبة التطبيق أو قانون وطني ملزم واجب التطبيق ينص على حد 

فاقية المذكورة تقرر حدود مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط حينئذ عن هذا الهالك أو التلف وفقا ألحكام االت ،للمسؤولية

أنه )إذا كان متعهد ية العربية للنقل متعدد الوسائط على ( من االتفاق15أو القانون الوطني الملزم المذكور(. كما نصت المادة )

عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة  النقل مسؤواًل

ن ال تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف فإنه يجب أ ،رحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفةالنقل وكانت م
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المتعلق بالوسيلة التي تم بها التلف أو الفقد(. أو الفقد ما تنص عليه مواد االتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي 

 ،ولكن بشروط معينة.ية عند تحديد مسؤولية الناقل البحري متعدد الوسائط أخذت قواعد روتردام بالمسؤولية الشبك كذلك

عند حدوث هالك أو تلف للبضائع أو وقوع حادث أو ظرف سبب تأخرا في تسليمها، )أنه على نها( م26فقد نصت المادة )

السفينة فحسب، ال تكون ألحكام هذه لية الناقل ولكن قبل تحميلها على السفينة فحسب أو بعد تفريغها من ؤوأثناء مدة مسفي 

على ما يتضمنه صك دولي آخر من أحكام، وقت حدوث الهالك أو التلف أو وقوع الحدث أو الظرف المسبب  ةاالتفاقية غلب

 للتأخر: 

كان من شأنها أن تنطبق، بمقتضى أحكام ذلك الصك الدولي، على كل األنشطة التي يضطلع بها الناقل أو أي منها لو  .أ

الشاحن قد أبرم عقدا منفصال ومباشرا مع الناقل فيما يتعلق بذات مرحلة النقل التي حدث فيها هالك البضائع أو كان 

 تلفها أو وقع فيها الحدث أو الظرف المسبب للتأخير في تسليمها،

 أو على الوقت المتاح لرفع الدعوى، مسؤوليتهلية الناقل أو على الحد من ؤووتنص بالتحديد على مس .ب

 .(بمقتضى ذلك الصك ،أو لما هو في غير مصلحة الشاحن وال يمكن الخروج عن التعاقد، سواء كليًا ج. 

الناقل للبضائع في مكان االستالم، سواء  استالمروتردام على عقد النقل الدولي منذ  اتفاقيةللنص السابق،تسري  وتطبيقًا

ميناء بحري أو بري أو جوي أو نهري، في مها في نهاية الرحلة، سواء ، حتى تسليًاأو نهري اً أو جوي ًاأو بري ًابحري ميناًءكان 

فإذا أصيبت البضائع بفقد أو تلف أو تأخر وصولها للمكان المتفق  .قد تم بالبحر ًاكانت وسيلة النقل، طالما أن هناك جزء وأيًا

إذا لية تختلف حسبما ؤويلتزم الناقل بتعويض أصحاب الحق في البضائع عن الضرر الذي أصابهم، إال أن قواعد المس ،عليه

في تسري القواعد المنصوص عليها  ،فإذا وقع الضرر في المرحلة البحرية .قبلها أو بعدها أو وقع الضرر في المرحلة البحرية

على منها، فتنص المادة سابقة الذكر  حقق قبل شحن البضائع بالسفينة أو بعد تفريغهااتفاقية روتردام. أما إذا كان الضرر قد ت

لية الناقل ولكن ؤوأنه عند حدوث هالك أو تلف للبضائع أو وقوع حادث أو ظرف يسبب تأخيرا في تسليمها، أثناء مدة مس

تتضمنه حكام هذه االتفاقية غلبة على ما ال تكون أل ،على السفينة فحسب أو بعد تفريغها من السفينة فحسب تحميلهاقبل 

أن الحادث ويالحظ . الحادث أو الظرف المسبب للتأخير دولية أخرى من أحكام، وقت حدوث الهالك أو التلف أو وقوع تفاقيةا

ن هذا الوقت أمن الضروري  ،لهذه المادة يمكن أن يحدث وقت وقوعه، أو أن يحدث ويستمر خالل فترة من الوقت.ووفقًا

بعد التفريغ،  وازدادقبل الشحن وتفاقم بعد ذلك، أو بدأ على متن السفينة  بق الشحن ويلي التفريغ.فإذا بدأ الضرر مثاًليس

كحالة البضائع المشحونة في حاويات مبردة إذا توقفت أجهزة التبريد قبل شحنها أو قبل تفريغها من السفينة، فال تنطبق عليها 

اتفاقية روتردام لعدم انطباق أحكامها على المرحلة  واشترطتالتفاقية روتردام.  عنها وفقًا الً ؤوويظل الناقل مس 26المادة 

 : كما يلي غير البحرية عدة شروط

لية الناقل وقت حدوث الهالك أو التلف أو وقوع الحدث المسبب ؤوتتعلق بمس وجود اتفاقية دولية أخرى تتضمن أحكامًا .1

برم أللتأخير، وكان من شأن هذه األحكام أن تنطبق على األنشطة التي يضطلع بها الناقل أو أي منها لو كان الشاحن قد 

أو وقع الحدث أو الظرف  تلفمع الناقل فيما يتعلق بذات مرحلة النقل التي حدث فيها الهالك أو ال ومباشرًا منفصاًل عقدًا

 أو الحقًا بحرية، وكان هذا النقل سابقًالبضائع عن طريق واسطة أخرى غير في تأخير تسليمها. ففي حالة نقل ا تسببالم

، فإن أحكام هذه االتفاقية تكون لها السيادة على أحكام قواعد روتردام، إذا ةللرحلة البحرية، ويخضع التفاقية دولية آمر

موقع حدوث الهالك أو التلف أو الظرف المسبب للتأخير في أي من أجزاء النقل غير البحرية، سواء السابقة أمكن تحديد 

بالشاحنات  أوروبافإذا حدث الهالك أو التلف أو التأخير على سبيل المثال خالل نقل بري في  .أو الالحقة للنقل البحري

تكون هي الواجبة التطبيق خالل هذه الرحلة  (CMR)نقل البرييسبق أو يلحق الرحلة البحرية، فإن أحكام اتفاقية ال

التي حدث الضرر ة األخيرة من النقل لو أن المرحل :فعلى سبيل المثال .في إطار النقل الدولي ذلك وذلك إذا كان ،البرية

فاقية النقل الدولي فإن هذا الشرط لن يتحقق طالما أن ات ،من السفينة لميالنو البضائع حيث أفرغت ةخاللها هي من جنو

لزيورخ، ألن  ةتنطبق فقط على عقد النقل الدولي، إال أنها سوف تنطبق لو كانت الرحلة من جنو (C.M.R)للبضائع بالبر 

 . (42)هذا النقل دولي
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 لرفع الدعوى.لية أو بالوقت المتاح ؤولية الناقل أو الحد من المسؤوأن تتضمن االتفاقية الدولية األخرى أحكاما تتعلق بمس .2

بمقتضى تلك االتفاقية.  ،أو لما هو في غير مصلحة الشاحن كليًا تمنع االتفاق على ما يخالفها سواًء أن تتضمن أحكامًا .3

لية كأن تتطلب من أصحاب الحق في البضائع إثبات خطأ الناقل أو ؤوفإذا كانت االتفاقية األخرى تغير من قواعد المس

قلل من المدة التي يجوز فيها لصاحب الحق تأو  (43)لية بمبلغ أقل من المبلغ المحدد بقواعد روتردام ؤوتحديد المس

 في البضائع رفع دعواه على الناقل ال تطبق هذه االتفاقية. 

الواردة في قواعد روتردام ال تسري إال في حالة عدم التعرف على  متعهد النقللية ؤون حدود مسإ،يتضح ،مما تقدمو

حلة النقل التي لحق فيها الضرر بالبضاعة. أما إذا أمكن معرفة مكان وقوع الضرر للبضاعة، وحصره في مرحلة معينة من مر

 الوسائطلية الناقل حسبما هي واردة في االتفاقية الدولية أحادية ؤومراحل النقل غير البحرية، فتطبق في هذه الحالة حدود مس

في ظل نظام المسؤولية الشبكية تختلف وهكذا يمكننا القول إنه . يها الضرر للبضاعةالتي تحكم مرحلة النقل التي حدث ف

الختالف النظام القانوني الذي يحكم الوسط الذي وقع فيه هذا الضرر، وهو  حدود مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط تبعًا

وبالتالي فإننا نرى أن تطبيق هذا النظام في ظل النقل متعدد الوسائط سوف  .ما يمثل أكبر عيوب نظام المسؤولية الشبكية

 . أو تلفها البضاعة مبلغ التعويض في حالة هالكيؤدي إلى عدم المعرفة مسبقا بكيفية حساب 

 في حالة الضرر غير محدد الموضع حدود المسؤولية -)ب(

يتضمن مرحلة بحرية أو  الذيبين النقل الدولي  2018انون قهذه الحالة يفرق  إذا كان الضرر غير محدد الموضع، ففي

النقل الدولي مرحلة  هاأي الحالة التي يتضمن في ؛ففي الحالة األولى .نهرية وبين النقل الدولي الذي ال يتضمن هذه المرحلة

تم احتساب مبلغ التعويض على أساس الطرد أو وحدة الشحن أو الوزن مثلما هو الحال بالنسبة التفاقية يف ،أو نهرية بحرية

( أو وحدتين من حقوق السحب الخاص لكل 666.67( وحدود التعويض تعادل )1979معدلة ببروتوكول عام )البروكسل 

أما إذا لم يتضمن ن. م تطبيق الحد األعلى من التقديريعلى أن يت مفقودةجمالي للبضائع التالفة أو الرام من الوزن اإلجكيلو

 .رام(جالكيلوبوحدة حسابية  833)أي ؛رام فقطجلية بالكيلوؤوفيتم حساب حدود المس ،مرحلة بحرية أو نهرية وليالنقل الد

على هذا النظام  يؤخذو.(44)لدراسةاوهذا النظام هو ما أخذت به االتفاقيات الدولية المعنية بالنقل متعدد الوسائط محل 

أحدهما خاص بالنقل الدولي  :فهو يتحدث عن نظامين ،للتعويض موحدًا من أن يقدم نظامًا فبداًل .أنه معقد وغير منطقي

واآلخر خاص بالنقل الدولي متعدد الوسائط الذي ال يتضمن هذه  أو نهرية، متعدد الوسائط الذي يتضمن مرحلة بحرية

ن تتحقق اال من خالل نظام هد النقل متعدد الوسائط ال يمكن أوحدة حدود مسؤولية متع ن عليه، نرى أ. وبناًءالمرحلة

في اعتقادنا إلى ن تطبيق هذا النظام سوف يؤدي ؛ إذ إمسؤولية موحد يطبق بصرف النظر عن الوسط الذي وقع فيه الضرر

أنه لن يكون بالضرورة عليه  ما يترتب ، وهوواجب التطبيق الذي سيطبق على حدود مسؤولية متعهد النقلتوحيد القانون 

كما ستنتفي  ،تم تحديد وسط النقل الذي وقع فيه الضرر أو لم يتحدد سواًء ،هناك اختالف او تباين في حدود هذه المسؤولية

جبة التطبيق واالنتفاء تعدد النظم القانونية اإللزامية احتماالت التنازع المحتمل بين نظم المسؤولية المطبقة على متعهد النقل 

 جميع مراحل النقل متعدد الوسائط على السواء.  لية متعهد النقل ملزمة وموحدة فيفاحكام مسؤو يها؛عل

 ية متعهد النقل في حالة التأخيرحدود مسؤول – ثانيًا

إذا حدث تأخير  ،من هذا القانون 18و 17و 16أنه )مع مراعاة أحكام المواد على  2018( من قانون 21تنص المادة )

فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ان ال تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة  ئع عن موعده،في تسليم البضا

 لعقد النقل(.  للبضائع وفقاً  ةالنقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث ال تتجاوز قيمة أجرة النقل اإلجمالي

ًا ونصف نالحد األعلى للمسؤولية عن التأخير في التسليم بمقدار يعادل ضعفي 2018حدد قانون  ،للنص السابق وطبقًا

وأحكام هذه الفقرة  الوقت المتفق عليه في عقد النقل. الدفع عن البضائع المتأخرة، التي لم تسلم في من أجرة النقل مستحقة

ؤولية متعهد حيث حددت الحد األعلى لمس 1980األمم المتحدة من اتفاقية  18/4المادة في مجموعها تطابق ما نصت عليه 

بضابط  هنا2018من أجرة النقل المستحقة عن البضائع المتأخرة. وأخذ قانون  ًاونصف نبما يعادل ضعفيفي حالة التأخير  النقل
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ن المسؤولية ؛ أي أ1980دة األمم المتحكما فعلت اتفاقية  تمامًا ،أجرة النقل وليس بضابط الطرد أو وحدة الشحن أو الوزن

لواجب دفعها عن البضائع عن الخسارة االقتصادية الناجمة عن التأخير محدودة بمبلغ يعادل ضعفي ونصف أجرة النقل ا

ففي حالة تأخر المتعهد عن تسليم البضائع في الوقت المتفق عليه، فإن المتعهد هنا يعوض المضرور بمقدار يعادل  المتأخرة.

 .(45)أجرة النقل المستحقة عن البضائع المتأخرة منًا ونصف نضعفي

مكونة  فلنفترض بضاعة ي حالة التأخير في تسليم البضائع.ويوضح المثال التالي كيفية أحتساب الحد األعلى للمسؤولية ف

وتأخر  حدهماأ، ويمثل كل منهما نصف هذه األجرة فإذا وصل هجني 1000من طردين أجرة نقلهما المذكورة في عقد النقل 

 X 2,5  =1250 500) :أي ؛أجرة نقل الطرد الذي تأخر وصوله نم ًاونصف ضعفينلية في األصل هو ؤواألخر، كان حد المس

، فإنه يجب تخفيض هجني 1000لما كان هذا المبلغ المذكور يجاوز مجموع أجرة النقل المذكورة في العقد وهو و جنية(.

( فإن حد التعويض ًاهجني 250) :أي ؛الذي تأخر وصوله ال يمثل في العقد إال ربعهاوإذا كان الطرد  .الحد إلى هذا المبلغ

 . (46)هًاجني 625=  2,5× 250يكون 

 فقدان االنتفاع بالتحديد القانوني لمسؤولية متعهد النقل بصدور السلوك الشائن  الفرع الثاني:

لضرر ن اأبشرط أن يثبت ذاته،الحق أو مستخدميه أو وكيله  متعهدلية، ولتابع الؤوالتمسك بأحكام تحديد المس متعهدلل

 .قد وقع حال تأديته وظيفته الذي لحق البضاعة )الهالك، التلف، التأخير(

أن يكون الضرر  :هماو ،أو نائبه أو من أحد تابعيه أو مستخدميه متعهدتوجد حالتان تنبآن عن سلوك شائن من جانب الو

 .ضرر يمكن أن يحدثأن المصحوب بإدراك  اكتراثأي منهم بقصد إحداث الضرر أو بعدم متناع من اقد نشأ عن فعل أو 

 ،ليةؤوومن ثم يحرم من التمسك بالتحديد القانوني للمس ،بالرعاية ًاجدير هأو تابع متعهدوفي أي من هاتين الحالتين ال يكون ال

أنه: )ال يحق لمتعهد النقل االستفادة من حدود  على 2018( من قانون25. فقد نصت المادة )مويلزم بتعويض كامل الضرر

ن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن قانون إذا ثبت أالمسؤولية القانونية الواردة في هذا ال

همال مع علمه فعل أو تقصير مقصود منه أو من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير أو عن إ

 باحتمال وقوع الضرر(.

إلى وحدة النتيجة التي  استنادًا ،كتراثأدنى وزن أو اعتبار للتفرقة بين فكرتي العمد وعدم اال 2018يقم قانون لم و

أو تابعيه أو مستخدميه في التمسك بالحدود المنصوص عليها في كل  متعهدال وهي سقوط حق الأ ؛تترتب على كل منهما

ن ما أعلى نحو يقيني أو مؤكد  متعهدبينهما ينبغي الوقوف عليها. ففي حالة العمد: يعلم ال ذلك فإن هناك فروقًا ومع .امنهم

بينما في حالة عدم االكتراث  ،لتلف أو التأخير في وصول البضاعةيصدر منه من فعل أو امتناع من شأنه حدوث الهالك أو ا

نه أويترتب على ذلك من وجهة نظرنا  .أو تلف أو تأخير في وصول البضاعةيعلم على نحو محتمل حدوث هالك  متعهدفإن ال

ن من شأن الفعل أو االمتناع الصادر منه إحداث الهالك أو التلف أيعي ويعلم  متعهدفإن ال ،في الحالة األولى وهي حالة العمد

 د النتيجة.يفهو ير ؛ أو التأخير

شأن تصرفه احتمال حدوث النتيجة أو أنه على األقل كان يجب عليه أن يعلم  ن منأفإنه يعي ويعلم  ،أما في الحالة الثانية

ولكنه ال يمكن  ،قد أراد الفعل أو االمتناع وكان يعلم باحتمال حدوث الضرر المترتب على الفعل أو االمتناع متعهدفال .ذلك

 .وإنما كان يعلم باحتمال حدوثها دون أن يفعل ما يحول دون ذلك ،أنه قد أراد النتيجةالقول 

 الخاتمة

ألن الحديث عنها سوف  ،لست أوثر أن تبدو خاتمة هذه الدراسة وكأنها ملخص لكل ما قدمت من بحوث في موضوعها

ن أورد هنا كل ما أسفرت ما دام البحث قد تضمنه في محتوياته. ولست أوثر كذلك أ ،لكل معنى وفاقدًا ومكررًا يكون معادًا

وغير مرغوب فيه وال  مماًل سوف يكون تكرارًا ،ألن استعراضها واحدة تلو األخرى بكل تفاصيلها ،عنه هذه الدراسة من نتائج

لذا فإن الرغبة تراودني في أن أخصص هذه الخاتمة لموضوعين أساسيين: أولهما اإلجابة عن إشكالية  ،يغني عن األصل شيئاً 

في تحقيق وحدة التنظيم التشريعي لمسؤولية متعهد النقل على  2018بحثنا والتي تتمحور حول مدى كفاية نصوص قانون 

 البحث. ذاا من خالل هوثانيهما المقترحات التي توصلت إليه ،الصعيد الدولي
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ة متعهد في تحقيق وحدة التنظيم التشريعي لمسؤولي 2018أما عن الموضوع األول وهو مدى كفاية نصوص قانون 

 المتحدة األمم اتفاقية دخول عدم نتيجة إال يأت لمقانون ال هذا أنفقد بينت لنا هذه الدراسة النقل على الصعيد الدولي،

 المتحدة األمم اتفاقية من نصوصه مجملمستلهمًا  العقد هذا تنظيم على دنيراأل المشرع أجبر مما التنفيذ حيز 1980

 النقل لوثيقة اهتمامًا اليعير حيث، المسائل بعض خصوص في األحداث تجاوزته قانونال هذا أن أيضا تبينكما  .1980

 هنا لكـن تالفيه، يمكن قصالن اهذ أن لنا ويبدو. االلكترونية الثورة زمن في اليوم، األساسي الشكل تمثل حين في لكترونيةاإل

  نقل الوسـائط، متعدد النقل وخاصة الدولي، النقل أن فـي ويتمثل تالفيه، رأينا حسب المستحيل، من يكـن لم يصعب،إن عـيبا

 أن يمكنمتعدد الوسائط ردني إلصدار تشريع وطني للنقل اتجاه المشرع األو.الدول بين موحدة قواعد إلى بالضرورة يحتاج

مع التشريعات الوطنية األخرى أو االتفاقيات الدولية المعنية بالنقل  سلبي وأ إيجابي تنازع إلى أو متناقضة أحـكام إلى ؤديي

 الدولي للبضائع. 

 فيمكن إجمالها بما يلي: ،أما عن الموضوع الثاني وهو المقترحات التي توصلت إليها

وحث الدول على  1980وضع اتفاقية دولية متظورة ومتوازنة تنضم إليها كافة الدول أو تعديل اتفاقية األمم المتحدة  .1

 االنضمام إليها لسد الفراغ التشريعي لمسؤولية متعهد النقل على الصعيد الدولي. 

تعهد النقل باستالم البضاعة )يقوم م :ليصبح نصها على النحو التالي 2018( من قانون 16إعادة صياغة المادة ) .2

 وإعدادها وتجهيزها ونقلها ومناولتها والمحافظة عليها وتفريغها وتسليمها في مكان الوصول(.

، واتفاقية 1980على غرار اتفاقية األمم المتحدة  2018وضع تنظيم تشريعي مباشر لمستند النقل االلكتروني في قانون  .3

 2018من قانون  2لذا فإننا نقترح تعديل نص المادة  للنقل متعدد الوسائط. واالتفاقية العربية 2008روتردام لسنة 

ألحكام  ليصبح نصها على النحو التالي: )وثيقة النقل: مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقًا

متعدد قد النقل الدولي ما ينص عليه ع هذا القانون. إال أن هذا المستند قد يكون ورقيا أو الكترونيا على حسب

 الوسائط(. 

بمادة واحدة يتم بموجبها تحديد حدود مسؤولية متعهد  واالستعاضة عنهما 2018من قانون  20و 19 الغاء المادتين .4

)تحدد مسؤولية متعهد النقل :ليصبح نصها على النحو التالي قيات الدولية النافذة في المملكة،النقل باالحالة إلى االتفا

 والتلف بموجب هذا القانون وفقا لالتفاقيات الدولية النافذة في المملكة(.  عن الهالك
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Abstract 

With the continuation of the legislative vacuum in the rules regulating multimodal transport 

contracts at the international level, some countries, including the Hashemite Kingdom of Jordan, have 

tended to develop a special legislative regulation for multimodal transport, with the aim of providing 

partial solutions that compensate for the absence of a unified legal regulation at the international level 

governing multimodal transport contracts. This research aims to shed light on the most important 

features of the legislative regulation of the responsibility of the multimodal transport operator in light 

of the Jordanian law, to determine the extent of the success of the Jordanian legislator in achieving the 

unity of the legal regulation of the responsibility of the transport operator, and the extent of its success 

in establishing unified foundations for the responsibility of the multimodal transport operator. Through 

this research, we found that the Jordanian legislator did not achieve success on the path of finding 

practical solutions to the problems that impede the unification of the legal system for the responsibility 

of the multimodal transport operator, as the legal construction of the system of liability limits for the 

transport operator included in the 2018 law opens the way for more than one international agreement or 

national law applicable to the liability of the multimodal transport operator. 

Keywords: Multimodal transport, Carrier, International transport of goods, Geneva convention, 

Multimodal transport law. 
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ال يجوز ألي شخص مزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة إال بعد  -1-أنه )بعلى  2018ب( من قانون /3نص المادة )م( ت8(

 تعتبر الرخصة شخصية، وال يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إال بموافقة الهيئة(. -2حصولة على رخصة من الهيئة. 

إال بعد إبراز عقد  هعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصلمزاولة ا رخيصًاأنه )ال يجوز منح أي شخص تعلى  2018( من قانون 4( تنص المادة )9)

ن تنظم جميع األمور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد وأحكامه أنصوص عليها في هذا القانون، على تأمين يغطي مسؤوليته الم

 نظمة الصادرة بمقتضاه(. النافذ واألتنظيم اعمال التأمين  وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام قانون

صدار المستندات الالزمة لذلك اال من قبل إقود نقل متعدد الوسائط للبضائع وبرام عإأنه )ال يمكن على من القانون التونسي  48نص الفصل ( ي10(

كما ينص . وكذلك وكالء العبور(  أو جوًا ًاأو بحر للتشريع الجاري به العمل لتعاطي نشاط نقل دولي للبضائع برًا االشخاص المؤهلين طبقًا

أنه )يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط ان يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته الناتجة عن تنفيذ عقد النقل  نفسه على القانون من 51الفصل 

 متعدد الوسائط(.

تحدد القوانين  -2على ترخيص بذلك.  همتعهد النقل بعد حصول نقل من قبليمارس نشاط ال -1أنه )على من االتفاقية العربية  3المادة  ( تنص11(

تعمل الدول األطراف في هذه  -3الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط. 

أنه )يجب على متعهد النقل ربط على  نفسها التفاقيةا من 4الوسائط( كما تنص المادة االتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد 

 عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماتة المالية المنصوص عليها في هذه االتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية(. 

 .78ص  مصر. القاهرة. .العربيةدار النهضة . بدون طبعة. الوسيط في القانون البحري(.1972. علي. جمال الدين. )( عوض12(

 .251ص مصر.  دار المطبوعات الجامعية. االسكندرية. .1ط .القانون البحري(.2006. مصطفى. كمال. )( طه13(

 9ص. مصر.منشأة المعارف. االسكندرية.  .1ط .عقد الوكالة بالعمولة للنقل(.2004سوزان.علي. ) ( حسن.14(

(15) D.J.Hill- the freight forwarder, His status  from a comparative view point-L.M.CL.Q Feb,P.29. 

 . 15ص مصر. دار الجامعة الجديدة. االسكندرية. .1ط.عقد نقل البضائع بالحاويات(.2009سوزان. علي. ) ( حسن.61(

على أن  2001لسنة  85لكترونية األردني على أنه )يلغى قانون المعامالت االلكترونية المؤقت رقم من قانون المعامالت اإل 28المادة ( تنص 17(

سنة  يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا القانون في موعد أقصاه

 من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون(. 

 .195مرجع سابق، ص . عبد القادر. ( العطير18)

مؤتمر القانون والحاسوب، من  ".اآلثار المترتبة على استعمال سند الشحن االلكتروني في النقل البحري  ( .2004هاشم. رمضان.) ( الجزائري.19(

 . 13تموز. جامعة اليرموك، األردن، ص  14إلى  12

 ".لنقل البضائع دوليا عبر البحر 2008الشحن البحري اإللكتروني في ضوء اتفاقية روتردام  دلقانوني لسنالتنظيم ا. محمد. " مروة ( العيسوي.20(

 . 771، ص وند الثاني، العدد الرابع والثالثالمجلمصر. كلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات.االسكندرية. 

 .45ص  مصر.ار الجامعة الجديدة. االسكندرية. د. 1. طسند الشحن االلكتروني(. 2009. سوزان. علي )( حسن12)

، 176ص  18مجموعة أحكام النقض س  ؛1967يناير  14، 137ص  11مجموعة أحكام النقض س 1960فبراير  11 ،( نقض مدني مصري22)

 .616ص  24مجموعة أحكام النقض س ؛  1973أبريل  17

 .1926ص  17س  15/12/1966ق جلسة  32سنة  253( طعن مصري رقم 23)

سلسلة العلوم االنسانية  ،. مجلة أبحاث اليرموكقانون التجارة البحرية األردني  مسؤولية الناقل البحري في(.2006( اإلبراهيم. مروان. )24)

 . 80. ص 2. العدد 21واالجتماعية. المجلد 

 . 81( اإلبراهيم. مروان. مرجع سابق، ص 25(

 . 81( مشار إلى هذه األحكام لدى: اإلبراهيم. مروان. مرجع سابق، ص 26)

 .199( العطير. عبد القادر. مرجع سابق، ص 27)

 ( من االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط. 5، 13/3( المادة )28(

 قواعد روتردام.  نب( مـ أ، 12/2( المادة )29(

(30)Alcantara Gonzalez, and others, Particular concerns with regard to the Rotterdam Rules, Cuadernos de Derecho 

Transnacional, Madrid, 2010.  

http://Kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CDT/article/viewFile/1069/519.p.7 

(31) The Rotterdam Rules: An Overiew of the Responsibilities of the  - Carrier and Period of Responsibility The 3rd Arab 

Conference for Commercial and Maritime Law, ACCML '09, Rotterdam Rules 2009: Uniformity v. Diversity for the Law 

of Carriage of Goods by Sea : A Euro – Arab Perspective Aprit 19, 2009.P.6-8. 

http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CDT/article/viewFile/1069/519.p.7
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 737، ص 1982، مجلة نقابة المحامين لسنة 9/82تمييز حقوق رقم  (32(

قضاء (.2007. أحمد. )نقال عن: حسني، 29/2/1969لسة ق ج 59سنة  1014، الطعن رقم 24/5/1999ق جلسة  61سنة  80الطعن رقم  (33(

 .261ص– 258، ص 245بند  . منشأة المعارف. االسكندرية. مصر.4ط .النقض البحري

 15، السنة 181(. "فاروق ملش يعيد قراءة إتفاقية روتردام اإليجابيات والحسنات ". مجلة أنباء النقل البحري، العدد 2009. فاروق. )ملش (34(

 .135ديسمبر. ص 

وفقا التفاقية هامبورج دراسة مقارنة مع اتفاقية بروكسل وقانون التجارة البحرية رقم  ليه الناقل البحريؤومس(. 1992. محمد. بهجت. )قايد (35(

 .39ص– 37ص . دار النهضة العربية. القاهرة. مصر. 1ط .1990لسنة  8

من قواعد  2ف /17، من االتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط، المادة 3ف/12، المادة 1980( من اتفاقية األمم المتحدة 1ف/16المادة) (36(

 روتردام. 

؛ 1452ص  28س  20/6/1977ق جلسة  42سنة  452؛ الطعن رقم 1926ص  17س  15/12/1966ق جلسة  32سنة  253الطعن رقم ( 37)

 2052؛ الطعن رقم 222ص  1ع 38س  9/2/1987ق جلسة  52ة سن 255؛ الطعن رقم 26/4/1984ق جلسة  50سنة  577الطعن رقم 

 17/3/1980ق جلسة  46سنة  388؛ الطعن رقم 26/12/1988ق جلسة  53سنة  2147؛ الطعن رقم 30/11/1987ق جلسة  52سنة 

 951؛ الطعن رقم 1235ص  2ج 46س  27/11/1995؛ نقض جلسة 10/6/2002ق جلسة  65سنة  5067؛ الطعن رقم 832ص  31س 

 .260ص – 258مرجع سابق، ص . أحمد. ؛ نقال عن: حسني5/7/1993ق جلسة  54سنة 

، 1983لمحامين لسنة ا، مجلة نقابة 82/ 675؛ تمييز حقوق رقم 1609، ص 1988، مجلة نقابة المحامين لسنة 227/86تمييز حقوق رقم  (38(

، مجلة نقابة المحامين 1321/92. تمييز حقوق رقم 585ص  ،1998، مجلة نقابة المحامين لسنة 97/ 1943. تمييز حقوق رقم 248ص 

 .997، ص 1984، مجلة نقابة المحامين لسنة 610/82؛ تمييز حقوق رقم 2085، ص 1993لسنة 

االسكندرية. . منشأة المعارف. )قواعد هامبورج( 1978اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام (. 1998حمدي. محمد. كمال. ) (39(

اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري (. 1999& طه. مصطفى كمال. ) 179مرجع سابق، ص ير. عبد القادر.& العط 42، ص 34مصر. بند 

 . 257. كلية الحقوق، جامعة المنصورة. مصر. أبريل. ص 1ط: قواعد هامبورج ومدى حمايتها للشاحن. 1978 عام  للبضائع

Hasshim, R. Al-Jazairy- The Maritime Carrier's Liability under Hague Rules- Visby Rules and Hamburg Rules – Ph.D. Thesis, 

Glasgow University,1983, P.1. 

 .200( العطير. عبد القادر. مرجع سابق، ص 40)

 .112مصر. ص . دار النهضة العربية. القاهرة. 1. طالعقود البحرية(. 1996قايد. محمد. بهجت. ) (41)

منشأة  .1ط.اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا(.2017. مصطفى. محمد أحمد. )( رجب42)

 . 101ص. مصر. اإلسكندرية .المعارف

باالنضمام أو قبول أو التصديق على اتفاقية روتردام أن تتخذ إجراءات االنضمام إلى اتفاقيات  رغبفإنه يتعين على الدول التي ت ،لذلك ( وتطبيقًا43)

التي قد تتلف أو تهلك أو يتأخر تسليمها، إذا استحق  البضائع صالح أصحابمواتفاقية مونتريال حرصا على  CMR ،CIMالنقل األخرى مثل 

ات البحرية ة الناقل في اتفاقية روتردام على الرغم من ارتفاع قيمتها مقارنة مع االتفاقيليؤومن الناقل ذلك ألن حدود مس نظير ذلك تعويضًا

(. 2012. فاروق. )ملشينظر: لية الناقل طبقا التفاقيات النقل األخرى غير البحرية. ؤوتعتبر صغيرة القيمة مقارنة بحدود مس فإنهاالسابقة 

مجلة الحقوق للبحوث القانونية ". النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائعأحكام  2008تنظم قواعد روتردام لسنة  هل حقًا"

 . 760ص .1العدد  . مصر.االقتصادية،جامعةاإلسكندرية

 متعدد الوسائط. ( من االتفاقية العربية للنقل 16، 15) ، والمادتان1980ية األمم المتحدة ( من اتفاق19، 18) ( المادتان44(

(45) Su Tong – jiang, Wang Peng. Carrier's liability under international maritime conventions and the uncitral Draft convention 

on contracts for the International carriage of goods wholly or Partly, Qingdao Ocean Shipping Mariners College, Qingdao 

266071, Chino، School of Management, Xian Jiaotong University, Xian 710049, Recived 11 October 2008; acciepted 3 

November 2009. P.348. 

دورية  ,أضواء على إصدارات لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري (. 2009. محمود. )الدينبهي نقال عن المستشار:  أخذ هذا المثال (46)

 .15ع المنظمة البحرية الدولية باألكاديمية العربية للعلوموالتكنولوجيا والنقل البحري،مارس. ص تصدرعن مجم

 

 

 



 621              خليل
 

 ع العربيةقائمة المراج

سلسلة العلوم  ،مجلة أبحاث اليرموكمسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية األردني". (. "2006اإلبراهيم. مروان. )

 .2. العدد 21جامعة اليرموك. األردن. المجلد . االنسانية واالجتماعية

مؤتمر القانون  ، اآلثار المترتبة على استعمال سند الشحن االلكتروني في النقل البحري. (2004الجزائري. هاشم. رمضان )

 تموز، جامعة اليرموك، األردن.  14إلى  12والحاسوب، من 

، دورية تصدرعن مجمع المنظمة " لجنة األمم المتحدة للقانون التجاريأضواء على إصدارات (. " 2009. محمود. بهي. )الدين

 البحرية الدولية باألكاديمية العربية للعلوموالتكنولوجيا والنقل البحري،مارس.

سنة (." القانون التونسي المتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع من منظور مقارن مع قواعد روتردام ل2010) الشاذلي. لطفي.

  40، العدد المجلة العربية للفقه والقضاءومشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط في المشرق العربي ".  2009

، مجلة الحقوق الكويتية. " 1980اتفاقية األمم المتحدة حول النقل الدولي متعدد الوسائل لسنة (. "1984. عبد القادر. )العطير

 . سبتمبر.العدد الثالثالسنة الثامنة. 

لنقل البضائع دوليا  2008التنظيم القانوني لسند الشحن البحري اإللكتروني في ضوء اتفاقية روتردام العيسوي. مروة. بدون سنة نشر. "

 . د الثاني، العدد الرابع والثالثون، المجلحولية كلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات االسكندريةعبر البحر،" 

 سكندرية. مصر. . منشأة المعارف. اإل4. طقضاء النقض البحري(. 2007. أحمد. محمود. )حسني

 سكندرية. مصر. . دار الجامعة الجديدة. اإل1. طعقد نقل البضائع بالحاويات(. 2009حسن. سوزان علي. )

 صر.سكندرية. م.دار الجامعة الجديدة. اإل1. طسند الشحن االلكتروني(.2009. سوزان. علي. )حسن

 . دار الجامعة الجديدة. االسكندرية.مصر.1. طعقد الوكالة بالعمولة للنقل(. 2004سوزان.علي. )حسن.

سكندرية. . دار الجامعة الجديدة، اإل1ط.التنظيم التشريعي لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط(.2003) حسن. سوزان علي.

 مصر. 

، منشأة المعارف. )قواعد هامبورج( 1978عام اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (. 1998) حمدي. محمد كمال.

 سكندرية. مصر.اإل

. بدون ، الجزء األول، مصادر االلتزامالوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني المصري(. 1976. محمود. جمال الدين. )زكي

 طبعة. بدون مكان نشر. 

 سكندرية. مصر. . دار المطبوعات الجامعية، اإل1ط .القانون البحري(. 2006طه. مصطفى. كمال. )

. : قواعد هامبورج ومدى حمايتها للشاحن1978اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (. 1990طه. مصطفى. كمال. )

 . كلية الحقوق، جامعة المنصورة. مصر. أبريل. 1ط

 . دار النهضة العربية. القاهرة. مصر.1. طالوسيط في القانون البحري(. 1972الدين. ) عوض. علي. جمال

 . دار النهضة العربية. القاهرة. مصر.1ط .العقود البحرية(. 1996قايد. محمد. بهجت. )

دراسة مقارنة مع اتفاقية بروكسل وقانون التجارة  :وفقا التفاقية هامبورج ليه الناقل البحريؤومس .(1992. محمد. بهجت. )قايد

 دار النهضة العربية. القاهرة. مصر.  .1990لسنة  8البحرية رقم 

مجلة الحقوق ". أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع 2008تنظم قواعد روتردام لسنة  هل حقاً (. "2012. فاروق. )ملش

 . 1العدد  . مصر.اإلسكندرية جامعة ،للبحوث القانونية االقتصادية

. 181. العدد مجلة أنباء النقل البحرياإليجابيات والحسنات ".  -(. " فاروق ملش يعيد قراءة إتفاقية روتردام 2009. فاروق. )ملش

 . ديسمبر.15السنة 

 



 ...متعدد الوسائط في ضوء التشريع األردنيلدولي االقانوني لمتعهد النقل  المركز                                                                            622
 

English References 

Alcantara Gonzalez, and others. (2010), Particular concerns with regard to the Rotterdam Rules, Cuadernos de 

Derecho Transnacional, Madrid. 

D.J. Hill- the freight forwarder, His status from a comparative view point-L.M.CL.Q Feb. 

Su Tong – jiang, Wang Peng. (2009), Carrier’s liability under international maritime conventions and the uncitral 

draft convention on contracts for the International carriage of goods wholly or partly, Qingdao Ocean 

Shipping Mariners College, Qingdao 266071, Chino، School of Management, Xian Jiaotong University, Xian 

710049, Recived 11 October 2008; acciepted 3 November.2008. 

Hasshim, R. Al-Jazairy. (1983), The Maritime Carrier's Liability Under Hague Rules- Visby rules and Hamburg 

Rules – Ph.D. Thesis, Glasgow University. 

The Rotterdam Rules. (2009).  An Overiew of the Responsibilities of the  - Carrier and Period of Responsibility/ 

The 3 rd Arab Conference for Commercial and Maritime Law, ACCML '09, Rotterdam Rules 2009: 

Uniformity v. Diversity for the Law of Carriage of Goods by Sea – A Euro – Arab Perspective, April 19. 
 

Arabic References in English 

Al-Atir, Abdul-Qader Hussain. (1984). The United Nations Convention on International Multimodal Transport 

for the year 1980. research published in the Kuwaiti Journal of Rights, third issue, 8th year, September 1984. 

Al-Esawy, Marwa Muhammad. Legal Regulation of Electronic Shipping Bonds in the Light of the 2008 Rotterdam 

Convention for International Transport of Goods by Sea. Yearbook of the Faculty of Islamic and Arabic 

Studies for Girls, Alexandria, Volume Two, Issue 34. 

Al-Jazaery, Hashem Ramadan. The Effects of Using the Electronic Bill of Lading in Maritime Transport. Law and 

Computer Conference, July 12-14, 2004, Yarmouk University, Jordan. 

Awad, Ali Gamal El-Din. (1972). Mediator in Maritime Law. Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo. 

El Chazli,  Lotfi. Tunisian Law Relating to the International Multimodal Transport of Goods (Law No. 98-21 of 

March 11, 1998) from a Comparative Perspective with the Rotterdam Rules of  2009 and the Draft Convention 

on the International Multimodal Transport of Goods in the Arab Mashreq, Arab Journal of Jurisprudence 

and Justice, No. 40 , 2010. 

El-Din, Mahmoud Bahey. Spotlight on the Publications of the United Nations Commission on Commercial Law. 

a periodical issued by the International Maritime Organization Complex at the Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime Transport, March 2009. 

Hamdi, Mohamed Kamal. (1998). The United Nations Convention on the Maritime Carriage of Goods of 1978 

(Hamburg Rules). Knowledge facility, Alexandria. 

Hassan, Suzan Ali. (2009). Container Transport Contract. New University House, Alexandria. 

Hassan, Suzan Ali. (2009). Electronic Bill of Lading. New University House, Alexandria. 

Hassan, Suzan Ali. (2003). The Legislative Organization of the Responsibility of the Multimodal Transport 

Operator. New University House, Alexandria. 

Hassan, Suzan Ali. (2004). Agency contract with commission for transportation. New University House, 

Alexandria. 

Hosni, Ahmed Mahmoud. (2007). Maritime Cassation Court. Mansha’at Al-Maaref, Alexandria, 4th edition. 

Malash, Farouk, (2009). Farouk Malash re-reading the Rotterdam Convention (the pros and cons). Maritime 

Transport News Magazine, Issue 181, Year 15, December 2009. 

Qayed, Mohamed Bahgat Abdullah. (1992). Responsibility of the Maritime Carrier in accordance with the 

Hamburg Agreement, a comparative study with the Brussels Agreement and the Maritime Trade Law No. 8 

of 1990. Arab Renaissance House, Cairo. 

Qayed, Mohamed Bahgat Abdullah. (1996). Maritime Contracts. Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1st edition. 

Taha, Mustafa Kamal, (1999). The United Nations Convention on the Maritime Carriage of Goods 1978: Hamburg 

rules and the extent of their protection for the shipper. Faculty of Law, Mansoura University, April, 1999. 

Taha, Mustafa Kamal, (2006). Maritime Law. University Press, Alexandria. 

Zaki, Mahmoud Gamal El-Din. (1976). Al-Wajeez in the Theory of Commitment in the Egyptian Civil Law. Part 

One, Sources of Commitment, 2nd edition. 



 645 - 623 ، ص ص 2022، 3العدد  ،31المجلد  انية واالجتماعية"مجلة أبحاث اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنس

 التنبيه السلوكي من منظور االقتصاد اإلسالمي 
 

   ةبطاين ةآالء صالح حماد
 17/5/2022 تاريخ القبول DOI:https://doi.org /10.47017/31.3.10                                 10/1/2022 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

ة على وجه التحديد وتناولت الدراس .تهدف هذه الدراسة إلى إعادة النظر في مفهوم التنبيه السلوكي في ظل وجود التشريع اإلسالمي

ة لهذه الدراسة تم ونتيج .أدوات التحفيز السلوكي التي يعتمدها الموردون والتجار والمنتجون للتأثير على تفضيالت وقرارات المستهلك

يات غير المرغوب تسليط الضوء على استراتيجيات التنبيه السلوكي بما في ذلك وسائل االحتيال والخداع الضمني باإلضافة إلى السلوك

لسلوكي غير لتنبيه اوتقترح الدراسة إجراءات اقتصادية حكومية لمنع الحفز وا .فيها التي قد تنتهك أحكام التشريع اإلسالمي في السوق

 المرغوب فيه والتخفيف من تأثيره السلبي على المجتمع المسلم.

 : االقتصاد السلوكي، التنبيه السلوكي، التنبيه الرقمي، التسعير النفسي السلوكي.الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

لسلوكي لتوجيه ت التنبيه اظهرت في اآلونة األخيرة حماسة من قبل الباحثين في حقل االقتصاد السلوكي، العتماد معطيا

غالبًا ما يقترن و .خيارات األفراد، حيث تستخدم أسس التحليل النفسي والعلوم السلوكية كأداة للتأثير في تفضيالت األفراد

تتماشى  ةمريأير غالحديث عن التنبيه السلوكي بمفهوم "األبوة الناعمة" التي تعني تدخل صناع السياسات االقتصادية بطريقة 

 لح التجار والمنتجينلية تحقق مصاإذ كثيرا ما تكون هذه التنبيهات ذات طبيعة استغال ؛مع ُمُثل السوق الحر، وهو أمر ال يسلم

أهدافه، وتقدير وولين، ومن هنا كان ال بد من بحث أقسام التنبيه السلوكي؛ أدواته موالممولين على حساب المستهلكين والمت

 المي. كل ذلك من منظور إس

 مشكلة الدراسة

اة في حقل الجانب الحقيقي والوجهة األخرى من التنبيه السلوكي كأد إلىمحاولة التعرف تتمثل مشكلة الدراسة في 

ة التنبيه لثيلر، فهي ال تستثمر فقط في االتجاه الذي يسعى إلى تصويب السلوك الفردي كما تشير له نظري ؛االقتصاد السلوكي

منشئة سواء وذلك حسب الجهة ال ،حقل االقتصاد السلوكي كعنصر مضلل للمستهلك ويتحايل على إدراكه وإنما يمكن استغالل

لدراسة اولذلك جاءت هذه  .وحسب طريقة التنبيه ،)خاصة( )مستهلك، منتج، تاجر، ممول(أم أكانت جهة عامة )حكومات( 

 سئلة اآلتية:األ عنأن تجيب إلى للدراسة  تسعى و .هاإلظهار أدوات التنبيه االستغاللية وكيف ينظر الشرع اإلسالمي إلي

  التنبيه السلوكي )المفهوم، األهداف، األقسام(؟  ما هو .1

 المقصد منها؟ ما جهة التنبيه التي تصدر تلك التنبيهات السلوكية وما مدى شرعية  .2

 ما مدى شرعية األدوات التنبيهية التي تلفت نظر األفراد إلى السلعة وتحثهم على الشراء؟  .3

  هداف الدراسةأ

 قسامه، أهدافه(. أالتنبيه السلوكي )ماهيته،  إلىلتعرف ا .1

 هات السلوكية.يتلك التنب فيالكشف عن وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي  .2

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، والدراسات االسالمية الشريعةكلية طالبة دكتوراة في. 

امعة اليرموك، ج، في قدم ألغراض مناقشة األطروحة "االقتصاد السلوكي الجزئي من منظور إسالمي "البحث مستل من أطروحة الدكتوراه  -

 اربد، االردن.
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 أهمية الدراسة

إلى التنبيهات  هات االستغاللية السوقية الضارة، ولفت النظريلحد من التنبإلى اتظهر أهمية هذه الدراسة في الدعوة 

 التنظيمية التي تعزز السلوك الفردي الحسن. 

 مصطلحات الدراسة 

شاط االقتصادي" "استخدام أدوات سلوكية لتغيير السلوك بطريقة يمكن التنبؤ بها على مستوى النالتنبيه السلوكي:  .1

(Oliver, 2013.) 

يستخدم رؤى مختلفة من العلوم االجتماعية والبيولوجية  ،حقل فرعي من حقول علم االقتصاد الجزئي االقتصاد السلوكي: .2

 (.Neva, et al., 2018تهم بطريقة أكثر واقعية )االعصبية والنفسية الستكشاف كيف يصنع الناس قرار

صر تصميم واجهة المستخدم )الهاتف، الحاسب..( لتوجيه سلوك األشخاص في بيئات استخدام عنا التنبيه الرقمي: .3

التي تتطلب من األشخاص إصدار  ،االختيار الرقمي مثل النماذج المستندة إلى الويب وشاشات تخطيط موارد المؤسسات

 (.Weinmann, Schneider & Vom Brocke, 2016)أحكام أو قرارات 

الفرد القادر على الموازنة بين احتياجاته الفعلية وموارده المادية مستندًا في ذلك إلى حسابات عقلية المستهلك الرشيد:  .4

 مجردة تحقق رفاهه االقتصادي بأقصى منفعة ممكنة. 

 االقتـصادي وينظمه بناءً  الـسلوك ويوجه اقتصاد قيمي أخالقي يراعي الغريزة والفطرة اإلنسانيةاالقتصاد اإلسالمي:  .5

 وبين األفراد بين العالقات العدالـة في مبدأ على التوازن القائم لضوابط المستمدة من الشريعة اإلسالمية لتحقيقعلى ا

 (. Al-Saati,Abdul Rahim.A,2011) االقتصادية الوحدات

 الدراسات السابقة

1. Hagman, William (2018): When Are Nudges Acceptable? Influences of Beneficiaries, Techniques, 

Alternatives and Choice Architectures. 

أنه من المهم التفكير فيما تحاول هذه  هذه الدراسة إلى تقديم نموذج فعال للتنبيه السلوكي، حيث أظهرت تجريبيًا هدفت

األفراد أم  هل هم :المستفيد من تحقيقهن الطرف التنبيهات تحقيقه )الهدف(، وكيف تحاول تحقيقه )أسلوب التنبيه المستخدم(، وَم

أنه العتبار التنبيه السلوكي مقبوال ال يجب النظر إلى سالمة األداة فقط، وخاصة إذا كان التطبيق إلى  وخلصت الدراسةالمجتمع، 

 يصب في اتجاه يضر بمصلحة الفرد والمجتمع. 

2. Pūce, L. (2019): Criticism of Behavioural Economics: Attacks towards Ideology, Evidence and 

Practical Application. 

لوجيا، ونقدا متعلقا باالستخدام المريب لتطبيق االقتصاد يويدأإلى انتقاد حقل االقتصاد السلوكي نقدا  هدفت الدراسة

أن حقل االقتصاد السلوكي يحتاج إلى تطوير وخاصة أن هنالك إلى  الدراسة وخلصتالسلوكي في السياسة العامة عن طريق التنبيه، 

هات غير يحيث يصدرون تنبيهات توصف بأنها تنب ؛العديد من األبحاث المتحيزة في النشر، كما أن صناع السياسات غير أكفاء

 مواتية.

3. John Beshearsa and Harry Kosowsky (2020): Nudging: Progress to Date And Future Directions, 

Organizational Behavior and Human_ decision Processes, Volume 161, Supplement, November 

2020, Pages 3-19. 

من  ،وناقشت أمثلة على التنبيهات الناجحة وغير الناجحة، إلى تقييم األبحاث التجريبية السابقة حول التنبيه هدفت الدراسة

إلى أن العديد من أنواع  وخلصت الدراسة .تقدر تأثيرات العالج بالدفع باستخدام مصادر بيانات متنوعة مقااًل 174ل خالل تحلي

 ةالتنبيهات المختلفة تنجح في تغيير السلوك في مجموعة واسعة من المجاالت، كما أظهرت النتائج أن التنبيهات التي تعمل على أتمت

 ا حجم تأثير متوسط.بعض جوانب عملية صنع القرار له
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 منهجية الدراسة

 التنبيهات.  اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في بيان أنواع التنبيهات واستخداماتها وفي التعرف على مدى شرعية تلك

 إضافة الدراسة

وبيان الموقف اإلسالمي  ،تها بتقسيم التنبيه السلوكي وتناول مقاصده ووسائله وأدواتهاتمتاز الدراسة الحالية عن سابق

 من شرعية تلك التنبيهات.

 التنبيه السلوكي )المفهوم، األهداف، األقسام(: المبحث األول

 المطلب األول: مفهوم التنبيه السلوكي وأهدافه 

 : مفهوم التنبيه السلوكي أواًل

أداة من أدوات االقتصاد السلوكي التي تستغل العلوم  حول كونه" التنبيه السلوكيتدور الفكرة المحورية لمفهوم "

بحيث تستدرجه إلى  ،يتناسب مع مصالحه المعلنة السلوكية والتحيزات المعرفية والثغرات النفسية إلعادة توجيه الفرد توجيهًا

، باستخدام قواعد أو حواجز تعمل على تقويض وتعديل السلوك من خالل "حظر أو إضافة أي وتعقاًل خيارات أكثر رشدًا

ليها من حيث الوقت أو المتاعب أو العقوبات االجتماعية إخيارات ذات صلة عقالنية، أو تغيير الحوافز سواء تم النظر 

بالفاعلية الخيرية  قد ارتبط مفهوم التنبيه ابتداءً ول .(Hansen, 2016واالقتصادية، أو توفير معلومات واقعية وحجج منطقية" )

عنها كأداة من أدوات السياسة العامة المضافة للدولة لتفعيل دورها في  رالتي يعبَّ "باألبوة الناعمة أو التحررية"المقترنة 

 .ُمُثل السوق الحر بسبب ها عن هذا الدور مطواًلؤتنظيم وتوجيه سلوك الفرد ضمن حقل االقتصاد الجزئي بعد أن تم اقصا

وهذا المصطلح أشار له كل من "ريتشارد ثيلر وسنشتاين "في  .أن هذه األداة تترك لألفراد حرية االختياروالجدير بالذكر 

مفهوم التنبيه على أنه  والذي تناول بدوره أيضًا ،تحسين القرارات بشأن الصحة والسعادة والثروة" :كتابهما الموسوم "التنبيه

ر سلوك األفراد بطرق يمكن التنبؤ بها دون حظر أي خيار يمن جوانب هندسة بنية االختيار، التي تسعى إلى تغي " أي جانب

تعزيز  ونلحظ من المفهوم أيضًا .(Richard & Cass, 2008)من الخيارات، أو تغيير حوافزهم االقتصادية بشكل ملحوظ" 

ف بأنه "عبارة عن أدوات تالعب بيئية تهدف إلى توفير بدائل رِّوفي تعريف آخر مرادف له ُع .يجابي لهذه األداةالمنطق اإل

وخيارات أفضل من خالل استغالل نظام التفكير السريع لألفراد، أو هو عملية تعديل األحكام البدهية من الخيارات األقل أفضلية 

وبالتالي نجد أن مفهوم التنبيه السلوكي يتم النظر إليه من  .(Tagliabue, 2019وكفاءة اقتصادية إلى خيارات أشد أفضلية" )

إحداث نمط الترويض المهادن والتعديل إلى هادفة فقط  ،واحدة باعتباره أداة تحسين ال تقبيح للسلوك االقتصادي ةزاوي

في يد صناع  تكون غالبًاو ،السلوكي للوجهة االقتصادية المعيارية المطلوبة التي تضع الفرد على خط الرشادة والعقالنية

السياسات دون النظر إلى الزاوية األخرى منها التي تفضي إلى االنفالت السلوكي بقصد مواربة ذهن المستهلك والمتلقي بما 

إلى تضليل  سعيًا (المنتج والتاجر والممول)عمل على توجيهها الوحدات االقتصادية تالتي  الحمأة المظلمة"يعرف بتنبيهات "

فتدفع المستهلك  ،إلحكام الهيمنة على األوضاع السوقية وتعزيز التكسب والتربح المادي ومتعمدًا مدروسًا تضلياًل المستهلك

 (. Pettigrew et al., 2020إلى اختيارات تضر بمصلحته )

السلوك كونه أداة ضمن حقل االقتصاد السلوكي تهدف إلى تحول لمن األفضل إعادة صياغة مفهوم التنبيه فإن ولذلك 

، نشئ التنبيهالفردي إلى الخيار المطلوب باستغالل ثغرات الفرد السلوكية وتحيزاته المعرفية والنفسية وفقا لما يهدف إليه ُم

 . ( يعزز السلوك المنضبط اقتصاديًايجابًاإأو ) ،عواقب اقتصاديةإلى جنوح السلوكي الذي يفضي ال( يعزز )سلبًا ذلك سواء أكان

 أهداف التنبيه السلوكي  ثانيا:

باختالف  نًابّي يجب أن ندرك أن األهداف تفترق افتراقًا ،ضفاء بريق على أهداف التنبيه السلوكيإفي الوقت الذي يتم فيه 

أهداف تصحيحية على حدهما تصويب السلوك الفردي ضمن أ :ينمصدريها، فقد يكون المقصد من تلك التنبيهات على شّق

تضمن توجيه المستهلك نحو السلع الصحية واإلقالل من السلع الضارة تألطر السلطة العامة،  وفقًائي صعيد االقتصاد الجز
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(، وتفعيل Reynolds et al., 2019المخدرات واستهالك السلع األقل سعرات حرارية( )و)كاالبتعاد عن المواد السكرية 

ب الخدمات المالية، من خالل استهداف جانب العرض سياسات انتقائية تحد من الفشل السوقي، وتوجيه المنتجين وأصحا

إلى حد كبير يتم تجزئته وتقييده بالحد من السلع والخدمات  من ترك جانب العرض حراً  فبداًل ؛الذي يحركه الربح غالبًا

 .االقتصادية واالجتماعيةتهدف إلى رفع مستوى الرفاهية  كما ،( Oliver, 2013والعمليات التي يتم اعتبارها مفرطة االستغالل )

بهدف يحقق مصلحة  لالستعاضة عنه فهو على النقيض من األول بل يزاحم الهدف التصحيحي الشق الثاني لتلك األهدافأما 

فهو مرتبط باألهداف السوقية لكل من المنتج والتاجر والممول، وعادة ما  ؛أحد األطراف على حساب اإلضرار بالطرف اآلخر

أنه يستهدف تفعيل عمليات التصيد االحتيالي المخطط لها بدقة والتي من الحديث عن التنبيه على الرغم يتم تجاهله عند 

مستغلين  ،ينتهجها المسوقون للمنتجات والخدمات الذين "تطغى عواطف المخادعة لديهم على إمالءات الفطرة السليمة"

 & Georgeتحيزات األفراد المعرفية األشبه بالوهم البصري، فيبثون معلومات سوقية صممت خصيصًا لتضليل المستهلكين )

Robert, 2015).  عنيها تفهذه الفئة تستهدف تحقيق األرباح وإفادة قطاعاتها، وتصريف السلعة سواء أكانت مضرة أم ال، وال

الستهالك، فتستحدث تنبيهات بمحفزات مبتكرة في فنون البيع وتعقد مناورات على إلى اار حفزه رفاهية الفرد االقتصادية بمقد

 . (Galbreath, 2010عقليته باستخدام روافع المبيعات والتجارة )

  ةالسلوكي اتالمطلب الثاني: تقسيمات التنبيه

 أواًل: تقسيم التنبيهات حسب شدتها 

بين  وتتراوح درجة الشدة .لوجهة المطلوبةإلى الفت السلوك الفردي واستقطابه  يقصد بدرجة الشدة قدرة التنبيه على

على األجل القصير  وتقتصر غالبًا ،جدًا اًلفاألولى بسيطة وعامل تأثيرها يكون ضئي .تنبيهات مخففة وتنبيهات شديدة التأثير

 ,Lin & Osmanمثال ذلك رسالة نصية )موعد دفع الضرائب بعد يومين( ) .وال تشرك صانع القرار في أي شيء جوهري

أي  ؛يتصف هذا النوع من التنبيه بالشفافية وغالبًا .يستجيب الدفع الضريبة أو إلى فمن الممكن أن يستجيب الفرد  ؛(2017

فلديها القدرة على  أما الثانية .(Jung & Mellers, 2016) حيث يمكن للفرد أن يدرك الغرض من التنبيه تلقائيا ،الوضوح

السلوك المرغوب دون أن يشعر بأنه تم تقييده في خيار محدد، كما أنها تحد من استقاللية الفرد  علىحث الفرد عنوًة 

مثال  .سلوكية صعبة االكتشاف مباشرة اً واختياراته، ألن مهندس الخيار استغل الثغرات السلوكية والتحيزات بدقة، ووضع قيود

فلن ينتقل الفرد من مكان  ،تم استغالل تحيز الخمول والكسل لألفراديالتدخين في مكان بعيد، حيث بضع الغرفة الخاصة ذلك و

أنه يتميز بالمحافظة على وكما  ،ًاويكون مفعول هذا النوع من التنبيه كبير ، ، فيتم تقليل استهالك الدخانآخر أكثر بعدًاإلى 

(، وأقل وضوحًا ًايمخفيكون ) بعدم الشفافيةويتصف هذا التنبيه  .(Robert & Martin, 2021استجابة السلوك ألجل أطول )

فقد يرى البعض أنها غير  ،وعلى النقيض من ذلك .تعمل بشكل أفضل في الظالم" ويؤيد البعض هذا النوع لكون التنبيهات "

 (؛ ألنها قد تقود الفرد إلى سلوك ال يرتضيه. Bovens, 2009خالقية )أ

 ةالح المتعارض: تقسيم التنبيهات حسب المصثانيًا

إحداث تناسق بين أهدافه قصيرة إلى سعًيا  (Reisch & Zhao,2017) لمصلحة المستهلك ه التنبيهات وفقًاعندما توجَّ

المنتج فيها معارضة شباع الفوري إلعادة توزيع مواردهم المالية، يرى إلنفاق واإلإلى ااألجل وطويلة األجل وتثبيط ميل األفراد 

ديمومة ضمان لمعاكسًا  تنبيهًافينشئ ألن تأجيل االستهالك الفوري يحد من أرباحه  ؛(Sherzod et al., 2016) لمصلحته

الطلب االستهالكي على سلعته، بل إن عملية التوازن لدى المنتج ال تتحقق إال من االستهالك الالعقالني، ولكن قد يجادل 

فتكون هنالك تنبيهات توافقية بين حوافز المنتجين  ،المستهلك مصلحة أن تتعارض مصلحة المنتج مع شرطًاالبعض بأنه ليس 

 (. See et al., 2016والمنفعة المتحققة للمستهلكين في األجل الطويل )

 بحسب الفساد والصحة  ات: تقسيم التنبيهثالثًا

بالنسبة للرفاه االقتصادي وإلى  وتفضي إلى تكاليف باهظة متواطئةفاسدة ال غبار عليها أو صحيحة فإما أن تكون تنبيهات 

إذا تم التغاضي عنها من  وتكون أكثر فسادًا .تخصيص الموارد تخصيصا ينقض العدالة التوزيعية، ويعمل على تناقص الثروات
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ومثال ذلك االنتقاد  .(Toke & Aidt, 2016لقسمة األرباح والريع فيما بينهم ) قبل الجهات المعنية بسبب التواطؤ سعيًا

الموجه من قبل "جيرد" لمهندسي الخيارات والخبراء السلوكيين باشتراكهم بروابط مالية مع الشركات المصنعة لألدوية، 

فعندما لم  ؛واستشهد بعد ذلك بعقار إنفلونزا الخنازير .(Gerd, 2015لتساعدهم أدوات التنبيه في ملء حساباتهم المصرفية )

، فكان نتاج تلك التحركات إهدار المال العام اطلب على اللقاحات، تمت االستعانة بوحدات التنبيه السلوكي لتصريفه يكن هنالك

 Deborahوإثارة الخوف غير المبرر بين األفراد، وخلق مخاطر صحية إضافية بصرف لقاحات وأدوية لم يتم اختبارها بعد )

& Carter, 2010 .) 

 لجهة إصدارها  وفقًا ات: تقسيم التنبيهرابعًا

عتبر أداة للمعالجة القبلية لآلثار االقتصادية قبل وُت ،يصممها ويصدرها القطاع العامفئة  :فئتينإلى م هذه التنبيهات وتقسَّ

وتختلف األبوة الناعمة عن  .خفاقات السوقية من خالل حزمة تنبيهات تستهدف الوحدات االقتصادية في قطاعات عدةوقوع اإل

معنية بأدوات تؤدي إلى تغيير السلوك السوقي  فهي أن الثانية تفرض ضرائب وجبايات، أما األولى في األبوة الصلبة أو القاسية

 ,Hanleym, Shogren & Whiteبل من خالل أدوات تعمل على التذكير أو التحذير ) ،دون حوافز خارجية مادية أو مالية

 لفئة الثانية تنبيهات خاصة، تراعي عادة المصالح واألغراض الخاصة، والتي يمكن أن تقسم على ضربين: وا .(2019

غراءات التي تضعف من عزيمته فالفرد يحاول أن يستدفع اإل ،األسرة( وأعلى صعيد )الفرد حدهما تنبيهات شخصية أ

تغيرات بيئية، توقعه في سلوكيات إلى ن الفرد قليل الحيلة ويخضع "إها عالم النفس "سكينر" بقوله إليالنفسية والتي أشار 

واقترح لذلك "مفهوم هندسة السلوك الفردي ووضع عدة  .بغيضة كاالستهالك المفرط لألطعمة والتدخين والكحول والخمر"

البعد عن اإلغراء  إلزاحة أوبمبدأ اومن هذه القواعد العمل  ،اللسلوك األكثر تعّقإلى اقواعد لتحول الفرد من السلوك الشاذ 

ليحافظ الفرد على صحته، أو االبتعاد عن المواقف التي تكون مثيرة لجذب السلوك غير المرغوب  كإلقاء علبة السجائر بعيدًا

 .(Nay, 2001) وجد فيها الخمور، أو اتباع قواعد التخفيف للحد من االستهالك المفرطتلحفالت التي إلى افيه كعدم الذهاب 

إلى لتنبيه األفراد  ساس للحد من هذه السلوكيات والتي يستخدمها االقتصاد السلوكي حاليًااألركن التالي سكنر قد وضع وبال

مبدأ ف من مشاكل ضبط النفس لدى األطفال باستعمال خفض نفقات وتكاليف الهدر المالي المنزلي، ويمارسها اآلباء لتخفِّ

بالتنبه إلى مسألة توقيت الوجبة واجتماع العائلة على  ةأو باستخدام تقنيات إسقاطياالمتناع عن شراء األغذية غير الصحية 

ث تناول الطعام، أو من خالل استخدام التنبيه التعليمي بحيإلى حيث يزيد من شعور األطفال بالمتعة ويحفزهم  ،مائدة الطعام

 (. Noble et al., 2007) تقليدها الحقًاليعمل األبناء على  يتم غرس عادات غذائية صحية يطبقها اآلباء أواًل

تاجر التجزئة، والممول(، ففي الوقت الذي يحاول و)تنبيهات المنتج، هات الخاصة بقطاع السوق يالتنبفهو وأما ثانيهما 

في أوهام  حسن الرشادة والتدبير، ينقله السوق إلى اإلغراق متالعبًاإلى  يسعىأن يتحلل من هزائم ضبط النفس وفيه الفرد من 

قراراتهم واختياراتهم وتقويض إرادتهم  ُسلَّمولكي نتعرف بدقة إلى ما يتعرض له األفراد من تشويه ممنهج في  .الظنية والتفسير

بها  تم االحتياليالتي تضلل المستهلك والتنبيهية  أساليب وأدوات التحفيزالتعرف إلى  لزامًا أصبح وسلبهم مواردهم المالية،

 . لتحقيق الربح والمنتجات لتصريف السلع

 : تقسيم التنبيهات حسب األدوات خامسًا

 . أدوات التنبيه التسعيرية 1

عن التسعير الفني السوقي القائم على التكاليف الفعلية والحقيقية للمنتج،  بعيدًا التسعير النفسي السلوكيذلك عبر آلية يتم 

وإنما يكون التسعير عبر التالعب بذهن المستهلك المتلقي لسعر السلعة، فيكون السعر حسب تصورات العميل التي يبثها المنتج 

، مصطنعًا تخلق طلبًا المنتج بث تنبيهات فيتعمد(، Asamoah & Chovancova, 2011) وتاجر التجزئة عبر التحايل اإلدراكي

يقرأ الفرد فيها  وهي ظاهرة نفسية ،للمستهلكين كتنبيه انحياز الرقم األيسر ،كالتنبيهات المعتمدة على استغالل تحيزات األفراد

ألن ذهن المستهلك  ،مثاًل دوالر 1.99ولذلك يقوم التاجر بالتحايل على السعر بتسعير السلعة برقم  ،الرقم األيسر ويركز عليه

 ,Sokolova, Seenivasan & Thomasفيستشعر أنه عرض مخفض ) دوالرينمن  دوالر بدالً واحد ها على أنها إليينظر 
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، رساءانحياز التثبيت أو اإل، وكذا األمر مع استغالل (Utpal, 2019) بسحر التسعير(، فيقبل على السلعة وهو يعرف 2020

تكون بمثابة نقطة إرساء في طلبه للسلعة التي فيدرك المنتج أن المستهلك يعتمد على المعلومات األولية في تقييم سعر السلعة 

 جداً  ًامرتفع ًامرجعي ًاولذلك يقوم المنتج أو التاجر بخطوة استباقية فيبث سعر .حجام عنها عند إجرائه للمقارنة السعريةأو اإل

ليشعر المستهلك بأنها صفقة رابحة ويقبل  ًاويقدم في المقابل سلعة بديلة أقل سعر ،بة سعر أولي للفردكون بمثاي ، لسلعة ما

 السعر المرجعي. أنه لن يرتضيها لو لم يَرمن ( على الرغم Furnhama & ChuBoo, 2011عليها )

والخوف من فوات الفرصة باستخدامه  انحياز الشعور بالندمفيستغل  ؛وقد يستخدم التاجر تنبيهات أخرى تعزز حركة الطلب

كالعرض ليوم واحد فقط أو  ،نفاقالتي يضعها على سلعته بعبارات حفز تحث المستهلك على اإل تنبيه مصيدة الوقت المصطنع

 . أن تلك العروض قد تكون مكذوبة وغير حقيقية، وتتعداها إلى تنبيهات أخرى مضللةمن كعرض الجمعة البيضاء على الرغم 

على  ياًلايظهر المنتج بكامل قوته متح ،هندسة الخيارات بوضع مصطلح التأطير لتوجيه األفرادإلى ا تتنامى الدعوات فعندم

ر عليه الخيار المسيَط" بأنه تم تعريفهيالذي  ،(Philippe & Jochen, 2019) عمَرك أو الُطتأثير الشَّالمستهلك باستغالل 

وهذا النمط من  ،في تفضيالت األفراد بإقحام خيار ثالث )مشابه ولكنه أقل جاذبية( لتأثيرإلى ابشكل غير متماثل''، فيهدف 

أخطاء األفراد المنهجية كتأثير العزل والبخل المعرفي الذي يقوم به األفراد للحد  مع استغاللالتأثير يتالعب بعقل المستهلك 

ن برفع وفيستفيد الباعة والمنتج ؛مرتفع وجودة أقل( لتقع اختياراتهم على السلعة بسعر Alain, 2020من الوقت والجهد )

( Erily, 2015مثال ذلك ما أورده "دان إيرلي" ) .(Pizam, Mansfeld & Sung Chon, 1999يرادات واألرباح )نسبة اإل

، وتزايد حجم مبيعاتها من االشتراك ًادوالر 125سلوك مجلة اإليكونومست عندما انخفض حجم مبيعاتها الورقية بتسعيرة بشأن 

أضافت  .ولتسترد مبيعاتها من الصحف الورقية .عندما كانت تعرض خيارين فقط ًادوالر 59في النسخ اإللكترونية بتسعيرة 

هذا  إن ،فارتفع الطلب بسبب مغالطة التفكير لدى األفراد ، (دوالرًا 125)نسخة الكترونية+ نسخة ورقية بتسعيرة  ثالثًا خيارًا

خلق هالة تضخمية حول أهمية السلعة إلى ويسعى  ، الرفد المتتالي من قبل التجار والمنتجين يعمل على إرباك ذهن المستهلك

 االدخاروتفتق لحاجات المستهلك التي تخلق إضافات تراكمية تجتر معها خسائر مالية في األجل القصير تحرمه من ميزات 

فإن كانت هنالك أدوات تنبيه سلوكي يجب أن يسلط  .من القرارات الشرائية التي ال تلزمه اً وتجعله يتبع نوع ،لألجل الطويل

 فتلك التي تضاعف من التكاليف بغير وجه حق.  ،النظر إليها

عبر المستوى المالي يتعدى ذلك إلى وإنما  ،المستوى التجاري والبيوع عندالكم المتتابع من التنبيهات ال يقف  كذلك فإن

لمضاعفة أسعار الفائدة والتكسب من الديون المتأخرة كالمنتجات المالية والخدمات المصممة  زةقراضية المعزِّاإل تنبيهاته

مثال ذلك  .باستغالل تحيزات األفراد المتعلقة باإلشباع الفوري والميل للمماطلة، أو تحيز الثقة المفرطة ،لهذا الغرض خصيصًا

تحيز الثقة  فيتم استغاللة شهر مع رسوم عالية على األرصدة المحتجزة لفترات أطول، تصميم بطاقات االئتمان المجانية لمد

 (.Tooth, 2012عند تخلفه عن السداد ) وتزداد االيراداتعلى السداد،  أنه قادرالمفرطة التي تنشأ من توهم العميل 

 . أدوات التنبيه االجتماعية 2

فتبقيه في حالة قلق دائم  ، ما تستبيح األطراف السوقية مسألة التفاعالت النفسية بين المستهلك وبيئته االجتماعية غالبًا

، فتستغل تلك التنبيهات علم النفس االجتماعي الذي يرفدها بفهم امطابقة السلوكيات الشرائية أو حتى مبادلتهإلى يدفعه 

 ومن هذه التنبيهات ما يستغل .في عناصر التضليل تجعل القرار الفردي منغمسًا وتصمم تنبيهات ،الجانب النفسي للمستهلك

قصد منه "تغيير في تقييم المستهلك للمنتج، أو نية الشراء، أو سلوك الشراء نتيجة الذي ُي سلوك القطيع أو العقل الجمعي

ويفضلون الحلول السريعة  د كسالى معرفيًاويعود سلوك القطيع االستهالكي إلى أن األفرا .آلخرين"اسلوكيات إلى التعرض 

 ,Kangالسلعة األفضل من خالل إجماع المجموعة ) إلىويستخدمون أسلوب االستدالل بالتعرف  ، على الحلول األشد تعقيدًا

Xue & Minsuk, 2020 الفرد وبين ما  هبين ما يعتقد ًافأي شيء يجعل هنالك فرق ؛"التنافر المعرفي"(، وكذلك تنبيهات

 النفور حدة من للتخفيف فيسعى إلى تغيير قناعته بما يتناسب مع تصرفه ،يتصرف به يخلق حالة شعورية من النفور والتناشز

(Naimi, 2015).  ولتوضيح كيفية استخدام التنافر المعرفي لحفز طلب المستهلك، نجد المستهلك الذي يرغب بالحصول على

بسبب وجود منتج أو  (B)لسلعة إلى ا(، إال أنه يتحول Bسلعة )المدى جودتها وأفضليتها على  مًاوهو يعلم تما (A)سلعة ال

، مما يجعل المستهلك يجري مناورات عقلية  ((Aسلعة من سعر ال% 70بائع يبث تنبيهات حول السلعة بأنها تباع بنسبة 
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بتفريق من أهمية السلعة األخرى، وهو ما أشار إليه فستنر "ها البائع والتقليل إليه تعمل على زيادة جاذبية السلعة التي نّب

 (.Mcleod, 2018) البدائل"

 عصبيةالتنبيه ال. أدوات 3

والحد من االستهالك المفرط، تظهر تنبيهات تفاعلية حسية  الضارة في الوقت الذي يحاول فيه الفرد مقاومة األطعمة

وتستهدف التفاعالت العصبية المحفزة للطلب االستهالكي، عبر التسويق العصبي من خالل أداة التصوير  ،)سمع، بصر، شم(

ألنها  ،لما سيشترونه ولكن أيضًا ، دافرما يحبه األ إلىللتعرف فقط ليس  ،تنوير للمنتجين ةعتبر أداُت التيالعصبي لألدمغة 

خدم من الناحية النظرية للتأثير على سلوك الشراء لديهم، وتصميم ستفُت ،تظهر معلومات خفية حول تفضيالتهم الحقيقية

ائية المعززة في يخلق حالة من استثارة المواد الكيمإلى أجهزة السوق  ىمنتجات مبتكرة تؤدي إلى زيادة حجم المبيعات، فتسع

 ؛ه عند كل استحواذ جديدديللمستهلك تخلق ليعبر عن حالة شعورية من السعادة الفورية الذي  ،لتكييف اللَّذَّياالدماغ عبر 

كل تجربة استهالكية جديدة يحتاج المرء إلى أن يغير مستويات اللذة، ألن شعور المتعة  معن اللذة مسؤولة عن اإلدمان، وإإذ 

يث تصمم ح ،مثال ذلك "الهيروين الخارق للطعام" الذي تصنعه شركات التغذية .(Carter, 2014يقتضي الزيادة في كل مرة )

لتنتج أغذية شديدة الضبط مع االستجابة العصبية للمستهلك،  المنتجات الغذائية بعد إجراء اختبارات المذاق المقاسة عصبيًا

 اإدماني اأنها تخلق سلوك؛ بمعنى من عدم المقاومة واإلفراط في تناول الطعام المفضي إلى السمنة ًانوعلديه لدرجة أنها تخلق 

(Ariely & Berns, 2010). حيث المستهلكتستهدف الوهم البصري لدى التي تلك للتفاعالت العصبية  وفي الجانب اآلخر ،

وهي  سعرًاوأوفر  م المستهلك أنها أكبر حجمًام عبوات توِهيصميعمل المنتج على تيقوم دماغنا بعمليات مقايسة خاطئة، ف

البصري بشكل السلعة كأداة لحفز الطلب وزيادة نسبة الشراء  من خالل التالعب والخداعإضافية له تكلفة بل تحّم ،ليست كذلك

(Barden, 2016.) 

 عاطفيةالتنبيه ال. أدوات 4

مثال ذلك ما يقوم به التجار والمنتجون من تنبيهات تحث المستهلك على شراء  .من خالل إثارة مشاعر المتلقي يتم ذلك

)بالبيع عرف وهو ما ُي ،الخدمةتلك أو  ذي يوفرها ذلك المنتجية المنتج أو الحصول على خدمة ما، دون تقييم المنفعة الفعل

مثال ذلك  .وذلك يكون له تأثير كبير في البيئات التجارية المزدحمة عند استخدام العواطف من قبل صناع القرار ،الناعم(

 (. Gatigno & Agard, 2015اإلعالنات التجارية التي تحمل رسائل عاطفية )

 . أدوات التنبيه الرقمية 5

وهي شكل من أشكال استخدام عناصر التصميم والمعلومات والتفاعل لتوجيه سلوك المستخدم في البيئات الرقمية دون 

إحداهما تنبيهات  ؛هذه التنبيهات من زاويتينإلى ويمكن النظر  .(Meske & Potthof, 2017تقييد حرية الفرد في االختيار )

ولكن دون  ،فيعرفونها "بأنها أنظمة حوسبة تفاعلية مصممة لتغيير مواقف األفراد أو سلوكياتهم مصلحة الفرد،رقمية تعزز 

وكانت تستهدف شرائح كالمراهقين لتوعيتهم  ،واستخدمت في السبعينات بما عرف )بالتكنولوجيا المقنعة( ،خداع أو إكراه"

أو معالجة االضطرابات النفسية(، بما يعرف بشبكة موارد التوعية بالجسم في القضايا الصحية )التدخين، الرياضة، المخدرات، 

(BARN( )Fogg, 2003)حيث يتم تتبع السلوك الفردي  ،"بفتات الخبز الرقمي" تستغل ما يعرف ،وتنبيهات رقمية داكنة ؛

 ,Guszczaبمثابة بيانات سلوكية ) فما نتركه خلفنا من استعمال تلك الوسائط ؛من خالل األنشطة اليومية عبر الوسائط الرقمية

 التي غالباً  للبيئة الرقمية الممكن التالعب بهندسة اختياراتنا وفقاً  فمن .تم إعادة توجيهها بتنبيهات ضد مصلحة الفردت( 2021

 Google،FaceBook ،Twitter (Schmidtما تتسم بالفاعلية لقدرتها على استغالل التطبيقات الذكية التي تجمع البيانات عبر 

& Engelen, 2020)، هات تلفت إدراك يين، فيقومون بإصدار تنبيلكترونوتزود بها المؤسسات كالمسوقين المتاجر، والتجار اإل

من اإلعالنات والعروض والخصومات ورسائل التنبيه على  متتاٍل م  َكيرفدونهم ِبوالمستهلك وتجعله على صلة وثيقة مع المنتج، 

 ,Özdemirخالقية التي تؤدي إلى انحراف السلوك الفردي )نالك العديد من التنبيهات التكنولوجية غير األه و .النقالة همهواتف

وهي مثال شديد الخطر على احتكاك البيانات الضخمة  ،(، وذلك ألن األفراد يتم دفعهم عبر "خوارزميات التحيز" الظاهرة2020

الثمن الذي يدفعونه  فالبيانات التي يقدمها المستهلكون هي فعليًا .(Seein, Stuart Mills. 2019) االجتماعيبنسيجنا 
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للوصول إلى المنصة دون رسوم مالية، ويتم استخدام البيانات كمدخالت ضرورية تتم معالجتها واستخدامها ألغراض التسعير 

ة إلى البيانات الشخصية تحدد األسعار الفردية مع اإلشارفبما يعرف بالتواطؤ الخوارزمي السعري والتسعير المخصص )

للمشروبات  ًاشرائي نفرض أن ألحد المستهلكين سجاًلهو أن ومثال هذه التنبيهات الرقمية المتواطئة المضرة  . للمستهلكين(

عزز يسيحصلون على خصومات شخصية فبأن أولئك المستهلكين ترسل هذه الخوارزميات تنبهات سعرية تمييزية و .الكحولية

 (. Enrique Bravo-Garcia, 2020تناول الكحول )المتمثل في سلبي السلوك اللديهم 

تعطي تفضيالت سعرية، بل تسهل على المنتجين وباعة التجزئة استدراج كافة وال يعني ذلك أن تلك الخوارزميات 

الذهنية من خالل  وخاصة مع قدرة تلك البيانات على التأثير في الدوافع ، الشراء فيالمستهلكين العاطفيين وتحفيز رغبتهم 

(، وتستعين بطرق Zilong, 2014المعلومات المسربة من الشبكة لتستحدث أنظمة توصية بالسلع المراد تصريفها عبر الشبكة )

لكترونية، باإلضافة إلى اإلشارات المرجعية عبر نوافذها اإل flash saleوالعروض السريعة للمبيعات السابقة التسعير االحتيالية 

يمكن أن يبث تجار التجزئة خوارزميات تنبيه تقدم خيارات تتناسب و لها.ل أفضلية سلعة بإظهار تقييمات مرتفعة الرقمية حو

مع حب المستهلك للراحة والخمول وتقليل الجهد، كتطبيق جوال يسهل عليه مقارنة األسعار على العديد من مواقع الويب من 

 (. Ayensa, Emeterio & Menorca, 2016تج بعد ذلك من متجر فعلي )جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ليشتري المن

تم مراعاة تأثير التنبيهات الرقمية بشكل فعال من خالل اتباع تقنيات التخفيض أو النقرة الواحدة، حيث تتميز توعادة ما 

 .بمبدأ الخطوة الواحدة غالبًا يكتفيبل  ،ليست بحاجة إلى عدة خياراتهي ف ؛التنبيهات الرقمية بقلب المهام المعقدة إلى مبسطة

 ؛همع النظريات االقتصادية النفسية التي يشعر الفرد معها بالحاجة إلى تقليل التكاليف وزيادة مكاسبهذه التنبيهات وتتسق 

د من التكلفة السلوكية المتصورة، فتزي إلىفتقنية االختزال التكنولوجي تجعل السلوك سهال بحيث تزيد من نسبة االستفادة 

تكرار سلوك الشراء = نسبة االستفادة/ التكلفة  ن،ذإ .احتمال تكرار الشخص للسلوك، ويشعر معها الفرد بالكفاءة الذاتية

 (. Fogg, 2003السلوكية المتوقعة )

ة ومن األمور التي تثير الجدل في الوقت الذي يكون فيه جزء من تنبيه البيانات ألغراض تصحيحية من قبل األبوة الناعم

فتعزز من  ، الحكومات توجه لها اتهامات في خرق الخصوصية عندما تشترك مع الشركات الخاصة في إصدار تلك التنبيهاتأن 

تعمل على تسليع السلوك وتعديله ليصبح وسيلة لتعظيم و ،لتنبؤ بالسلوك البشريإلى ارأسمالية المعلومات التي تهدف 

 (. Shoshana, 2015اإليرادات وتحقيق المكاسب الرأسمالية )

 نظرة تقديرية لشرعية التنبيه السلوكي: المبحث الثاني

 المطلب األول: شرعية التنبيه السلوكي )الوسيلة والمقصد(

أم ال، ال بد من اإلشارة إلى مصطلح آخر مقابل للتنبيه السلوكي، وهو  قبل البدء بالحديث عن التنبيه إن كان مشروعًا

حكام البدهية والثغرات والتحيزات الستغالل األ إن كان األول يهدف إلى تحريف السلوك وفقًاف .التعزيز السلوكيمصطلح 

فالثاني يهدف إلى تعديل السلوك بطريقة متعلمة تحسن من آلية صنع القرار الفردي، وكالهما يؤديان إلى تغيير بنية  ،المعرفية

أي مبدأ التعزيز الذي  ؛وجدناه يحاكي التنبيهات المتعلمة وإن وقفنا على التنبيه السلوكي إسالميًا .(Till, 2018السلوك )

لما ورد في القران  ومن الممكن االستدالل على هذا النوع من التنبيهات وفقًا .في ذهن الفرد وال يستغل غفلته ةيؤدي إلى يقض

َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن * َفَبَعَث اللَُّه ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي اْلَأْرِض ِلُيِرَيُه َكْيَف  الكريم بقوله تعالى: }َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسهُ 

حّيا إلى غراب  غرابًاأخاه أن الله بعث لقابيل الذي قتل  31وتظهر اآلية  .[30،31تان]سورة المائدة: اآلي ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه{

هذه اآلية يمكن أن  .(Al – Tabari, 2001فجعل الغراب الحيُّ يواري سوأة الغراب الميت لكي يتنبه قابيل ويدفن أخاه ) ميت،

 :الكريمةوأما في اآلية  .ولكن دون تحايل على إدراك الفرد ،نستدل بها على التنبيه المتعلم الذي يفضي إلى التعديل السلوكي

يل اإلبليسي على آدم ايظهر التحف[ 12اُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك على َشَجَرِة اْلُخْلِد{ ] سورة طه: اآلية }َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَط

ن كالهما افاآليت .(Al – Tabari, 2001إلخراجهما من الجنة )عنها هو وزوجه،  هيبتنبيهه إلى شجرة الخلد التي ُن له عهاوخد

واألمر  .(Al-Dakhil, 2020تنبيه متعلم يخاطب إدراك الفرد ) ىخرواأل ، احتيالي قصد به الخداعهما تنبيه احدإ ولكّن ،تنبيه

فلقد جاء  ؛هات المتعلمة التي ال تفضي إلى خديعة الفرد ومخاتلة إدراكهيالطبيعي أن السمة األخالقية تقتضي استغالل التنب
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الق المنافقين، ومن ذلك قوله تعالى: }ُيَخاِدُعوَن الّلَه َوالَِّذيَن آَمُنوا ما للسلوك المخادع، فربط الخديعة بسلوك وأخاإلسالم محرِّ

ظهر لنا تنبيه سلوكي يتالعب باإلدراك قائم على ولكن قد َي .[9َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن{ ]سورة البقرة: اآلية 

الحفاظ على ، كالتنبهات الخاصة بالحد من االستهالك الضار ورة شرعًاومصلحة معتَب ًال لغرض يحقق مقصديهام والتحيُّاإل

الفرد )تنبيهات اآلباء لألطفال(، وبالتالي ينطبق على هذا النوع من التنبيه السلوكي مسألة وسائل  بها الصحة دون أن يشعر

ومن ذلك أيضا قول القرافي "فوسيلة  . (Al-Zouhaili, 2006) غتفر في المقاصدغتفر في الوسائل ما ال ُيالتحيل المشروع، فُي

بما قاله ابن القيم "لما  ونستشهد أيضًا .(Al-Zouhaili, 2006المحرم هنا غير محرمة، ألنها أفضت إلى مصلحة راجحة" )

حرمات رة بها، فوسائل المكانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتَب ،كانت المقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق ُتفضي إليها

تها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكالهما يوالمعاصي في كراه

فهم من ذلك وُي .(Ibn Qayyim al-Jawziyya, 1991مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل" )

ت تتالعب باإلدراك وكان مقصدها من ذلك تحقيق مصلحة شرعية معتبرة فيمكن أن التنبيهات السلوكية كوسيلة وإن كان

وخاصة أن هذا النوع من التنبيه السلوكي يمتاز بقوته وفاعليته في التأثير ألنه يعمل على اجترار الشخص دون  ،استخدامها

السالم" "وكلما قويت الوسائل في  بد"العز بن ع ، ومنهمومن ذلك قول الفقهاء ،وهذه القوة في التأثير مطلوبة ،أن يشعر

وكل ذلك في معرض الحديث عن  .(Al – Hanbali, 1996) األداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها"

هذه األحكام تخص التنبيه فإن وبالتالي  ،في تحويل سلوك الفرد االقتصادي المقصد السليم الذي ال يخالطه خبث وال دنس

كاألساليب المستخدمة من قبل  ،الذي يحقق منطق الخيرية والنفع للنمط االستهالكي على مستوى الفرد واألسرةالسلوكي 

 األسر مع األطفال إلضفاء نمط حياه صحية. 

لتحقيق مقصد التربح  أما النوع الثاني من التنبيهات التي يخالطها مبدأ الخالبة والخداع والعمل على تسليع السلوك

فنهى الله عنه في قوله تعالى:  ،باألحكام الضابطة للسوق اإلخاللوجه حق، ودون  غيرال أموالالكسب غير المشروع باستحالل و

وسيلة التنبيه السلوكي من الوسائل المنهي عنها،  وهنا تكون[، 188]سورة البقرة: اآلية  }َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل{

خدم ما يضاد فإنها مطلوبة الترك، ويدخل في ذلك كل وسيلة محرمة تالتي ورد فيها "كل وسيلة تضاد المقصود أو ما 

عن أن  والغش حاضر في مقصد التنبيهات عندما يتعامل بها أطراف السوق، فضاًل .(Ben Saleh, 2003كالخداع والغش" )

" الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه بأنها بن القيم اهذه التنبيهات فيها ضرب من الحيل التي عرفها 

 Ibn Qayyim) ن"في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمي فمتى كان المقصود بها محرمًا ؛بحيث ال يحل بمثل ذلك السبب بحال

al-Jawziyya, 1991). ب ذهن المستهلك فال يدرك في كثير من األحيان أنه يتم التحايل عليه بالسعر والطرق الخفية تغّي

فلو علم  .عبر التسعير النفسي السلوكي ألكل أموال األفراد بالباطلنظرة الفرد للقيمة والجودة بتنبيهات سلوكية تتالعب في 

ولذلك تتضمن هذه التنبيهات وسيلة تخل بركنية المستهلك كيف تم التحيل عليه بها وقت انعقاد عقد الشراء لما أتم البيع، 

"إن ركن العقد هو الرضا، ولما كانت اإلرادة  :الشاطبي بقولهأشار إليها  وقدل به، الرضا وانعدام اإلرادة في العقد المتحيَّ

على أنه إذا ثبت أن العاقد الذى أتى  ،قائمة مقام الرضا ،الصيغةي لع عليه، جعل الشارع مظنة الرضا، وهّطال ُي باطنًا أمرًا

ب آثار العقد عليه إال لترتُّ ، إذ الصيغة ال تنعقد سببًابالصيغة قد قصد بها غير ما وضعت له، فإن الرضا بالعقد يكون منعدمًا

 the Egyptian Islamic Encyclopedia ofإذا قصدها العاقد غير مريد بها معنى يناقض موجبها ومعناها" )

Jurisprudence, T).  قصد منه حاضر بقوة في نمط التسعير السلوكي، وُيالقيمة الذي ينقض مبدأ الرضا واالحتيال في

حيث يكون أكثر من سعر المثل مع  ،وعادة ما يكون هذا السعر في عقد البيع غير عادل ويظلم المستهلك ،السعرفي الزيادة 

فيأخذ ما ال يحتاج إليه  ،سلوك غير عقالنيإلى ة التي تقود المستهلك عن االحتيال في خلق جاذبية للسلع غبن فاحش، فضاًل

ويقتضي  .من سلع بسبب تلك الجاذبية المكذوبة التي تعزز منطق اإلسراف والتبذير والتحايل الستخراج ما في جيب المستهلك

 تدخل الدولة في تنبيهات مضادة تحد من التحايل السلوكي. ذلك 
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 المطلب الثاني: شرعية الجهة المنشئة للتنبيه السلوكي 

مرد شرعية الجهة التي تستغل التنبيهات السلوكية فإن ، وبالتالي تم الحديث عن شرعية الوسيلة إن كان المقصد مشروعًا

ولكن ماذا عن  فال يفترق إن كانت عامة أو خاصة مع مراعاة األحكام الشرعية، ،لمقصد والهدف المشروعإلى ايعود  أيضًا

حيث تتدخل الدولة  ،"األبوة الناعمة" بذلكوأقصد  ،حاكمية الجهة المسؤولة التي تضبط تلك التنبهات وتوجه تنبيهات مضادة

تنبيهات حول السلع األكثر لألفراد فترسل  بضبط جانب الطلب من جهةفي السلوك الفردي على الصعيد الجزئي في األسواق، 

ول السلع الموفرة للطاقة والهدر المائي المنزلي، وحول السلع التي تحافظ على النمط الصحي والنمط جودة وأدومها عمرا، وح

البيئي، وتصدر ملصقات السيارات للترويج للسلع األكثر كفاءة في استهالك الوقود ألغراض تقليل االنبعاثات الكربونية، 

عالنات تستغل استدالل الوفرة، من خالل إ(، أو من خالل نشر Oecd, 2017تخفيف من التكاليف النقدية على األفراد )لول

 Bartonسباب الوفاة التدخين لتقليل استهالك الدخان بين األفراد والحد من التدخين )أ ن من أكبرتفيد أإتاحة معلومات مكثفة 

& Yanoff, 2015). ات أخرى مبسطة مثل والتخفيف من حدة تغول أطراف السوق عبر تنبيه وتعمل على ضبط جانب العرض

لزام المنتجين بوضع عالمات على األغلفة بألوان عالمة حمراء على األطعمة الغنية بالطاقة وعالمة خضراء على المنتجات إ

لعالمة الحمراء إلى االصحية، لتغيير أنماط شراء المواد الغذائية وإعطاء المستهلك نقطة مرجعية واضحة جًدا، فينظر الفرد 

ولكن هذه التنبيهات ضعيفة ألن منتجي األغذية  .العالمة الخضراء على أنها "مكسب"إلى رة" متعلقة بالصحة وعلى أنها "خسا

 ؛(، ولذلك تلجأ التدخالت إلى تنبيهات عبر أدوات سياسة أقوى وأكثر فاعليةOliver, 2013تحللوا منها بالتحايل والضغط )

ر والتصحيح، ومن تلك التنبيهات المضادة تنبيهات السمعة من خالل التشهير بمؤشرات فما ال يَقوَّم بالتنبيه يَقوَّم باإلجبار والقس

ولقد أثبتت هذه الطريقة انسحاب بعض المنتجين من األسواق والتقليل من حجم المبيعات  ،أسعار المنتجين عبر الدعاية السلبية

تحد من إرباك المستهلك  ًا(، فتفرض شروطAccent, 2010أو تغيير السياسات السعرية لسياسات عادلة بسبب التدخل األبوي )

بمراقبة هذه التنبيهات وتقييدها، كشروط اإلفصاح والغرامات على  ،من قبل المنتج الذي يستخدم تنبيهات سلوكية متالعبة

 التسعير المتحايل بفرض تسعير جبري في بعض األحيان ومنع التسعير المتحايل. 

السياسة العامة على صعيد االقتصاد الجزئي الفردي مقصد شرعي وإعمال لمبدأ قوامة إن إنفاذ هذه الحاكمية وتدخل 

وهي لصيقة بأعمال  ،وظائف الحسبةمن  هي فعليًا - تسميتها تنبيهات تإن صح -فمثل هذه التنبيهات  .الدولة وأدائها لمهامها

تها ضد تلك التنبيهات السلوكية اولة من أداء واجبوال يجب أن تتنصل الد .الدولة في اإلسالم لتنظيم وضبط السوق وأحكامها

"فأصل الحسبة الشرعية مشارفة السوق والنظر في مكاييله وموازينه، ومنع الغش والتدليس فيما  ؛العابثة بإدراك المستهلكين

 ,Al– Maraghiيباع ويشترى من مأكول ومصنوع، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والرائحين" )

قد ورد أنه َمرَّ و .كان يتفقد أحوال السوق وينبه الباعة على منع الغش - صلى الله عليه وسلم -فقد ثبت أن النبي  .(2005

َفَقاَل "َما َهَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم؟" َقاَل: َأَصاَبْتُه السََّماُء َيا َرُسوَل اللَِّه!  ،َفَناَلْت َأَصاِبُعُه َبَلًلا ،َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها ،َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم

لي وكذلك استمر من بعده من َو .(Muslim, 1995َقاَل " َأَفَلا َجَعْلَتُه َفْوَق الطََّعاِم َكْي َيَراُه النَّاُس؟ َمْن َغشَّ َفَلْيَس مني" )

 قدمن األسواق ويراقب المصنوعات واق، كعمر بن الخطاب الذي كان يكسر جرار الخمر ويمنعها إمارة المسلمين في األسو

وأقروا عقوبات تعزيرية زجرية بالكالم أو تأديبية أو مالية تحد من الخداع السوقي  .ورد أنه أراق الحليب المغشوش بالماء

(Ibn Timiyah, T., p.50). ؛بسطة والجبرية من باب الرقابة على األنشطة السوقيةاستخدام التنبيهات المضادة الم يتمو 

صلى النبي _بقول  ى ذلكومن الممكن االستدالل عل .تكون من باب النصح ، فإنهافعندما تكون هذه التنبيهات موجهة للمستهلك

 ,Al – Boukhariة" ما من عبد استرعاه الله رعية، ولم يحطـها بنصيحة إال لم يجد رائحة الجن": _ يه وسلملالله ع

1311H)).  من سلوكيات الخداع والغش. وتحذيرهم وبالتالي من واجب الدولة تنبيه األفراد 

فمسلك التشهير بالمنتجين  ؛وأما التنبيهات الضابطة للمنتجين، فهي من باب إعمال السياسة الشرعية في مراقبة السوق

، مشابه ي بإظهار السلعة على غير حقيقتهاوالتجار الذين يستغلون المستهلكين بالتسعير السلوكي وأدوات التحايل السلوك

لوظيفة الحسبة في اإلسالم، ومنها التعزير والتعريض بالذي يرتكب الغش والتدليس في البضائع، بل يتعدى ذلك إلى مرحلة 

بيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش وال يغش به غيره فيباع عليه  منع فللحاكم أن يأمر بإزالة الغش أو ؛ريالتدخل القس

(Ibn Timiyah, T., p.36.) 
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، وتشاطر الدولة مسؤوليتها ببث أو كليًا تم خصخصتها جزئيًاتأما التنبيهات السلوكية الصادرة عن السياسة العامة التي 

يدل عليه  .أمر منهي عنه يتحقيق مكاسب مادية، فهإلى في سبيل ميلها  ة الخاصة والعامة معًاتنبيهات قد تعارض المصلح

« يلي رعية من المسلميـن، فيمـوت وهو غاش لهم إال حرم الله عليه الجنة ما من واٍل»: _ صلى الله عليه وسلم_قول النبي 

(Al – Boukhari, 1311H) وبالتالي ينبغي أن تكون هنالك ضوابط شرعية  .المتواطئفهو من باب الغش والخداع والمسلك ؛

 : منها ،للتنبيه السلوكي

قصد منه تصويب الخلل وأن ُي ،ه لألفراد من جهة مستقلة تخضع للملكية العامة ال للملكية الخاصةأن يكون التنبيه الموجَّ .1

ما من " :- صلى الله عليه وسلم -ونستدل على ذلك من قول رسول الله  .السلوكي في السوق، وليس ملء الجيوب

فلقد َحذََّر الشَّرُع ِمن عاقبِة الَجوِر " ".أميِر عشيرة، إلَّا ُيؤَتى ِبِه يوَم القيامِة، َمغلولٌة يداُه إلى عُنِقِه، أطلَقُه الحقُّ أو أوبَقُه

 (. Al – Boukhari, 1311Hوالظُّلم ِلَمن َوِلَي ِمن أْمِر المسِلمين شيًئا كما في هذا الَحديِث" )

وأن تكون ذات  ،وأن تكون واضحة تبتعد عن مخالبة الفرد ،هات الدولة لألفراد معلومة ظاهرة ال مبطنةييفضل أن تكون تنب .2

 ، وأن تكون تنبيهات متعلمة ال تستهدف الوهم البصري واإلدراكي. ابه عتدُّمقصد يحقق مصلحة شرعية معتبرة ُي

من التعدي من التنبيهات متعارضة المصالح، ال أن يكون  ةحمايالالسوق وترشيد االستهالك وأن يكون هدفها تعديل بنية  .3

 مقصدها األول تعزيز دولة الجباية والضرائب والتطلع لما في أيدي الناس. 

 المطلب الثالث: شرعية أدوات التنبيه السلوكي

السلوكي المؤثرة في سلوك األفراد وتعمل على حفزهم بطريقة تبرز العديد من اإلشكاليات الشرعية بالنسبة ألدوات التنبيه 

تحقيقها من تخصيص الموارد بطريقة أكثر كفاءة، وتعزز من الجنوح السلوكي االستهالكي  ىرتجسلبية تخالف المنفعة التي ُي

تلك اإلشكاليات كما وتظهر لنا  ،وتضفي صبغة احتيالية تناقض الهدي الشرعي في تنظيم المعامالت بين األفراد في السوق

 يأتي: 

 اإلشكالية الشرعية ألدوات التسعير النفسي السلوكي .1

المستهلك  خداعوهذا يعني أنها تسعى إلى  ،الثغرات المعرفية والتحيزاتأحدهما  ؛تستغل هذه األدوات التنبيهية أمرين

وإغراء   خديعةأنه  ،تغرير في االصطالح الفقهيفلقد ورد في معنى ال .أو المشتري والتغرير به والتحايل المتعمد على إدراكه

خالف  نفعته وفائدته )السلعة(، وهو علىالعاقد ليظن ويتوهم أن المعقود عليه تم أخذه بنفس القيمة أو أقل أو بإظهار كثرة م

َصلَّى _فقد ورد أنَّ َرُجًلا َذَكَر للنَّبيِّ  ،ي عنهامفهوم الخالبة التي ُنِه يها أيضًاوينطبق عل .((Helmee, M, 2021واقع الحال 

(، ويقصد بالخالبة خديعة Al – Boukhari, 1311Hأنَّه ُيْخَدُع في الُبُيوِع، َفقاَل: إَذا َباَيْعَت َفُقْل: ال ِخَلاَبَة ) _اللُه عليه وسلََّم

وأما األمر  .(Zarqa, 2004رضى به لواله )كن لُيأحد العاقدين لآلخر بوسيلة موهمة قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم ي

مرجعية   ًامستغلين الكسل المعرفي لألفراد وقلة بحثهم عن المعلومات، فيبث البائع أسعار ،قلة معلومات المستهلكفهو الثاني 

يحسن   وال مسألة غبن المسترسل وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتٍرعلى وينطبق ذلك  .مغلوطة بهدف تحقيق ربح مرتفع

         : " َغْبُن اْلُمْسَتْرِسُل ِرًبا" _َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم_المماكسة، ولقد ورد النهي عن غبن المسترسل بقول َرُسوُل اللِه 

(Al – Bihaqi, 2003). 

ر صو إحدىوهو  ،المستهلك بالوسائل القوليةبتغرير التضمن تمصيدة تسعير الوقت المصطنع مسألة  فإن ولإليضاح

الستشعار عنصر  لشراء خشية فوات فرصةإلى افيندفع الفرد  ،ن "سعر العرض ليوم واحد فقطإوذلك عند القول  ،الخالبة

نوع من الكذب المتعمد كمن يحلف أن هذه القطعة آخر قطعة في المحل أو في السوق ليدفع المشتري  وهذا، الندرة في الصفقة

 عليه الله صلى_ إلى شرائها، ويمكن االستدالل على هذا النوع من النهي بالتحايل القولي والكذب لتصريف السلعة بقوله

 سلعته المرء ينفق أن عن الزَّْجر منه فُيفهم ،(Abu Dawood, 2009) )ِلْلَكْسِب ٌةَمْمَحَق ِللسِّْلَعِة َمْنَفَقٌة الكاذبة اْلَيِميُن) :_وسلم

 . (Albanian, 2003) الكاذب والقول الكاذب بالحلف
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بإضافة  المنهي عنه شرعًا وصورتها التحايل على صفة السلعة عبر، فهو تغرير عمتسعير التأطير أو تأثير الشرك والُطأما 

 فبدالً  ؛وهي السلعة المراد تصريفها من قبل التاجر وال سعرًا، فلنفرض أن هنالك سلعة ليست جيدة نوعًا .خيار بين خيارين

 يقوم التاجر بالتحايل على ذهن المستهلك بوضعها بين سلعتين إحداهما رديئة جداً  ، من أن يظهر التاجر السلعة على حقيقتها

 وعندما ينظر المستهلك إلى تلك السلعة فبداًل .زي السلعة المراد تصريفهاومنخفضة الثمن واألخرى باهظة الثمن وبنوعية توا

من أن يقيم المستهلك سعر السلعة وحدها، تدفعه طريقة ترتيبها بين خيارين الستشعار وجود مزية سعرية مخفضة عند 

يظهر في المعقود مع السلعة الرديئة، فالجودة، ووجود مزية شكلية بمقارنتها في التي توازيها الثمن مقارنتها مع السلعة اباهظة 

وهذه  ،(Zarqa, 2004) جاذب( سعربأو )شكل جّذاب  غير موجودة فيها فعليًامزية مصطنعة السلعة المراد تصريفها عليه 

ويمكن تشبيه هذه الطريقة  .الخطأ الحسابي العقليوطريقة الترتيب بسبب  وذلك ،وال يدركها المشتريالجاذبية غير واقعية 

عندما تحايل على صفة السلعة بإعادة ترتيبها بوضع األجود  -صلى الله عليه وسلم  -بما قام به التاجر الذي مر عليه النبي 

ظهر أن السلعة جذابة وتستحق السعر الذي تباع فيه، وهذا النوع من التحايل فيه غش في يفي األعلى واألسوأ في األسفل ف

 َطَعامٍ  ُصْبَرِة َعَلى َمرَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللُه َصلَّى اللِه َرُسوَل َأنَّ"ولذلك يمكن االستدالل عليه بالنهي بما ورد في الحديث الصفة، 

 َجَعْلَتهُ  َأَفَلا: َقاَل. اللِه َرُسوَل َيا  السََّماُء َأَصاَبْتُه: َقاَل الطََّعاِم؟ َصاِحَب َيا َهَذا َما: َفَقاَل َبَلًلا، َأَصاِبُعُه َفَناَلْت ِفيَها، َيَدُه َفَأْدَخلَ 

وُيفهم من الحديث أن األصل أن تظهر صورة السلعة  .(Muslim, 1955) ِمنِّي" َفَلْيَس َغشَّ َمْن النَّاُس؟ َيَراُه َكْي الطََّعاِم َفْوَق

 الغلطفي  المستهلك إليقاع السوقي االحتيالي يدالتص دون تحايل، وطريقة الترتيب ما هي إال نوع من التحايل من قبل أطراف

 يكون وال ،(Zarqa, 2004" )واقعًا الواقع غير العاقد فيه يتصور الذي"هو من النوع   الغلط هنا ولكن الرضا، عيوب من وهو

فلو عرضت السلعة وحدها  ؛ الرضا بركنية ُيخل وبالتالي فاعل، بفعل وإنما المستهلك في ميزة السلعة، قبل من تلقائي توهم من

 كان إن األصل وإنما تم التحايل عليه بترتيبها بين خيارين، بل ،بشرائهاالسمتهلك  مع علم تام بجودتها وسعرها لما قام 

 لمسلمٍ  يحُل وال المسلِم، أخو المسلمُ " - وسلم عليه الله صلى -النبي  عن ورد فلقد .تبيينه يتم أن السلعة في عيب هنالك

 ظهارها بطريقة مغايرة لحقيقتها. إبيان عيب السلعة ال  وجوب يفهم من الحديث ،. إذن"له بيَّنه إال عيٌب فيه بيًعا أخيه من باع

يتضمن خيانة المشتري  وهذا هنا يستغل عدم علم المشتري بالثمن الفعلي،ف ،أما استغالل نقطة اإلرساء والسعر المرجعي

 40د إلى  80ويكتب )تنزيالت من  ًاباهض ًامرتفع ًاسعرالبائع ، والكذب المتعمد في ثمن السلعة، فيعطي ابتداًء بثمن التكلفة

المشتري  خداعقام ب البائع قد فيكون (،د 8)أن السعر األصلي من لقبول العتبارها فرصة على الرغم إلى اد( ينقاد معها الفرد 

الطبيعة االستغاللية الفاحشة الذي يحدث  يمفهوم الغبن ذ أضعاف، فينطبق عليه أيضًا خمسة يقرب منلتحقيق ربح  فعليًا

شترط تحديد أنه ال ُيمن فعلى الرغم  .(Al-Zouhili, T., p.525بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة لجهل المشتري ) خلاًل

غداديون الذين جعلوا للمغبون الخيار إذا كان الغبن من "أقوال الفقهاء من المالكية وهم البعليه ستدل نه ُيفإ ،سعر للبائع

 .(Al –Shafi'i, 1971) الثُُّلُث، َوالثُُّلُث َكِثيٌر"" _:صلى الله عليه وسلم_بمقدار ثلث القيمة، واستدلوا على ذلك بقول النبي 

أن السعر أقل من التكلفة كما المشتري  ويمكن االستدالل على عدم شرعية هذا النوع من التنبيه السلوكي عندما يخبر البائع 

مرجعي قبل أن يعرف المستهلك الفي بث السعر المرجعي، بالحديث الذي ينهى عن التغرير بوسائل قولية، كما أن بث السعر 

 َتَلقَُّوا الرُّْكَباَن، َواَل َيِبْع بقوله: "اَل - َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم - نهى عنه َرُسوُل اللَِّهقد الحقيقي يشبه من يتلقى الركبان والثمن 

ال تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم " :(، فقد ورد في معناهاAl – Boukhari, 1311H) "َحاِضٌر ِلَباٍد

 من طرق التسعير السلوكي.  ، وهذا التضليل أيضًا"ألسواق، وذلك ألنه يتم االحتيال عليهم بسعر السوقإلى ا

 اإلشكالية الشرعية ألدوات التنبيه االجتماعية )سياسة القطيع، والتبادل االجتماعي(. 2

حيث يقوم المنتج أو  ،التحيل النفسي على طبيعة الفرد االجتماعية واستغالل سياسة القطيع :تتضمن هذه المسألة أمرين

، ليعمل على تصريف تلك السلعة قبلون عليهان ُيمن المشتري اً كبير ًابأن هنالك عدد التاجر بإضفاء هالة كاذبة حول السلعة

سلعة لبأن العدد األكبر من المشترين ل يفسره علم االقتصاد السلوكي خاطئًا واألفراد يستدلون على جودة السلعة استدالاًل

في  حتى وإن كانوا متأكدين من جودة سلعة أخرى يصبح لديهم شكوجودة أفضل، يجعل المستهلك يعتقد أن السلعة ذات 

فالنجش المنهي عنه شرعا "أن يتبع البائع  ؛وهذا النوع من البيوع ينطبق على النجش .معلوماتهم ويتبعون التنبيه االجتماعي

حيث يأتي بأحد المشترين الذي يظهر رغبته في الشراء ليوهم المشتري  مبدأ الزيادة ليغر به غيره"، ويقصد به سلوك التاجر
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أصل النجش االستثارة، ف .(AL-Kashnawee, 1995)السعر المرتفع وليزيد رغبته في الشراء أنها تستحق ببجودة السلعة و

الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش؛   وقيل: أصل النجش ألنه يثير الرغبة فيها، وسمي الناجش في السلعة ناجشًا

في عملية المزايدة  (1)التأثير النفسي للعقل الجمعييستغل  هنا والتاجر .( Attar, 2006 –Alألنه يختل الصيد ويحتال له )

 على ثمنها ويرفع عليها الحصول في المستهلك رغبة فيثير% 70 تبلغ ما سلعة شراء على يقبلون من نسبة أن يبث عندما

النبي يمكن االستدالل بنهي ولذلك  . إلى السلعة المشتري انتباه لتحويل فقط وإنما ،%70 إلى تصل ال النسبة من أن الرغم

سير الحديث ال تناجشوا فولقد ورد في ت .((Ibenmaja, 1138Hاَجُشوا" "َلا َتَنعن النجش بقوله:  - صلى الله عليه وسلم -

 اهماأي ال تخادعوا وال تعاملوا بعضكم بالمكر والحيلة بحيث يصيب األذى الطرف المقابل أصالة فال يتم جلب المنفعة ألحد

استغالل تأثير من أجل وهنا إنما استخدم التاجر التحايل السلوكي  .(Ibn-Rajab,2004) إال بوصول الضرر للطرف اآلخر

القطيع لتصريف السلعة ورفع السعر على المشتري، وقد يكون بذلك نقل إليه خسارة مالية باقتطاع جزء من الثمن ليصير إليه 

بل قد يكون حول قرار  ،وحفزه على أخذ سلعة ال تؤدي حاجته في بعض األحيانحثه ، كما بعد أن غبن الطرف اآلخر فيه

هو  ن ما قام بهولقد ورد في صحيح البخاري أن الناجش آكل ربا خائن أل .شراء المستهلك عن سلعة أفضل له بسبب الخداع

وقد جاء في حكم النجش الحرمة بإجماع الفقهاء وإثم البائع  AL_Boukaree,1422H)من باب الخداع الباطل الذي ال يحل )

للشافعية والحنفية والحنابلة  وذلك وفقًا ،إن قصد من تلك الطريقة المزايدة والتغرير بسعر يفوق ثمن المثل في السوق

ففيه قوالن؛ أحدهما إنما قصد  ،أما إن كان قصد البائع الوصول إلى ثمن المثل Group of Authors,P20).)والظاهرية 

التحريم لسبب الخداع بذاته الذي يحمل المشتري على الشراء وليس الثمن، ولذلك نجد اإلمام مالك يقول ببطالنه ألجل 

النهي، وأما اإلمامان أحمد والشافعي فيريان أن النجش مفسد للبيع، ألن مطلق النهي يقتضي الفساد، وألن المشتري يتضرر، 

إذ  ؛أما القول الثاني لدى الحنفية فيَرون أنه حالل ال حرمة فيه .ممكن أن يشتري السلعة بأقل من ذلك لوال النجشإذ من ال

 .((Nawawi, M.2011 يعود بالنفع على التاجر من غير إضرار بغيره، فإن اغتر أحدهم بالنجش فاشترى انعقد البيع صحيحاً 

 ،بل يؤجر من قام بالنجش على ذلك ،نصح رغبة في ايصال السلعة إلى قيمتهاوهناك من ذهب إلى أن القصد من النجش هنا ال

النصح يسري دون إيهام متعمد و ال  وهو أنوال إشكال فيه، ولكن جاء الرد من بعض الفقهاء  ،وابن حزم ،كابن عبد البر

 (. Al-Sana'ani, M, 2017باب الغرر والخداع )إلى يتعدى 

باالحتيال النفسي على المستهلك  عجابتأثير اإلهداء وانحياز اإلوأما المسألة الثانية فهي استغالل اللطف النفسي 

فتاجر التجزئة يعمل على تقديم هدية مجانية تجريبية لمدة  ؛مزية التبادل السلوكي االجتماعي لفعل اإلهداء كتنبيه واستغالل

 للبائع، ولكن الذي يحدث فعليًا المستهلك سيقبل تجربتها ممتنًافم يستردها، وبالطبع ( ومن ثأيام )مسحوق غسيل مثاًل ثالثة

 ،تم استهالك جزء من العبوةقد يكون  ،عندما يتصل بائع التجزئة ويرغب في استرداد الهدية مع عرضه بشراء منتجات أخرى

 لوفيشتري العبوة حتى ، دمها وسمح له بتجريبها(أن يردها ألنه استخ )استحياءلمستهلك دى احالة من االلتزام لذلك فيخلق 

وهذه  .(Sealandi, 2010كانت مجانية كنوع من رد الجميل، ألن الهدية تخلق حالة من االلتزام االجتماعي على المستهلك )

 – Al" تهادوا تحاّبوا" :  - صلى الله عليه وسلم -لحديث النبي  المسألة ال تدخل في قصد اإلهداء للتقرب والود وفقًا

Boukhari, 1311H)وبالتالي  .(، وإنما يقصد التاجر استدراج المستهلك لغرض البيع المبطن بالتحايل على نفس المشتري

وجاءت للداللة  ،(Al – Ramli,N.Dفهي تفترق عن الهدية التي عرفت بأنها "ما َملَّكته لغيرك في الحياة بغير ِعَوض للتحبُّب" )

ال ينطبق عليها شرط الهدية ألن التاجر يبتغي العوض، فأتت الهدية كنوع من و(، Al – Asfahani, 1381Hطف )على التل

من التبادل غير العادل  ًافالهدية أقرب إلى الرشوة النفسية التي تخلق نوع .(2)الترويج السلعي مضمون الشراء بسبب التحايل

هذا النوع من التحايل ينطبق عليه اإلكراه النفسي الحسي أو المعنوي المعبر عنه  فإن (، وبالتاليSealandi, 2010بالسعر )

-Alالقوة التي تمارس على نفسية الشخص فتنعدم إرادته على النحو الذي يفعله اإلكراه المادي فيعدم حرية االختيار" )ب"

Marsufawi, 1972). ال َيِحلُّ ماُل أمرئ ُمسلٍم إلَّا ِبِطيِب نفٍس  ": - صلى الله عليه وسلم - وذلك ينطبق عليه قول الرسول

 (.Al – Bihaqi, 2003)" ِمنُه

ى وخاصة أن المهَد ،ن معنى البيع غير متحقق في الهديةمن أذهن مباشرة ما ورد عن الماوردي، ولكن قد يتبادر إلى ال

ري وال ينطبق عليه شرط الخيار في رد السلعة للمشت والبيع يفترق عنه بكونه ملزمًا ،إليه مخير بين دفع ثمن السلعة أو ردها
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 ،إلى بيع التجربة وأحكامه المسألة و من الممكن أن يتم تقريب .(Abd Al-Hafiz & Al-Zayzat, 2019)اإال بوجود عيب فيه

(، Al-Zahili, 2014في مصلحة المشتري في الكشف عن السلعة ) ذلك صبيفيتوقف انعقاد المبيع على قبول المشتري بل قد 

وعدم دفع الثمن؟! اإلكراه في الهدية هنا إكراه المتحسس المترصد  ةفأين اإلكراه في الموضوع والمستهلك هنا مخير برد السلع

َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهم ِبَهِديَّة َفَناِظَرة ِبَم "لرد الفعل من الطرف المقابل في عملية اإلهداء، ويمكن االستدالل عليه بقوله تعالى: 

[، فقد ورد في تفسير هذه اآلية إنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها عالمة على 35]سورة النمل: اآلية  "ْرِجُع اْلُمْرَسُلوَنَي

فعلمت أن كانت عاقلة في إسالمها وشركها،  ،"رحمها الله :ما في نفسها، وكان تحسسها لرد الفعل عن تعقل، فقال قتادة

يقدم التاجر هدية  ؛ إذما يحدث في االقتصاد السلوكي وهذا فعليًا .(Al-Qurtoubi, 2019)" سفالهدية تقع موقعا من الن

وينتظر ما يرجع به المستهلكون عن دراسة ُمَتَعقِّلة تضمن كيف تتم عمليات االبتزاز النفسي، فيدرك الباعة أن األفراد يحدث 

يخشى على فهو وإن لم يردها  ،ر على رد الهدية أو رد الجميللديهم نوع من االختالل أو عدم االتزان النفسي ألن الفرد مفطو

فتكون ردة فعل شراء  ،(,Al – Hawrani, 2008; Al-Zebari, 2016;Sealandi, 2010نفسه من النظرة الدونية أو السمعة )

اإللزام المعنوي المفضي  قل الفرد من ناحية عدم اإللزام المادي إلىتبل مدروسة، فين المنتج أو السلعة بطريقة متوقعة مسبقًا

وهو للفرد  ًاوقد يكون العوض معلوم ،المادي، إذن هي هدية منتظرة الدفع وقد تدخل ضمن الهدية بعوض منتظر اإللزام إلى

وقد ينطبق عليه حكم  ء.ال يرتضيه استحيا ًايوقع المستهلك في جهالة الثمن فيدفع سعر ، أو مجهواًلثمن السلعة فينعقد بيعًا

من الترويج السلعي، وهناك من يرى  عتبر نوعًاهداء ُيولكن هذا التنبيه القائم على اإل .(Al-Maqdisi, 2018لفاسد )البيع ا

ا ّلولكن شريطة أ ،ف به سلعتهوللبائع أن يتخذ من طرق الترويج ما يصرِّ ،جواز طرق الترويج ألن األصل في المعامالت اإلباحة

في عرض السلعة فيظهر  البائع إضافية، وأن يصدق ا يحمل المستهلك تكاليفوأّلسلعة، الغش والتدليس في ال ذلك على يحتوي

َكَتَما اْلَبيَِّعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفرََّقا، َفِإْن َصَدَقا َوَبيََّنا ُبوِرَك َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما، َوِإْن َكَذَبا َو" :(Shebir, 2003)لها  زايا الحقيقيةالم

 (.(Al – Boukhari, 1311H "ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَما
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منها مسألة التحايل والغش في السلع عبر الَتَكيُّف اللَّذَّي، وذلك من خالل تصنيع منتجات غذائية بعد  ،وتتضمن عدة أمور

يين ئايأرباب الصناعات والكيم، ولعل ابن تيمية أشار إليه صراحة عن ًاادماني ًاإلنتاج نكهات تخلق سلوك قاسة عصبيًااختبارات ُم

"والغش يدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات..أو يصنعون الملبوسات...أو يصنعون غير ذلك من  :بقوله

ر وغير والذين يغشون النقود والجواهر والعط ء "الكيماوية". ومن هؤالالصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان

يضاهون به خلق الله، ولم أو ماء ورد أو غير ذلك،  ًانأو جواهر أو زعفرا أو مسكًا أو فضة أو عنبرًا ذلك، فيصنعون ذهباً 

ومن أظلم ممن ذهب يخلق فيما حكى عنه رسوله: " -عز وجل-يخلق الله شيًئا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه، بل قال الله 

 والغش هنا يظهر من خالل االحتيال على طبيعة الطعام .(,Ibn Timiyah, T)كخلقي؟ فليخلقوا ذرة! فليخلقوا بعوضة" 

 (.Muslim, 1995عن الغش فقال: "َمْن َغشَّ َفَلْيَس مني" )_صلى الله عليه وسلم _نهى النبي قد لتعزيز االستهالك المفرط، و

يهام المشتري إإما بقصد  ،بالتالعب بشكل السلعة الهندسياستغالل الوهم البصري واإلدراكي  فهي الثانيةأما المسألة 

، وهو من باب التطفيف بالكيل ألن الفرد ووزنًا مع أنها أقل كمًا فاألولى تظهر أكبر حجمًا ؛بكمية السلعة أو بنوعها وصفتها

}ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ب به، وينطبق عليه قوله تعالى: قصد الكم األكبر الفعلي وليس المتالَع

في تلك اآلية:  - رضي الله عنه -وقال علي بن أبي طالب  .[3-1]سورة المطففين: اآليات  وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون{

إذا حصل نقص في الكيل أو الوزن دون تعمد ف ."ال تلتمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل وال ألسنة الموازين"

على صبرة واشترط المشتري أن مقدارها هو  وإذا كان الشراء واقعًا ،فإنه يستحق المشتري تكملة ما نقص عليه ،من البائع

 .(Al-Qurtoubi, 1384H" )أو زيادًة ويعدل الثمن بالنسبة نقصًا ،كثر كانت العبرة بالمقدار الفعليأنها أقل أو أكذا فظهر 

لجذب عالنات المكذوبة التي تظهر السلعة على غير صفتها أو تتالعب بها فتظهر أنها أجود نوعا أما التالعب اآلخر من خالل اإل

صلى الله  -فقد قال رسول اللهباألحاديث الناهية عن التحايل في السلعة لتظهرها على غير صفتها بشأنه فيستدل  ،المشتري

حبس الضرع إليهام المشتري بكونها ذلك ويقصد ب، (AL_Boukhari,1311H)  ُتَصرُّوا اإِلِبَل َوالَغَنَم"" اَل: -وسلم  عليه

 (. Alsabhany,2018زة فتظهر على غير حقيقتها )مكتَن
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التي تحصل عليها  عبر المعلومات األفرادانتهاك خصوصية أولهما  ؛ناإن مثل هذه اآلليات التقنية يترتب عليها أمر

واالطالع على معلومات األفراد يعتبر  .لألفراد إسالميًا ًامصون ًاالوحدات االقتصادية من البيانات الضخمة، والتي تعتبر حق

ومن ذلك  ،[12]سورة الحجرات: اآلية  }َوَلا َتَجسَُّسوا{ومن ذلك قوله تعالى:  ،من التجسس، وهو منهي عنه شرعاً  نوعًا

 "َلْو َأنَّ اْمَرًأ اطََّلَع َعَلْيَك ِبَغْيِر ِإْذٍن َفَخَذْفَتُه ِبَعَصاٍة َفَفَقْأَت َعْيَنُه، َلْم َيُكْن َعَلْيَك ُجَناٌح" :_ صلى الله عليه وسلم_ حديث النبي

Al – Boukhari, 1311H)) ،ِإنََّما ُجِعَل اإِلْذُن ِمْن ِقَبِل الَبَصِر»: - َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم - ومن ذلك قول َرُسوُل اللَِّه» Al – 

Boukhari, 1311H,p.110))،  عالنات إفال يجوز أن يطلع أحد على بياناتك السلوكية الملتقطة وتخزينها وتوظيفها لبث

لموافقة الجبرية إلى الجئهم ُي اإلذعانمن  ًاعتبر االطالع على معلومات األفراد نوع(، فُيLeonard, 2009مضللة للمستهلك )

فمن منا من ليس لديه بريد الكتروني أو رسائل على  ،لكترونية باتت ضرورة ملحةوخاصة أن المواقع اإل ،وليس االختيارية

 .أمام الفرد للتحول عنها، بل يمكن القول أيضا أن األفراد ال يعلمون أنه يتم استخدام بياناتهم الخاصة الهواتف النقالة، وال خياَر

 United Nations General) مجهولية المصدر الذي يستخدم البيانات الفرديةهي بمسألة أخرى أما األمر الثاني فيتعلق 

Assembly, 2014).  إذن هناك انتهاك واضح الستخدام بيانات األفراد لتصميم منتجات للمستهلكين بناء على بياناتهم الضخمة

 (. Hearn, Debicki & Shockley, P.5ورفدهم بتسعير مخصص )

 النتائج

  :أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي بيانه

 ستسعى والممول والتاجر المنتج قبل من اسُتخدمت فإن ؛المستهلك نظر تلفت مخفية وسيلة أو أداة السلوكي التنبيه ن. أ1

 تعتمد ترويجية عرض بطريقة ويحفزهم األفراد استهالك من يزيداألمر الذي  السلوكي الجنوح وتعزز الشراء إلى زيادة

ن وأ الفعلية القيمة من أعلى من أنه الرغم على القيمة بنفس أو أقل السلعة سعر بأن المتعاقدين وتوهم السلوكي التحيل

 . جودة قلالسلعة  أ

 األجل، قصيراإلنفاق و األجل طويل اإلنفاق بين الموازنة منها الغرض يكون المستهلك قبل من استخدمت إن التنبيهات أن. 2

 . والطلب العرض قوى بين توازنإحداث  إلى ستسعى العامة السياسة قبل من استخدمت وإن

 يتضمن السلوكي بالتسعير فالتنبيه ؛والخداع والتغرير الغش يتضمن الذي البيع عن النهي أحكام فيها تدخل التنبيه أدوات أن .3

 : منها خاطئة استغاللية طرق عدة

 ،محددة لفترة مخفض عرض أنها أو قطعة آخر السلعة بأن كاذب وخبر إشاعة بث عن عبارة المصطنع الوقت قيود تنبيه أن. 4

 . البركة بمحق وتوعد للسلعة منفق كاذب أسلوب كل عن نهى والشرع .نفادها خشية عليها الناس فيقبل

 تصريفها المراد السلعة ترتيب إعادة يتضمنو ،شرعًا عنه المنهي والغش التغرير من نوع والطعم الشرك تسعير تنبيه أن. 5

 بالنصيحة أشبه الترتيب طريقة فعليا، فكأنما موجودة غير متوهمة صفة فيها يظهربحيث  خيارين بين جودة أقل تكون التي

 . السلعة عيب كتمان عدم الشرع في واألصل ،وحدها عرضت لو السلعة عيب وتخفي المستهلك على تحتال التي

 ويستغل مزية، أنه على التخفيض إلى النظر ليتم كاذب جدًّا مرتفع سعر بث يتضمن المرجعية باألسعار التسعير تنبيه أن. 6

 المخالف السعريكون  وهنا الكسب، لزيادة للقيمة مخالفًا سعرًا ليعطيه الركبان يتلقى من يشبه وهو بالثمن، المشتري جهل

 . يشعر أن دون عليه وقع الذي الثمن بزيادة ليقبل للمستهلك موجَّها

 قول أو إعالن خالل من إما البائع أو التاجر قبل من كاذبة إشاعات بإثارة وذلك النجش تتضمن االجتماعية التنبيهات أن. 7

 اإلهداء أما سياسة .القطيع سياسة بفضل السلعة لتلك المستهلك نظر فيحول ،كبير عدد السلعة يشتري من نسبة بأن

 . خجاًل المشتري موافقة تتضمن إذ السلعة شراء على واإلكراه االستحياء من شيء فيهاف
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 تنقص التي األحجام في أو السلعة، بمكونات بالتالعب الشرع حرمه إدماني سلوك تعزيز إما تتضمن العصبية التنبيهات . أن8

 المستخدم واجهة خالل من السلع إلى المستهلك انتباه فتشد الرقمية التنبيهات أما .المرتفع السعر على وتحافظ الوزن من

 .شرائها إلى والحاجة اإللحاح ضغط تحت تضعه بسلع وترفده

 التوصيات

فترسل تنبيهات سلوكية مضادة للتنبيهات االحتيالية،  ،يجب تفعيل وإعمال مبدأ قوامة الدولة على مراقبة األعمال السوقية .1

فهي مناط بها تحقيق العدل بين أطراف العرض  .وتقف موقفا حازما من أساليب الغش والخداع والتضليل السوقي

 من أعمال الحسبة الموكلة إليها.  هذافال تسمح بتعدي طرف على آخر و ،والطلب

وإنما تستخدم التنبيهات لردم الهوة ، خدم التنبيهات السلوكية ألغراض الجبايةعلى الدولة أن تكون نزيهة اليد ال تست .2

حقيقة المعلومات السوقية  علىفتراقب األسعار وجودة السلع، وتتنبه  السلوكية بين األفراد، وتعزيز الرشد االقتصادي

 . التي يتم الترويج لها

عقوبات تعزيرية وتأديبية تكشف سلوكهم المتحايل أمام ن بتوصيات تتضمن والتجار والمنتجورفد الباعة يجب أن ُي .3

 األفراد. 

تثقيف المنتج والتاجر بالسلوك الديني وقواعد حرمة الغش والتدليس والتحايل لتشكيل باعث نفسي قيمي يحملهم يجب  .4

 على األمانة.

هات يفالتنب ،بها لمستهلكون ا خدعهات التي ُييمن خالل كشف األساليب والتنب تنوير المستهلك بتثقيفه سلوكيًايجب  .5

 المكتشفة تقيد مقدار الفاعلية واالستجابة.
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 الهوامش 

يكون من خالل فوأما التواطؤ هنا  ،فالنجش عادة يكون بوجود مشتر آخر يدلل على السلعة بالتواطؤ مع البائع ؛غالبًا ما تكون التنبيهات هنا مختلفة )1)

لبيان  5إلى 1وضع عدد من النجمات التي تكون مرقمة من على قنوات اإلعالن أو توصيات السلع حديثًا فيتفق التاجر مع شركة اإلعالن والتطبيقات 

( Aن أكبر نسبة مبيعات كانت على السلعة )إالكمية المباعة أو تصنيفات وأعداد المشترين، أو من خالل بائعين في نفس المتجر أو المكان بالقول 

قطعة من هذه السلعة  16كان يقول أحدهم بعنا اليوم  ،حيث  اشترى ما يفوق نصف الزبائن تلك السلعة بإبراز دفتر تسجيل لبيع المحل ،مرتفعة جدًا

معيار االقناع للمستهلك  ليس من الناجش فقط وإنما من يكون وهنا  .ويؤكد البائع الثاني المروج أنه اشترى السلعة لبيته وكانت جيده من حيث الثمن

فبداًل من واحد يمتدح ويغرر للترويج للسلعة  .مما يحمل المشتري على الشعور بالموثوقية بطريقة أكبر واحداالستدالل بالمجموعة  بداًل من فرد 

فيزايد بها ويؤسس لمنطق  التغرير بالنجش  ،نفسي األقوى على الشراءيتم استخدام صفة المجموعة للضغط بطريقة أكبر على المستهلك لتأثيرها ال

أي سلوك مجموعة لشراء السلعة ؛ أن سلوك المجموعة قد يدل على صحتهباالعتقاد النفسي عبر استغالل بتدعيم نسبة من يحصلون على السلعة 

(Aبكثرة  يعني الداللة بالضرورة على جودتها و )السعر مناسب.  على أن 

 % فما فوق.42أثبتت األبحاث التجريبية أن هذا النوع من التنبيهات قد يؤدي إلى زيادة نسبه االستجابة من قبل المستهلك بما يقارب  (2)
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 ملخصال

سحب األموال  جاءت هذه الدراسة لتبحث في إحدى الجرائم التي تمّس باالقتصاد الوطنّي، وهي جريمة التحريض اإللكترونّي على

جنائّية الخاصة األردنّية من المصارف. وُتعّد هذه الجريمة في القانون األردنّي من الجرائم التي تمّس أمن الدولة، وقد جعلت القوانين ال

ت العقوبا فيؤثر حتمًا طبيعة مختلطة، وأفرزت هذه الطبيعة المختلطة إشكالّية هذه الدراسة، ألّن هذه الطبيعة ستنعكس وستلهذه الجريمة 

 جريمة.هذه البفي األحكام الموضوعّية الخاصة  سينجم عنه تداخل - بالطبع - الُمقرَّرة لهذه الجريمة، وهذا

ه الدراسة المنهجين: لفة الذكر، وبيان طبيعتها وأثرها على عقوبتها. واتََّبَعت هذوتهدف هذه الدراسة إلى بيان أركان الجريمة سا

ن تصّور وقوع الجريمة موضوع وتوّصلت الدراسة إلى نتائج عّدة، أهّمها أنَّه ال يمك .ين القانونين األردنّي والعراقّيالتحليلّي والمقارن ب

ف جريمة إعالمّية أو أمن دولة، ويمكن أن يضاف إليها وصجريمة جريمة اقتصادّية و) ف مختلط الدراسة وفقًا للقانون األردنّي إّلا بوص

فال تأتي هذه الجريمة إّلا  ،أّما في القانون العراقّي .نعكس على العقوبات المقرَّرة لهذه الجريمةبأو جريمة فساد(، وهذا بالتأكيد  صحفّية

 بوصف جريمة اقتصادّية.

لتحريض على الجريمة اات، أهّمها أن يسير الُمشرِّع األردنّي على خطى الُمشرِّع العراقّي في عدم حصر ُختمت الدراسة بعّدة توصيو

الحماية الجنائّية على  ( من قانون العقوبات األردنّي، وكذلك بسط المزيد من153سالفة الذكر بوسائل محدَّدة، وذلك بتعديل نّص المادة )

 انون العراقّي.األموال المودعة في المصارف في الق

 أمن دولة. جريمة : سحب األموال، مصارف، جريمة اقتصادّية،الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

 موضوع الدراسة 

رجة اإلخالل باألمن قد تصل إلى د، وزعزعة االقتصاد الوطنّي فيها تداعياُت تتسّببة إلى مخاطر كبيرة قد ض المؤسسات المصرفيّ تتعّر

 ،وانطالقًا من ذلك العليا. هذه المصالح ل الدولة من خالل الُمشرِّع الجنائّي لتجريم األفعال التي قد تمّسوهذا يتطلب تدخّ  ،للدولة الداخلّي

ومن األفعال  .للدولة لداخلّيباألمن ا الجانبين المالّي واالقتصادّي للدولة، وهذا المساس قد ُيخّل ة أفعال تمّسجّرم الُمشرِّع األردنّي عدَّ

مصارف بمقتضى المادة ي جّرمها الُمشرِّع بهذا الشأن  وأدرجها ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة فعل التحريض على سحب األموال من الالت

 .1960( لسنة 16رقم )( من قانون العقوبات األردنّيّ 153)

الوطنّي، صدر قانون  االقتصاد طنّية التي تمّسحماية المصالح الومن ألردنّي في تحقيق أكبر قدر ممكن اة الُمشرِّع واستكمااًل لخّط

القتصادّية جت جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف ضمن الجرائم ا، وقد ُأدر  1993( لسنة 11الجرائم االقتصادّية رقم )

ة الثانية من القانون م المادوفقًا ألحكا أموااًل عامة، عدُّأموال هذه المصارف ُت ( من قانون الجرائم االقتصادّية، ألن2َّب//3بموجب المادة )

عكست الصفة ة عن القواعد العامة. وقد انقانون الجرائم االقتصادّية خرج في بعض نصوصه الموضوعّي  أّنفي وال شك  .سالف الذكر

 2016( لسنة 13رقم ) األردنيّ النزاهة ومكافحة الفساد ( من قانون 16االقتصادّية للجريمة على اعتبارها من جرائم الفساد بموجب المادة )

 ( منه.23ة كالعقوبة المنصوص عليها في المادة )على أحكام موضوعّي والذي نصَّ

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، القانونكلية. 
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والمسموع  المنصوص  وهذا الحكم ينسحب أيضًا على الجريمة سالفة الذكر حينما ُترتكب من خالل  إحدى وسائل  اإلعالم المرئّي

ما ُيلحق الضرر  وثّمة ارتباط بين الجريمة سالفة الذكر وجريمة بّث ،2015( لسنة 26رقم )والمسموع  عليها في قانون اإلعالم المرئّي

 ،والمسموع ( من قانون اإلعالم المرئّي 2ل //20المنصوص عليها في المادة ) باألمن الوطنّي واالجتماعّي باالقتصاد والعملة الوطنّية أو يخّل

 ( من القانون ذاته.29/2ن ألف دينار المنصوص عليها في المادة )يثالثوالمعاقب عليها بالغرامة من خمسة آالف إلى 

( لسنة 27ة األردنّي رقم )ر تطبيق بعض أحكام  قانون الجرائم اإللكترونّيتصوَّ ه قد يكون من الُمنَّإ، يمكن القول وفي سياٍق متصٍل

باستخدام نظام معلومات أو شبكة معلوماتّية، وذلك  يتم التحريضعلى جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف حينما  2015

( من قانون الجرائم اإللكترونّية إلى جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف وعقوبتها 15) بتطبيق اإلحالة الواردة في المادة

 ( لسنة.16األردني رقم ) ( من قانون العقوبات153) المنصوص عليها في المادة

هذه الدراسة أحكام جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف في القانون األردنّي مقارنة مع وعليه، ستتناول 

وينبغي  .لجرائم الماسة باالقتصاد الوطنّي( من قانون العقوبات كإحدى ا305على هذه الجريمة في  المادة ) القانون العراقّي الذي نصّ 

 خاص بالجرائم االقتصادّية أو بالجرائم اإللكترونّية في دولة العراق كما هو الحال في األردن.اإلشارة هنا إلى عدم وجود قانون 

 مشكلة الدراسة 

من المصارف في  دة لجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموالة هذه الدراسة حول الطبيعة المختلطة المعقّ تتمحور إشكاليّ 

 ،فتارًة تأتي هذه الجريمة في صورة ) جريمة أمن دولة وجريمة اقتصادّية وجريمة فساد وجريمة إلكترونّية في وقٍت واحد( ؛القانون األردنّي

 .ة في آٍن واحد(ة أو إعالمّيوتارًة أخرى تأتي في صورة ) جريمة أمن دولة وجريمة اقتصادّية وجريمة فساد وجريمة إلكترونّية وجريمة صحفيّ 

سينجم عنه تداخل وتشابك بعض  _بالطبع_ هذه الطبيعة المختلطة للجريمة ستنعكس على العقوبات المقررة لها، وهذا أّنفي  وال شّك

 ة.هذه األحكام جاءت متناثرة في قوانين عّد ما أّنالدراسة، سيّ  األحكام الموضوعية للجريمة محّل

 تساؤالت الدراسة

 التالية:ى  مشكلة  الدراسة بشكٍل أوضح بالتساؤالت تتجلّ 

 ما أركان الجريمة وعناصر قيام الجريمة موضوع الدراسة؟  -

 ن للجريمة موضوع الدراسة؟ما الوسائل اإللكترونّية التي يمكن من خاللها تحقق العلنّية كأحد عناصر الركن المادّي المكوّ  -

 ما مدى نطاق الحماية الجنائّية لالقتصاد الوطنّي ولألموال المودعة في المصارف في القانونين األردنّي والعراقّي؟  -

 رة لها؟العقوبات المقرَّ  فية للجريمة موضوع الدراسة ما أثر الطبيعة القانونّي -

  ة الدراسةأهمّي

ة الخاصة بجريمة التحريض قت لألحكام الموضوعّيّية األردنّية التي تطرَّجميع القوانين الجنائبها ستحيط ة الدراسة في أّنتبرز أهمّي

 بالمقارنة مع القانون الجنائّي العراقّي. ،اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف، وبيان مدى االنسجام والتعارض بين هذه األحكام

 للدراسة المنهج العلمّي

ق ة األردنّية والعراقّية التي تتعلّ ، وذلك من خالل عرض وتحليل جميع النصوص القانونّيالتحليلّيالوصفّي هذه الدراسة المنهج ت بعتَّا

 ن األردنّي والعراقّي. يْ الدراسة المنهج المقارن بين نصوص القانوَنت بعتَّابجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف، كما 

 خطة للدراسة

ا المبحث ل األول بأركان جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف، أمّ لى مبحثين، يتمثّ هذه الدراسة إ تمسُِّق

 .رة لهذه الجريمةالعقوبات المقرَّ في ة لجريمة التحريض على سحب األموال من المصارف وأثرها للطبيعة القانونيّ  َصصِّ الثاني، فقد خُ 
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 الدراسات السابقة 

رسالة ماجستير  ،كلية القانون ،جامعة بابل ،دراسة مقارنة –الجرائم الماسة باالقتصاد الوطنّي والثقة المالّية للدولة  ،اسعد رشيد سكر

 .2015 ،في القانون العام

 حيث ،ة لهذه الجريمةن االثار الجزائيّ كما بيّ  ،ركان جريمة التحريض على سحب األموال من المصارفأفي دراسته مفهوم و الباحث بين

 :في دراستنا عن الدراسة السابقة تتمّيزومن خالل البحث  .دعقوبة الجريمة بصورتها البسيطة وفي حال اقترانها بظرف مشدّ وّضح 

 . دة بالتحريض اإللكترونّي حصرًاقيَّها ُمّنأو ،دراسة متخصصة بجريمة التحريض على سحب األموال من المصارفال هذه أّن -أ

 السابقة، إّنما أحاطت فعلت الدراسة مثلما هذه الدراسة لم تقتصر على وصف الجريمة كما وردت في قانون العقوبات األردنّي أّن -ب

 وقانون اإلعالم المرئيّ  ،وقانون الجرائم اإللكترونّية ،ة الواردة في القوانين األخرى كقانون الجرائم االقتصادّيةالنصوص القانونّيب

في ضوء أحكام الجريمة  على هذهالتي أضفت طبيعة خاصة  ،وقانون النزاهة ومكافحة الفساد ،ن المطبوعات والنشروقانو ،والمسموع

 القانون األردنّي، وذلك خالفًا لما هو عليه الحال في القانون العراقّي.

 أركان جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف ل: المبحث األو

ن األردنّي يْ ة التي أقّرت جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف في القانوَنابتداًء تثبيت النصوص القانونيّ علينا 

"يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة  أ( من قانون العقوبات األردنّي الذي جاء فيه:/153المادة ) ل هذه النصوص نّصوالعراقّي، وأّو

القانون  ه( من ذات152ت المادة )ونّص ،..".تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور على سحب األموال المودعة في المصارف كل شخص

وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة إلحداث التدني في  73ه:" من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة على أّن

"ُيعاقب بالحبس مدة  ه :( من قانون العقوبات العراقّي على أّن305ت المادة )نصّ  ،وبالمقابل -لخ  "إ..أو لزعزعة الثقة. أوراق النقد الوطنّية

ئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حّرض بإحدى طرق العالنية على سحب األموال على سنتين وبغرامة ال تزيد على مال تزيد 

كون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف بخدمة عامة له صلة ..وت.المودعة في المصارف

 بتداول النقد أو السندات المشار إليها".

من خالل  ،سنبّين في هذا المبحث أركان جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف ،وانطالقًا من هذه النصوص

 كما يلي :  ،والثاني للركن المعنوّي ،ص للركن المادّيخصَّسيُ ل األّو :بينمطل

 الركن المادّي لجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف ل: المطلب األو

فما  ،(2)قواعد سلوك دّ عها ُتنَّإولذلك ف ،لم تتجسد في سلوك ظاهرّي ها ال تعتد بالنوايا واألفكار ماة العامة بأّنتتسم القواعد القانونّي

 ،إال بنشاط خارجيّ  في المحيط الداخلي للشخص ما هو إال تفكير وتخطيط وتصميم ال يرقى إلى أن يحقق الفعل المجّرم الذي ال يتّم يتّم

 .(3)(Awad ,2010) ها تبقى بعيدة عن طائلة القانونفإّن ،وبالتالي فمهما كانت خطورة التفكير والتصميم والتخطيط

 ،والمتمثلة بالنشاط الجرمّي،وسنتناول في هذا المطلب عناصر الركن المادّي لجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف

 كما يلي: ،في ثالثة فروع وذلك ،ح الوسيلة اإللكترونّية التي ترتكب بها الجريمة كإحدى وسائل العلنّيةكما سنوضّ  ،ةوعالقة السببّي ،والنتيجة

 النشاط الجرمّي كعنصر في الركن الماديّ : الفرع األول

 اً نمعّي ًالكن يمكن أن يكون عامًا ال يستهدف شخص ،نينة أشخاص معّياألصل في قيام فعل التحريض أن يقع على شخص واحد أو عّد

 فهو ؛التحريض العام أكثر خطورة من التحريض الفرديّ  دُّ ع. ويُ (4)(Sororما يستهدف العموم وهو االستثناء )إّن ،محددين ًابذاته أو أشخاص

 عليه وال يشترط أن يعلم الُمحرَّض .(5)(Mhkableh ,2018) ر الكثير من األشخاص بهة تأثّ إمكانّيمع  ،ه بصورة علنّية مستهدفًا الجمهوروجَُّي

 .(6)(Sororيكفي أن يصل إليه )بل  ،من قام بالنشاط التحريضّي

قة أو مزاعم كاذبة بصورة علنّية باستخدام إحدى الوسائل في إذاعة وقائع ملفَّ  ،في الجريمة موضوع البحث ،اإلجرامّيل النشاط ويتمثّ 

أن نحدد الوسائل التي تقوم بها جريمة التحريض  من سحب ودائعهم المودعة في المصارف. وهنا ال بدّ  علىاإللكترونّية لتحريض الجمهور 

 ( من قانون العقوبات األردنّي.153المادة ) دت في نّصالتي ورو ،على سحب األموال
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أ( من قانون العقوبات األردنّي عند تعريفه /80/1المادة ) وردت وسائل التحريض وفقًا للقواعد العامة على سبيل الحصر في نصّ 

ه لم يجد أّن ،في قانون العقوبات األردنّيسلوب الُمشرِّع عند تحديده وسائل التحريض في األحكام الخاصة للجرائم أومن يتتبع  .للُمحرِّض

 . (7)عت الوسائل مع اختالف طبيعة الجرائمما تنّوإّن ،يعتنق وسائل محددة للتحريض

فلو لم تحدد  ؛في القواعد العامة جاء كأثر لتحديد الُمشرِّع لوسائل التحريض بشكل حصرّي ،نيفي رأي الباحث ،عو سبب هذا التنّو

 ،جريمة الُمشرِّع لتحديد وسائل تناسب كلَّ رَّلما اضطُ  ،على سبيل الحصر كما فعل الُمشرِّع العراقّي الذي لم يحدد وسيلة محددة للتحريض

 ة للقاضي. الموضوع للسلطة التقديرّي ترَكَلو

 ،ر على سحب األموال من المصارف بالوسائل اإللكترونّيةفي جريمة تحريض الجمهو بها النشاط اإلجرامّي ّما وسائل التحريض التي يتأّم

"يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض على أّنه:  ت ( التي نصّ 153المادة ) فبالرجوع إلى نّص

ه: "من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في أّن على ( لتحديد الوسائل الواجب التذرع بها نجدها تنّص152.." وبقراءة المادة ).الجمهور

ن )وسائل آنفًا تضمَّ  النّص نَّ أ..".  ومن خالله نجد .( وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة إلحداث التدني73الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

 ) وسائل التحريض(.  العلنّية التي تقوم بها الجريمة( و

في فهو  ا الغموضأّم ،ال جدال في قصد الُمشرِّع اتجاهها كونها ذراع الُمحرِّض للوصول إلى الجمهورف ،وسائل العلنّية ا فيما يخّصأّم

هل يقصد الُمشرِّع بعبارة )التذرع بالوسائل  ،والسؤال هنا إذاعة الوقائع الملفقة أو المزاعم الكاذبة(.لة بـ ) التذرع بوسائل التحريض المتمثِّ 

باإلضافة للوسائل في  أمالمثال  أم على سبيلهل جاء بها على سبيل الحصر ف ،وسيلتين أعاله أم فقط العلنّية؟ وإذا كان يقصدهاذاتها( ال

 قة والمزاعم الكاذبة.القواعد العامة؟ ونجيب عن هذا التساؤل بعد توضيح المقصود بالوقائع الملفَّ

ه ة لكنّ أو أن توجد وقائع حقيقّي ،يقوم الُمحرِّض بخلق واقعة أو يزعم شيئًا ال وجود له أصالً  قة أو المزاعم الكاذبة أنراد بالوقائع الملفَّويُ 

ي إلى التأثير في الذي يؤدّ  (9)(Saeidiمن خالل الكذب واالفتراء ) ،(8)(_uneisHAl ,2021) ليخرجها عن حقيقتها ُيبالُغفها أو زّييُ فها وحرُِّي

ق النشاط قة أو مزاعم كاذبة ودورها في تحقّ ويرجع تقدير وجود أو انتفاء وقائع ملفَّ .من المصارفالمودعين وحملهم على سحب أموالهم 

 . (10)(Al_Jeboor ,2010التحريضّي إلى القضاء )

ن حض الجمهور على سحب الودائع من المصارف يقوم من خالل إذاعة وقائع على أوُيجمع من كتبوا في الجريمة وفقًا للقانون األردنّي 

إذا كان من الممكن أن يكون حض  ما . دون التطرق إلى ورودها على سبيل الحصر أو(11)(Al_Nowysih ,2017ملفقة أو مزاعم كاذبة )

 الجمهور بوسائل التحريض المنصوص عليها في القواعد العامة. 

أو  قةهذه الوقائع الملفَّ ترافقإذا  سيَّما ،التحريض بهاتين الوسيلتين كونهما أكثر وأسرع تأثيرًا في الجمهور خصَّ الُمشرِّع ويبدو أنّ 

 .المزاعم وتصديقها من قبل الجمهورة هذه الوقائع وقد تساهم في زيادة نسبة صّح ،ة أو اقتصادّية أو غيرهاالمزاعم الكاذبة أحداث سياسّي

عن وجود أزمة مالّية قريبة  قة تنطوي على تقرير حكوميّ الجمهور على سحب األموال من المصارف من خالل واقعة ملفَّ  حثَّمثال ذلك أن يُ 

 ة واحتمالّية فرض حصار على الدولة. ستمنع المصارف من إرجاع الودائع بسبب األوضاع السياسيّ 

لة بـ"... إعطائه نقودًا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه مثِّالمت ،(80لوسائل التي وردت في المادة )ا ر استخداميصعب تصّو كذلك

 ...".بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغالل النفوذ أو بإساءة االستعمال في حكم الوظيفة

الواقع باستخدام إحدى وسيلتي  إن الجريمة ال تقوم إال بالسلوك اإلجرامّي ،وعماًل بقاعدة ال اجتهاد في مورد النّص ،ومما تقدم يمكن القول

ة في وزن هذه ة هي التي لها الصالحّيولو أراد الُمشرِّع وسائل أخرى لذكرها، والمحكمة المختّص ،قة أو المزاعم الكاذبةإذاعة الوقائع الملفَّ

( من 153يمة كما ورد في المادة )للجر فال يكتمل النموذج القانونّي ،الوسائل وتقديرها عند تطبيق القانون. فإن كانت المعلومات صحيحة

 قانون العقوبات.

 .(12)في القواعد العامة والخاصة بالجرائم ،نة للتحريضعلى وتيرة واحدة في عدم تحديده وسيلة معّي بقَي ، فقدا الُمشرِّع العراقّيأّم

ة بالنظر في ويرجع تقدير ذلك إلى المحكمة المختصّ  ،وسيلة تحريض وإن كانت معلومات صحيحة فمن الممكن أن تقوم الجريمة بأّي ،وعليه

معلومات صحيحة  ستغلُُّتفقد  ؛ع في نطاق الحماية الجنائّية لالقتصاد الوطنيّ د الباحثان اتجاه الُمشرِّع العراقّي لما فيه من توّسويؤيّ  .ةالقضّي

هل يشترط أن يكون كذلك عند  ،لكاذبة وفق قانون العقوبات األردنيّ قة أو المزاعم افإذا كان النشاط يتم بالوقائع الملفَّ، لإلضرار باالقتصاد
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والمسموع األردنّي لقيام  في قانون اإلعالم المرئّي بها النشاط اإلجرامّيالوسائل التي يتطّل صة؟ وهنا نجد أّنة إذاعّية مرخّ ارتكابه من محّط

قيام المحطة اإلذاعّية  تتضّمن ،لتي تلحق الضرر باالقتصاد الوطنيّ جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف كإحدى صور الجرائم ا

ه: "إرسال األعمال أو بأّن ( من القانون ذاته تعريف البّث2دت المادة )وقد حدّ  .ة أو مسموعةمادة إذاعّية أو تلفزيونّية مرئيّ  بأعمال بّث

قمار اصطناعية أو تقنيات أو أخالل محطات اإلرسال األرضية أو عبر بوساطة موجات كهرومغناطيسية من  ،البرامج اإلذاعّية والتلفزيونّية

مت المادة وجرَّ .وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها"

"عدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على  :ة بقولهاالتي تلحق الضرر باالقتصاد الوطنّي والعملة الوطنّي ( منه أعمال البّث2ل//20)

يخل باألمن الكراهية أو اإلرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو ُيلحق الضرر باالقتصاد والعملة الوطنّية أو 

النشر أو اإلرسال  ه إذا تمّ ّنأويستفاد من النصوص أعاله  اته.ذ ( من القانون1ب//29وعاقبت مرتكبها بموجب المادة ) ،الوطنّي واالجتماعي"

 .(13)والمسموع ق السلوك المطلوب وفقًا لقانون اإلعالم المرئّيفال يتحقّ  ،أعاله ة ال ينطبق عليها معنى البّثوسيلة أو كيفّي بأّي

 ،ة هذه الوسائلن ماهّيه لم يبيّ فمن المالحظ على النص أّن ؛ق الضرر باالقتصادلح  ه ما ُيبّث ن المحتوى الذي تّميجب أن يتضمّ  كذلك

 ,Qutaishatوهذا من المآخذ على النص التجريمّي ) ،ة الخاصة األخرىكما فعل في الجرائم الواردة في قانون العقوبات أو القوانين العقابيّ 

ة مواد إعالميّ  ر بّثفيمكن تصوّ  ،باالقتصاد الوطنّي أم ال ها تضّربثّ  تقدير ما إذا كانت المادة التي تّم، وبالتالي أحال إلى المحكمة (14)(2020

 اً ع أزمة اقتصادّية حادة مما يسبب ضررها تؤدي إلى دفع الجمهور إلى سحب أموالهم من المصارف بسبب توّقن معلومات صحيحة لكّنتتضمّ 

الجمهور على سحب  وهي حّض نفسها ت إلى النتيجةم كاذبة أدَّ قة أو مزاعكما يمكن أن تكون هذه المعلومات وقائع ملفَّ ،لالقتصاد الوطنّي

ق بين الذي لم يفرِّ( من قانون العقوبات األردنّي 153وفق نص المادة ) ق النشاط اإلجرامّيففي هذه الحالة يتحقّ  ،أموالهم من المصارف

نته المادة وهذا ما بّي  ،ةفي المسؤولّية الجنائّية إال بنوع العقوبة التي تالئم طبيعة األشخاص المعنوّي المعنويّ الشخص و الشخص الطبيعيّ 

 ( من قانون العقوبات األردنّي.74/3)

إذ جاء  ؛(15)مع طبيعة الشخص المعنويّ  ًانسجمُمة اإلذاعّية( ص له )المحّطرخَّ الذي يقوم به المُ  أن يكون النشاط اإلجراميّ من  ال بدّ و

تجد المحكمة  "...( من قانون العقوبات األردنّي 278ة إذاعّية بارتكابها جريمة خالفًا للمادة )عند توجيه اتهام إلى محّط في قرار قضائّي

ة الحلقة وحيث إن الظنينة هي محطة تلفزيونّية وضيف ،المتكلمهو ن النص يجّرم من )تفوه( وليست المحطة، وبالتالي فإن المخاطب بالتجريم أ

 .(16)معه إعالن براءة الظنينة عما أسند إليها" يفإن ذلك يقتض ،عنها العبارات صدرتهي من 

دة بينما الُمشرِّع العراقّي لم يحدد وسيلة محدّ  ،قة أو مزاعم كاذبةوهي وقائع ملفَّ ،د وسائل النشاطالُمشرِّع األردنّي حدّ  نجد أّن ،ما تقّدومّم

 على نحو الجمهور على سحب األموال من المصارف  نًا لحّضلم يحدد نشاطًا معّيف،والمسموع  قانون اإلعالم المرئّيا أّم .للنشاط االجرامّي

 لحق الضرر باالقتصاد الوطنّي.ي

من  (17)قة أو المزاعم الكاذبة تستهدف المصارفأن تكون الوقائع الملّفمن  ال بّد ،ولكي يستكمل النشاط التحريضّي شكله القانونيّ 

ب( من قانون الجرائم االقتصادّية /2أموااًل عامة حكمًا وفقًا للمادة ) دُّعوهذه الودائع ُت ،منها (18)الجمهور على سحب ودائعهم خالل حّض

أو ًا وفق التعليمات ص رسمّيرخَّصف بالودائع أو كان المصرف غير مُ من المصارف ال تتّ  فإذا كان التحريض على سحب أمواٍل .(19)األردنيّ 

جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف وفق النموذج  مفال نكون أما ،المصارف على كان التحريض على شركات الصرافة وليس

 ( من قانون العقوبات األردنّي.153للمادة ) القانونّي

 لم يتمّ  ما ،ن األردنّي والعراقّييْ في القانوَن ّيارتكاب النشاط الجرمّي بالوسائل أعاله ال يكفي لقيام الجريمة وفق النموذج القانون نَّأإال 

  .وسنتناول وسائل النشر اإللكترونّي كإحدى طرق العلنّية وكعنصر في الركن المادّي الرتكاب الجريمة في الفرع التالي ،بالطرق العلنّية

 الوسيلة اإللكترونّية كإحدى صور العلنّية وعنصر في الركن الماديّ : الفرع الثاني

إلحاطة اتتطّلب و .نةقها توافر شروط معّيب تحّقويتطلّ  ،وردت الوسيلة اإللكترونّية كإحدى وسائل العلنّية في قانون العقوبات األردنّي

ل النشر بالوسائل اإللكترونّية وشروطه في ح في األّونوّض ،بالتعريف بالوسيلة اإللكترونّية والنشر من خاللها تقسيم هذا الفرع إلى بندين

ت عليها بعض القوانين األردنّية الخاصة والتي يمكن اإللكترونّية التي نّصبوسائل النشر  التعريفح وفي الثاني نوّض ،انون العقوبات األردنّيق

 كما يلي: ،لقيام جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف ق عنصر العلنّية وفقًا للنموذج القانونّيأن تحقّ 
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 بالوسائل اإللكترونّية وفقًا لقانون العقوباتأواًل: النشر 

ن الثانية انتها الفقرتبإحدى طرق العلنّية التي تضّم اشترط الُمشرِّع لقيام جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف أن تتمّ 

عليها الُمشرِّع األردنّي  ئل العلنّية التي نّص. وجاءت الوسيلة اإللكترونّية كإحدى وسا(20)( من قانون العقوبات األردنّي73والثالثة من المادة )

التي جاء فيها "... أو نشرت بوسائل إلكترونّية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون ( 21)صراحًة في الفقرة الثالثة من المادة أعاله

ن مع اشتراطه أن يتمكّ ، النشر فيها لكترونّية التي يتّمه جاء مطلقًا ولم يحدد أنواع الوسائل اإلالمادة آنفة الذكر أّن والمالحظ على نّص .قيد"

ا أّم .فيجب أن تكون الكتابة أو الصور أو غيرها واضحة المفهوم ومتاحة لعموم الناس دون قيد ،العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد

 .وكذلك أن تكون متاحة دون قيد لعموم الناس  ،ةأن تدركها الحواس البصريّ فتعني المشاهدة 

ة في ة في الطباعة الورقيّ مكانات الحاسب اآللي بداًل من الوسائل التقليدّيإه: "استخدام فقهًا أّن ويقصد بالنشر بالوسائل اإللكترونّية

فهو بث ُيتيح للمجتمع بأسره دون  ؛معلوماتالدعائم األساسية التي يرتكز عليها عصر ال إحدىنترنت ل اإلوُيمث .نتاج وتوزيع المعلوماتإ

 . (22)(aidiyZ_lA ,2016) هو يتفوق على الوسائل التقليدية"تمييز لالطالع على المعلومات و

ة التي ترادف الوسائل الفضائّي من وسائل النشر غير التقليديّ  ل بنشر المعلومات اإللكترونّية والبّثالنشر اإللكترونّي المتمثِّ ويعّد

 .بعد أن كان يقتصر على اإلعالم التقليدّي ر التكنولوجّيع وفق التطوّ اإلعالم تنوّ  إّن إذ ؛ةلة بالصحف والمجالت الورقّية المتمثِّالتقليدّي

( من قانون 19ولكن بدراسة المادة ) ،ةفلم يشر صراحة إلى النشر بالوسائل اإللكترونّية كإحدى طرق العالنّي ،ا الُمشرِّع العراقّيأّم

 .(23)ةها تستوعب النشر بالوسائل اإللكترونّية كإحدى وسائل العالنّيّنأنجد  ،العقوبات العراقيّ 

ي قانون ه ورد فإال أّن ،فلم يرد تعريفها في قانون العقوبات األردنّي ،النشر من خاللها ا تعريف الوسائل اإللكترونّية وأنواعها التي يتّمأّم

 . (24)ها: "تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة"أّنالمعامالت اإللكترونّية 

مشاهدتها ن العموم من قراءتها أو ق العلنّية بالوسائل اإللكترونّية أن يتمكّ اشتراط الُمشرِّع األردنّي في تحقّ  نّ أنجد  ،مومن خالل ما تقّد

فلو افترضنا قيام شخص بتوجيه رسالة مكتوبة  .دون قيد قد ضّيق من نطاق جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف

 ،الجمهور ق حّضما يكون قد تحقّ فهنا ربّ  ،مثال ذلك )تطبيق واتساب( ،إلى عدد من األشخاص من خالل أحد تطبيقات التواصل الخاص

ن العموم من قراءتها أو ق لعدم تمكّ تتحقّ  مالعلنّية ل قت؟ يرى الباحثان أنّ هل تحّق ،ق العلنّية بواسطة الوسيلة اإللكترونّيةلكن ماذا عن تحقّ 

 .مشاهدتها دون قيد

ن ارف وإن لم يتمكّ فيمكن قيام المسؤولّية الجنائّية على من يقوم بالتحريض على سحب األموال من المص ،لقانون العراقيّ ا فيا أّم

 ( من قانون العقوبات العراقّي. 19ق العلنّية وفق المادة )ن مثل هذا الشرط لتحقّ ه لم يتضّمألنّ  ؛الع عليهاالعموم من االطّ 

 كلّ .. ." إذ جاء النّص ؛هًا للجمهوروجَّ( من قانون العقوبات أن يكون التحريض ُم153المادة ) اشترط الُمشرِّع األردنّي في نّص كذلك

 فلو افترضنا أنّ  .الجمهور ق حضّ ال يمكن أن يحقّ  بمعنى أن التحريض العلنّي الفرديّ  ؛..".شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور

ه يحّض ،فيها عدد محدود من األشخاص تربطهم صداقة ًا داخل مجموعة خاصة على الفيس بوك ينضّم)س( أرسل إلى )ص( تسجياًل صوتيّ 

هذا الفعل تحريضًا  دُّعفال يُ  ،بسبب سوء مركزه المالّي ن المصرف )ز( كون األخير سيوضع تحت وصاية البنك المركزّيعلى سحب أمواله م

 (.73ق العلنّية وفق الفقرة )الثانية( من المادة )للجمهور بالرغم من تحقّ 

( 305ه في المادة )ما جاء مطلقًا بنّصإنّ  ،للجمهورهًا ب أن يكون التحريض على سحب األموال موّجفلم يتطلّ  ،ا الُمشرِّع العراقّيأّم

( من قانون 19شار إليها في المادة )وبالتالي فمتى تحققت العلنّية بإحدى صورها الُم ،.. كل من حرض بإحدى طرق العالنية..."."

وجميع أنواع هذه الوسائل  ،انين أردنّيةوقد وردت وسائل إلكترونّية في عدة قو .فتقوم مسؤولّية الشخص كفاعل للجريمة ،العقوبات العراقّي

 ن الحقًا. كما سنبّي ،تصلح للنشر اإللكترونّي المعلن للجمهور )النشر العلنّي(

 ثانيًا: التعريف بوسائل النشر اإللكترونّية المُحققة للعلنّية في القوانين الخاصة األردنّية

 ق عنصر العلنّية وفقًا للنموذج القانونيّ القوانين األردنّية والتي يمكن أن تحقّ عليها  تسُنبّين هنا أبرز الوسائل اإللكترونّية التي نصّ 

 كما يلي : ،ونذكر ما يقابلها في القانون العراقّي إن وجد ،( من قانون العقوبات األردنّي153المنصوص عليه في المادة )
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 األردنّيالتعريف بالوسيلة اإللكترونّية وفقًا لقانون الجرائم اإللكترونّية  .1

( 27من خاللها ارتكاب أي جريمة من الجرائم الواردة في قانون الجرائم اإللكترونّية رقم ) د الُمشرِّع األردنّي وسائل محددة يتّمحدّ 

 وقد عّرف كل من هذه الوسائل في .ل في )نظام المعلومات والشبكة المعلوماتّية والموقع اإللكترونّي(، وهذه الوسائل تتمّث2015لسنة 

أو إرسالها أو  ،( منه كما يلي: " نظام المعلومات : مجموعة البرامج واألدوات المعدة إلنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونّيا2المادة )

ومات مها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل اإللكترونّية. والشبكة المعلوماتّية هي: ارتباط بين أكثر من نظام معلتسّل

ز إلتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتّية من خالل عنوان إلتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها. والموقع اإللكترونّي هو: حيّ 

كالكتابة )البرامج واألدوات( التي يمكن من خاللها إنشاء المادة التحريضّية  ل بـنظام المعلومات يتمثّ  ّنأن يتبّي ،محدد". ومن هذه التعريفات

من خالل هذه البرامج واألدوات إرسال وتسليم ومعالجة وتخزين وإدارة هذه المعلومات والبيانات  يتّم وكذلكوالصور والرسومات وغيرها. 

 .ة لمن يعمل على هذا النوع من البرامجب قدرة فنّييتطّل وهو ما ،أو عرضها بالوسائل اإللكترونّية

ها: "مجموعة من الشبكات تتألف من العديد من األجهزة المضيفة، التي تنقل عّرفها الفقه بأّنفقد نترنت(، أما الشبكة المعلوماتّية )اإل

. والقت الشبكة المعلوماتّية (25)(Shaheen ,1999نترنت" )اتفاق خاص متمثل في بروتوكول اإل من المعلومات بين بعضها البعض بموجب مًارز

ا جعل منها منصة للعالقات وذلك الختزالها الوقت والمسافة وتجاوزها الحواجز المعرقلة لإلرسال واالستقبال، مّم ،انتشارًا واسعًا غير محدود

 . (26)(Soniayh ,2010) والمؤسسّي فأصبحت أرضًا خصبة لإلعالم الفردّي ،ةة والدولّية المحلّياالجتماعية واالقتصادّية والسياسيّ 

نترنت، جد على شبكة اإلوة التي تها المواقع االجتماعّيوضع المعلومات فيه، وأهّم شبه بالوعاء الذي يتّما الموقع اإللكترونّي فيكون أأّم

هذه المواقع  ة. وأهّمة أو الصوتّية أو الفيديويّ من خالل هذه المواقع التواصل بين ماليين الناس ويتبادلون االهتمامات والملفات الصورّي ويتّم

 .(27)(Al_hajeri،2012اإللكترونّية ) الفيس بوك ( و ) تويتر ( و)ماي سبيس ( و)المدونات( و)اليوتيوب ( )

بواسطة الموقع اإللكترونّي الذي ينشر من خالله المحتوى الُمحرِّض  النشر اإللكترونّي يتّم ن أّنيتبّي ،ومن خالل بيان هذه الوسائل

هي إال وسائل مساعدة تسبق عملية النشر. وبتحديد الُمشرِّع األردنّي هذه الوسائل،  مافا نظام المعلومات والشبكة المعلوماتّية للجمهور، أّم

ق موضوع وقدر تعلّ   ،ر أن ترتكب فيها جريمة التحريض موضوع الدراسة، وفي هذا المقامفقد أحاط بمختلف األفعال التي من المتصوّ 

جريمة  نذكر منها ،2015( لسنة 27د وردت العديد من جرائم النشر ضمن قانون الجرائم اإللكترونّية األردنّي رقم )فق ،دراستنا بالنشر

ة التي تحتوي كذلك جريمة ) نشر المادة المسموعة أو المقروءة أو المرئّي ،(28)) نشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير(

ن الجمهور من ارتكابها من خالل تلك الوسائل. ولكن ال يشترط في هذه الجرائم أن يتمكّ  التي يتمّ ، (29)(ل جنسّية واستغالعلى أعمال إباحيّ 

لجريمة التحريض على سحب األموال من المصارف المنصوص عليه في  قراءتها أو مشاهدتها من دون قيد، كما تطلبها النموذج القانونيّ 

ن التحريض على سحب لخ، التي تتضمّ .إ..نشر الكتابة أو الرسوم أو الصور أو األفالم فإّن ،وعليه .األردنّي( من قانون العقوبات 153المادة )

ة المطلوب لقيام ق به عنصر العالنّينة محدودة من األشخاص، ال يتحقّ األموال من المصارف على أحد المواقع اإللكترونّية الخاصة بفئة معّي

 الجريمة سالفة الذكر.

ونظرًا لتعددها، واحتمالّية ارتكابها مستقباًل،  .الوسائل اإللكترونّيةالُمشرِّع األردنّي عن الجرائم األخرى التي يمكن ارتكابها ب ولم يغفل

ئم ( من قانون الجرا15عليها صراحًة في مواد قانون الجرائم اإللكترونّية، فقد أحال الُمشرِّع األردنّي بموجب المادة ) مما يشكل صعوبة النّص

م رتكب باستخدام الوسائل اإللكترونّية المحددة في قانون الجرائُتالتي انين األخرى مة بموجب القوجرَّاإللكترونّية عقوبة مرتكبي األفعال المُ 

ة من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبك كاآلتي: "كلّ  فجاء النّص ؛اإللكترونّية إلى تلك القوانين

أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك  ،المعلوماتّية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكترونّي

 التشريع". 

في الُمشرِّع قصد شمول جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها بالوسائل اإللكترونّية والتي لم يرد ذكرها  نجد أّن ،ومن استقراء النص

قانون الجرائم اإللكترونّية، ومنها جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف، حيث يمكن أن يستخدم الُمحرِّض نظام المعلومات 

وهنا تكون  .إلنشاء مادة التحريض إذا كانت وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة، أو عرضها في أحد المواقع اإللكترونّية وجعلها بشكل متاح للعموم

نين، تها ألشخاص معّية دون أن يحدد خصوصّيمثال ذلك من يقوم بالنشر على صفحته الشخصيّ  .يلة اإللكترونّية وسيلة نشر علنّيةالوس
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ق عنصر العالنية فال يتحقّ  ،الع على محتوياتهاا إذا قام بتحديد األشخاص الذين يمكن لهم االطّ وتركها متاحة لجميع األصدقاء وغيرهم، أّم

 (. 73وفق ما أراده الُمشرِّع األردنّي في الفقرة الثالثة من المادة )

ة واألفالم والشارات والتصاوير على اختالفها، بإحدى وسائل ة والشمسيّ نشر الكتابة والرسوم والصور اليدويّ  نّ أ إلى نخلص مما تقدم

د يجعل المادة متاحة للجمهور يحقق عنصر العلنّية. ّي ونشر المادة بشكل غير مقيّ النشر اإللكترونّي ومن خالل استخدام الموقع اإللكترون

 ق معنى التوزيع الذي يحقق العلنّية.حيث يتحقّ  ،بإرسالها إلى أكثر من شخص عبر الشبكة المعلوماتّية العلنية كما يمكن أن تتحقق

يتعامل مع النشر اإللكترونّي وفقًا للقواعد العامة في قانون   لكّنهائم اإللكترونّية، في الجر ًاأما الُمشرِّع العراقّي فلم ُيشّرع لغاية اآلن قانون

ومن ضمنها الوسائل اإللكترونّية كما بينا  ،( من قانون العقوبات العراقّي لمختلف الوسائل19/3المادة ) العقوبات، وذلك التساع صياغة نصّ 

 فيما سلف.

 فقًا لقانون المطبوعات والنشر األردنّيالتعريف بوسيلة النشر اإللكترونّي و .2

لدعاية ضمن وسائل العلنّية، ( من قانون العقوبات األردنّي لم تشر إلى النشر في الصحافة أو المطبوعات وا73المادة ) بالرغم من أّن

نته المادة وهذا ما بّي ،تستهدف الجمهور 1998( لسنة 8طبيعة المطبوعات التي أشار إليها قانون المطبوعات والنشر األردنّي رقم ) ّنإف

 صراحة. إال إذا حددها النّص ،(30)( من القانون آنف الذكر عند تعريفها ألنواع المطبوعات2)

ها "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات ف المطبوعة بأّنعندما عّر ةه إحدى وسائل النشر اإللكترونّيوقد حدد القانون أعال

ة إلى ثالثة أنواع هي ف المطبوعات الصحفّيأو األفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل اإللكترونّية أو الرقمية أو التقنية"، وصّن

بما في  ،م خدمات النشرها: "موقع إلكترونّي محدد على الشبكة المعلوماتّية يقّدبأّن وعّرف األخيرة اإللكترونّية (.وة، غير اليومّيوة، )اليومّي

إذا كانت المطبوعة اإللكترونّية متاحة ما ن التعريف السابق لم يبّي . وُيالحظ أّن(31")...لتحقيقات والمقاالت والتعليقاتذلك األخبار والتقارير وا

ل أن يشير من المفضّ أن ونعتقد  .ة بأن تكون ) معدة للتوزيع على الجمهور(ة وغير اليومّياليومّي للجمهور كما أشار عند تعريفه للمطبوعتين

 نا. سوة بالمطبوعتين كما بّيأإلى إتاحتها للجمهور  النّص

الموقع اإللكترونّي هو إحدى الوسائل اإللكترونّية  ّنأهي إال موقع إلكترونّي، وسبق أن ذكرنا  المطبوعة اإللكترونّية ما نّ أن التعريف يبيّ  و

هو أن تكون  والنشر ز النشر في مطبوعة إلكترونّية وفقًا لقانون المطبوعاتالتي من الممكن ارتكاب جريمة إلكترونّية بواسطتها، والذي يمّي

النشر فيها غير مرخصة  إذا كانت المطبوعة التي تّما أّم .( من القانون آنف الذكر49النشر فيها مرخصة وفق المادة ) المطبوعة التي تّم

 صلة. يقانون آخر ذ لنصوص قانون الجرائم اإللكترونّية أو أيَّ ًافيكون النشر خاضع ،قانونًا

( من قانون العقوبات على الصحافة والمطبوعات والدعاية والنشر وغيرها 19صراحة في المادة ) فقد نصّ  ،ا الُمشرِّع العراقّيأمَّ

وإن  ،يستوعبها جميعًا ة، فالنّصغير تقليديّ  وة أكانت مطبوعات تقليدّي فسواًء ؛نةة، وبذلك فهو لم يحصرها في وسيلة معّيسائل للعالنّيكو

 استحداث غيرها مستقباًل. تّم

 اإللكترونّي وفقًا لقانون اإلعالم المرئي والمسموع األردنيّ  التعريف بوسيلة البّث .3

الوارد في المادة الثانية من  على ذلك من تعريف البّث وُيستدّل ،المرئية والمسموعة من وسائل النشر اإللكترونيّ ُتعّد وسائل اإلذاعة 

بوساطة موجات  ،ه: "إرسال األعمال أو البرامج اإلذاعّية والتلفزيونّيةفته بأّنعّر والتي 2015( لسنة 26والمسموع رقم ) قانون اإلعالم المرئّي

ن تمكّ  ،ة أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتهاة أو عبر اقمار اصطناعيّ كهرومغناطيسية من خالل محطات اإلرسال األرضّي

فمن الممكن  ؛محددةبوسائل  الُمشرِّع لم يحصر البّث ّنأ ويبين النّص .الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها"الجمهور من استقبالها عبر جميع 

العديد من  ّنأ. ونجد واقعًا (32)نترنتخالل نظام المعلومات على شبكة اإلقع اإللكترونّية أو من اأن يكون على الشبكة المعلوماتّية أو المو

 ة والمسموعة على شبكة اإلنترنت للجمهور.قنواتها المرئيّ  ات الفضائّية تبّثالمحّط

عالنية المحتوى اإلذاعّي  ع أّنهما المسموع )اإلذاعّي( والمرئي )التلفزيونّي(، ويترتب على هذا التنوّ  هناك نوعين للبّث ن أّنبيّ ويت

ت ( من قانون العقوبات األردنّي التي نصّ 73ق وفقًا للفقرة الثانية من المادة )في الراديو أو في التلفزيون دون صورة( يتحقّ  المسموع )البّث

وذلك النطباق  ،ا في كال الحالين من ال دخل له في الفعل"مًء جهر بهما أو ُنقال بالوسائل اآللية بحيث يسمعهعلى: "الكالم أو الصراخ سوا
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ة تشمل مختلف الوسائل التي تنقل الكالم ومن ضمنها الوسائل اإللكترونّية، وال يمكن تطبيق الفقرة الوسائل اآلليّ  الصوت على الكالم، كما أّن

اإلذاعّي  تحقق العلنّية بالبّثلأي ال يشترط ؛ على الصوت أو الكالم ضمن الوسائل التي ذكرتها هذه الفقرة لعدم النصّ  اذاته الثالثة من المادة

 وفقًا للفقرة الثانية أعاله. ،فيكفي احتمالّية سماعه من أشخاص ال دخل لهم بالفعل ،ن العموم من سماعه دون قيد)المسموع( أن يتمّك

ة أو الفضائّية أو هًا للجمهور أو فئات معينة منه سواًء كان البث عبر المحطات األرضّياإلذاعّي والتلفزيونّي موّج ودائمًا ما يكون البّث

 . (33)إيصال اإلشارات أو الصور أو األصوات أو الكتابات إلى الجمهور ة البّثخالل عملّي نترنت أو أي وسيلة أخرى، ويتّمشبكة اإل

ما يتضمن  ة اإلذاعّية( إذا بّثص له )المحّطفعل المرخَّ والمسموع  األردنّي ن قانون اإلعالم المرئّي( م2ل//20وقد جّرمت المادة )

ة أو ُيلحق الضرر باالقتصاد والعملة الوطنّية أو ة والعرقّية والطائفّيعلى الكراهية أو اإلرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينّي الحّض

 .(34)باألمن الوطنّي واالجتماعيّ  يخّل

كان أة أو الفضائّية أو على الشبكة المعلوماتّية، سواء ات األرضيّ أو مسموع عبر المحطّ  محتوى مرئّي أّي بّث ّنأإلى م ونخلص مما تقّد

( لقيام جريمة التحريض على 73المادة ) في نّصبه الُمشرِّع األردنّي ق العلنّية بالوسائل اإللكترونّية وفقًا لما يتطّلحقّ ي ولها أم ال، فه ًاصمرخَّ 

تصاد مادة إذاعّية أو تلفزيونّية من شأنها أن ُتلحق الضرر باالق أّي بثّ  سحب األموال من المصارف، وبالتالي قد تقوم هذه الجريمة حينما يتّم

اإلذاعّي التي تلحق الضرر  صور جرائم البثّ إحدى كبمعنى آخر، فقد تأتي جريمة التحريض موضوع الدراسة الوطنّي والعملة الوطنّية. 

 باالقتصاد الوطنّي والعملة الوطنّية.

 ة كعنصرين في الركن الماديّ النتيجة وعالقة السببّي: الفرع الثالث

على  بترتّ تتيجتها إلى جرائم ضرر، وهي التي ب على النشاط التحريضّي، وتقسم الجرائم حسب نيقصد بالنتيجة الجرمّية األثر المترّت

بوقوع النشاط  فيكتفيحدوث نتيجة مادّية لقيام المسؤولّية الجنائّية على مرتكبها  األمر بارتكابها نتيجة مادّية ملموسة، و جرائم خطر ال يتطلّ 

انونية" "حالة واقعية ينشأ بها احتمال حدوث اعتداء ينال الحق أو المصلحة الق هوقد ُعّرف الخطر الجنائّي بأنّ  .قهالتحّق اإلجرامّي

(Soror)(35). ل لوضع الحماية الالزمة لهذه المصالح ومعيار الخطر يكون في احتمالّية وقوع الضرر الذي يدفع الُمشرِّع الجنائّي للتدّخ

(2019, Yousif)(36).  

كل شخص تذرع بالوسائل عينها  قوبات المبينة في المادة السابقة"يستحق الع ( من قانون العقوبات:153المادة ) ومن قراءة نّص

ل المتمثّ  الُمشرِّع اكتفى بارتكاب السلوك التحريضّي اإليجابّي ّنأن يتبيّ  ،..".لحض الجمهور :أ. إما على سحب األموال المودعة في المصارف

فسواء ارتكب  ؛بتحقق النتيجة المادّية الجمهور على سحب ودائعهم من المصارف، ولم يهتّم قة أو المزاعم الكاذبة لحّضبإذاعة الوقائع الملّف

د مجرّ  ويستوي وقوع ضرر باالقتصاد  فإنهلم يستجيبوا،  ور لهذا التحريض وسحبوا أموالهم أالفعل التحريضّي تامًا واستجاب الجمهو

 وهي قيام مسؤولّية الفاعل عن جريمة تامة. ،فالمسؤولّية واحدة أمام القانون ؛تهديده

د قيام النشاط التحريضّي ( من قانون العقوبات العراقّي باعتبارها من جرائم الخطر التي ُتعّد تامة بمجرّ 305) المادة كذلك جاء نّص

ل في االعتداء على المتمّث واكتفى بالنتيجة بمدلولها القانونّي ،(37)( Seker ,2015ق النتيجة الضارة )ن لم تتحقّ إمستوفيًا لشروطه، و

ق الركن المادّي للجريمة بتحقق النشاط اإلجرامي العلنّي، وهي مكانة الدولة المالّية وضمان عدم المساس بها. فيتحقّ  ،ةالمصلحة المحمّي

نة تجريمّي يقوم على حماية مصلحة معّي نّص كلّ  ذلك ألّن ؛لألموال المودعة ل تهديدًا لهذه المصالح، وإن لم يحدث سحب فعلّيكونه يشكّ 

(1998, Ramadan)(38). 

م فعل سحب الودائع من يجّر وال وجود لنصٍّ ًا،ارتكابه من قبل الُمحرَّض ليس ُمَجرَّممن الجمهور الفعل المراد  ّنأومن الجدير بالذكر 

ي ة التالنتيجة األولّي دفع المودعين لسحب أموالهم وتحققومع افتراض نجاح الُمحرِّض في  .ن األردنّي والعراقّييٍ قبل المودعين في القانوَن

 قها في عقوبة الُمحرِّض. ق هذه النتيجة أو عدم تحّقق تحقّ جريمة في نظر القانون، ولن يفرّ  فعلهم )المودعين( ال يعّد ّنإف ،يبتغيها الُمحرِّض

ردنّي والعراقّي من جرائم ن األْيجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف ُتعّد في القانوَن ّنأ إلى ما تقّدنخلص ممّ 

ة تبرز في ة عالقة السببّيأهمّي ومن الجدير ذكره أّن .على سحب ودائعهم الجمهور لحّض ب فيها سوى نشاط إيجابّيالتي ال يتطلّ الخطر 

لقيامها دون النظر  جراميّ الجريمة من جرائم الخطر التي يكفي إثبات وقوع السلوك اال ا فيما سبق أّنّنالجرائم المادّية ذات النتيجة، وحيث بّي

الجاني قام قصدًا بتلفيق وقائع أو مزاعم كاذبة وقام بنشرها بإحدى الوسائل  ، فمتى ثبت للمحكمة أّن(39)(Awad ,2010إلى النتيجة )
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الحق قد وقع، ق، وتهديد قد تحقّ يكون السلوك  فإّن ،دون قيدن من مشاهدتها وقراءتها اإللكترونّية ووصلت إلى الجمهور بحيث يتمكّ 

 بت على نشاطه.ر، دون البحث هنا في النتيجة التي ترّتمتصوّ أمر ق الضرر واحتمالّية تحقّ 

أّنه يمكن تحديد ضابط الخطر واستخالصه لقيام الجريمة موضوع الدراسة من  على ينبغي التنبيه ،وفي ختام هذه الجزئّية

وجهة نظر الباحَثْين بإثبات قيام الجاني بخلق وقائع ملّفقة أو مزاعم كاذبة بصورة علنّية لتحريض الجمهور على سحب أموالهم 

 لخطر.إّن هذا التحريض بحّد ذاته ُيعّرض أمن الدولة االقتصادّي لإذ  ؛من المصارف

 الركن المعنوي في جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف: المطلب الثاني

القصد الجرمّي ن هما اة الفاعل. وله صورتي الرابطة بين السلوك ونفسّيأ ؛ة لمادّياتهاة جريمة األصول النفسّييقصد بالركن المعنوي ألّي

وهي  ،تتبع القاعدة الجنائّية الغالبة ،عليه صراحة التجريم، وفي حال عدم النّص ده نّصتحديد الركن المعنوي للجريمة يحدّ  ّنإو .والخطأ

 ز بحثنا على صورة القصد الجرمّي للركن المعنويّ الدراسة من الجرائم المقصودة، فسنرّك الجريمة محّل اعتبار الجريمة مقصودة. وحيث إّن

ل للقصد الجرمّي في قانون يكون األوّ  ،في جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف، وذلك في فرعينقه المطلوب تحّق

 كما يلي: ،ة القصد الجرمّي في قانون الجرائم االقتصادّية األردنّيسيكون عن خصوصّيفا الثاني العقوبات، أّم

 الدراسة في قانون العقوباتالقصد الجرمّي  في الجريمة موضوع : لالفرع األّو

( صورة أخرى 64نت المادة )، كما بّي(40)ه: "إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون"أّنبعّرف الُمشرِّع األردنّي القصد الجرمّي 

الفعل قصد الفاعل إذا  ن تجاوزت النتيجة الجرمّية الناشئة عنإالجريمة مقصودة و ت: " ُتعّدفنصّ  ،هي القصد االحتمالّيو ،للقصد الجرميّ 

ه " توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون ..". وقد عّرف الُمشرِّع العراقّي القصد الجرمّي بأنّ .كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة

 .(41)ةيها الجريمة عمديَّالحاالت التي ُتعّد ف كما بّيَن  ،للجريمة هادفًا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمّية أخرى"

جريمة التحريض اإللكترونّي وبناًء على ذلك، يرى الباحثان لزوم توافر القصد الجنائّي العام بعنصريه العلم واإلرادة لقيام 

ومن الُمسلَّم به أنَّ العلم ينصّب على شّقين، هما: العلم  .والعراقّين األردنّي ْيعلى سحب األموال من المصارف في القانوَن

( من قانون العقوبات األردنّي بقولها: "ال 85نته المادة )وهذا ما تضّم  - والعلم بالوقائع، فأّما العلم بالقانون فهو مفترض ،بالقانون

من الجهات  األمر باستثناء، كما ال  يتطلَّ  وليس فيه أّي حال يعتبر جهل القانون عذرًا لمن يرتكب أي جرم"، وال يقبل الدفع به في أّي

ا العلم بالقانون وفق القانون العراقّي، فقد جاء . أّم(42)( Mhkableh ,2018ة إثبات علم الجاني بالقوانين عند ارتكابه الجريمة )القضائيّ 

ة، إال في على عدم االعتداد بالجهل بالقانون عذرًا لتحمل المسؤولّية الجزائّي فقد نّص ؛اه بموقف الُمشرِّع األردنّيًا إذا قارنّ بشكل مرن نسبّي

 حثان نهج الُمشرِّع العراقيّ د البا. ويؤيّ (43)( من قانون العقوبات العراقيّ 37المادة ) نها نصّ التي تضّمحاالت المنصوص عليها في القانون ال

ة ض لمثل هذه الحاالت فرصة العلم بالقانون، ويبقى تقدير القّوالشخص الذي يتعّربموجبها أن يمنح  ة تستحقّ لما فيه من أسباب موضوعّي

 ة.القاهرة ومدى كفايتها للمحكمة المختّص

ر الجهل أو الغلط بها ة التي ال يؤثّ ة الواجب العلم بها، والوقائع غير الجوهرّيفيجب التفريق بين الوقائع الجوهريّ  ،ا العلم بالوقائعوأّم

لة بالركن المادّي، مثل ة المتمّثبوقائعها الجوهرّي يط مرتكب الجريمة علمًاة أن يحالمسؤولّية. ويقصد بالعلم بالوقائع الجوهريّ على قيام 

ة التي ال وال يشترط العلم بالوقائع غير الجوهرّي ،ة بينها وبين الفعلع النتيجة والعالقة السببّية الفعل وخطورته وتوّقموضوع الجريمة و ماهيّ 

. (44)(Mhkableh ,2018علم بها الجاني أم ال ) ة سواًءفمتى توافرت عناصرها تنتج آثارها القانونّي ؛ةمثل األهلّي ،ر على قيام الجريمةتؤّث

جنائّيًا لته ءي إما إلى عدم مسامما يؤّد ،ق بالجريمة نفي القصد الجرمّي لدى الجانية التي تتعلّ ب على الجهل أو الغلط بالوقائع الجوهرّيويترتّ 

ب عليه وتترّت ،أثر في القصد الجرمّي عليه بة فلن يترتّ ا الجهل أو الغلط في الوقائع غير الجوهريّ لته عن جريمة غير مقصودة، أّمءأو مسا

 .(45)(_ejaliMAl ,1998بهذه الوقائع ) المسؤولّية الجنائّية ولو كان غير عالمٍ 

الكتابات  التحريض على سحب األموال من المصارف بالوسائل اإللكترونّية عالمًا بأّنأن يكون مرتكب جريمة من  ال بّد ،وبناًء عليه

 قة أو مزاعم كاذبة، وعالمًا بأّنة واألفالم والشارات والتصاوير على اختالفها تحتوي على وقائع ملّفة والشمسّيوالرسومات والصور اليدوّي

ا إذا كان أّم ،راغبًا في دفعهم إلى سحب أموالهم من المصارفو ،دون قيد من خاللها ستصل إلى الجمهور ترَ ش الوسيلة اإللكترونّية التي ُن

  .حتى لو لم يسمعه بالفعل ،له عالقة بالفعل نة وصوله إلى من ليسفيكفي أن يعلم إمكانّي ،فقط ًاالمحتوى صوتّي
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وجود لها أصاًل، أو يعلم بوجود واقعة حقيقّية ومع ذلك يقوم  وبمعنى آخر، يجب أن يكون الجاني عالمًا بأّنه أوجد واقعة ال

بتحريفها وتزييفها أو يبالغ فيها بقصد إخراجها عن حقيقتها بالكذب الذي قد يؤّثر في األشخاص المودعين أموالهم في 

 ّية للمحكمة المختّصة.المصارف لحملهم على سحبها منها، ويرجع تقدير وجود وقائع ملّفقة أو مزاعم كاذبة للسلطة التقدير

ه إرادة الجاني ر عنصر اإلرادة كما يريده القانون، فيجب أن تتوّجبل يجب  أن يتوفّ  ،ق القصد الجرمّيلكي يتحقّ  ُهوال يكفي العلم وحدَ 

ة أو من خالل وسائل التقليدّية قة أو مزاعم كاذبة وإرادة  نشرها على الجمهور بإحدى طرق العالنّيإلى النشاط التحريضّي في صور وقائع ملّف

هم على سحب أموالهم من المصارف. ويشترط لتحقق مسؤولّية مرتكب جريمة التحريض على سحب األموال من النشر اإللكترونّية لحّث

لّية. مثال ذلك ي ذلك إلى انتفاء المسؤوفسيؤّد ،دها القانونفإذا انعدمت اإلرادة  بأحد االسباب التي حّد ؛ةالمصارف أن تكون إرادته حّر

ه ّنإف ،ا اإلكراه المعنوّين للركن المادّي. أّمويترتب على ذلك انتفاء الفعل المكوِّ ،ضي إلى محو اإلرادة لدى المحّريؤدّ  هوف ،اإلكراه المادّي

ا إذا كان ّمأ، (46)(ehMhkabl ,2018من موانع المسؤولّية ) ًامانع دُّعوُي وبالتالي ينتفي الركن المعنوّي ،ة االختيار لدى الفاعليعدم حرّي

ر على قيام مسؤولّية الُمحرِّض على سحب األموال باعتباره فاعاًل، فال  يؤثّ  ،ة االختيار لدى الفاعلد تهديد ال يصل إلى إعدام حرّياإلكراه مجّر

 األموال من المصارف عماًل بالقواعد العامة.ًا في جريمة التحريض على سحب الُمحرِّض )القائم بالتهديد( في هذه الحالة شريكًا تبعّي عدُّوُي

 ة القصد الجرمّي في الجريمة موضوع الدراسة في قانون الجرائم االقتصادّية األردنّيخصوصّي: الفرع الثاني

إال في حاالت ، (47)(Yaqub ,2001لقيامها ) ًاها ترتكز على الواقع أساسال تقوم المسؤولّية الجنائّية من حيث األصل على االفتراض، ألّن

ة في ق بصعوبة إثبات القصد الجنائّي في الجرائم، ولتحقيق الردع العام لمنع ارتكاب الجرائم ذات المصالح بالغة األهمّينة، وألسباب تتعلّ معّي

 . (48)(Karim ,1999ة االقتصادّية عن هذه القاعدة )ى إلى خروج بعض التشريعات الجزائّيالذي أدّ األمر نظر الُمشرِّع، 

ه للجريمة، لم نجد ما يشير إلى أنّ  قة بأحكام الركن المعنوّيومن خالل استعراض نصوص قانون الجرائم االقتصادّية األردنّي المتعّل

المدرجة ضمن قانون الجرائم االقتصادّية، ومن ة للجرائم في قانون العقوبات نتها النصوص األصليّ غير التي تضّم وضع صورة للركن المعنويّ 

دة على مرتكبي الجرائم االقتصادّية من فئات محددة أشار إليها في إدراجها فيه وضع أحكامًا مشدَّ لجريمة موضوع الدراسة، إال أّنضمنها ا

 أ، ب( إذا ثبت ارتكابهم الجريمة قصدًا. /5المادة ) نّص

أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة ( ما يلي: " أ. أذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية أو موظف فيها أو 5المادة ) فجاء في نّص

( من هذا القانون، أي 2مديريها بما في ذلك رئيس المجلس أو الهيئة أو أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة )ب( من المادة )

نون العقوبات وهذا القانون. جريمة خالفًا ألحكامه وتبين أن هذا الجرم قد ارتكب قصدًا، فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قا

 .فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز سنتين" ،ب. إذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم

 ما يلي: ينضح للباحثيتّ  ،ومن هذا النصّ 

الخاصة والهيئات العامة الوارد ذكرها في قانون الجرائم االقتصادّية، إذا ة ق في التشديد بين العاملين في الهيئات المعنوّيلم يفرّ  النّص إّن

 ثبت ارتكابهم الجريمة قصدًا.

وهي  ،ب(/4ستكون المحكمة ملزمة وجوبًا بتطبيق العقوبات الواردة في المادة )ف ،وإذا ثبت ارتكاب الجريمة قصدًا من هذه الفئات

 عقوبات الواردة في القوانين العقابية األخرى كقانون العقوبات.باإلضافة إلى ال ،العزل عن العمل والغرامة

ب( على الفئات غير المشمولين بالفقرة /4ة في فرض عقوبة العزل عن العمل والغرامة وفق المادة )ة الجوازّيوتبقى للمحكمة الصالحّي

 وكذلك على مرتكبي الجرائم غير المقصودة.   ،أ(/5)

ما جاء ، إّن(49)(asadehAl_M ,2005لتهم )ءلجريمة من هذه الفئات قصدًا لمساالقائل باشتراط وقوع ا فق الباحثان مع الرأيوال يّت

د إذ شدّ  ،(5الفقرة )ب( من المادة )في جريمة قصدًا، ونستند على ما جاء د العقوبة على هذه الفئات في حال ثبت ارتكابهم اللُيشدِّ  النّص

 ارتكابهم الجريمة بخطأ جسيم.الُمشرِّع على الفئات نفسها عند 

وما  ،( من قانون العقوبات153ر في صورة القصد الجرمّي الواردة في أحكام المادة )قانون الجرائم االقتصادّية لم يغيِّ  ن أّنويتبيّ 

د العقوبة كأثر إلضفاء الصفة االقتصادّية على الجريمة. فالُمشرِّع األردنّي أعطى في ما شدّ ر عنصري العلم واإلرادة. إّنبه قيامها من توفّ يتطّل
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 ه نصّ ومن ضمنها الجريمة مدار دراستنا، ألّن ،ة للقصد الجنائّي في الجرائم االقتصادّيةأ( من قانون الجرائم االقتصادّية خصوصّي/5المادة )

العقوبات اإلضافّية المنصوص عليها في قانون الجرائم االقتصادّية ) الغرامة والعزل من أ( سالفة الذكر على لزوم الحكم ب/5في المادة )

 العمل( حين ثبوت القصد في الجرائم االقتصادّية.

 عقوبة جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف وأثر طبيعة الجريمة عليها: لمبحث الثانيا

ت عليها مختلف القوانين ذات الصلة كأحد نوعي الجزاءات الجنائّية بحث توضيح العقوبات التي نصّ سيكون محور دراستنا في هذا الم

سواًء في القانون األردنّي أو نظيره العراقّي.  ،ة التي من الممكن أن تفرض على مرتكبي هذه الجرائمدون التطرق إلى التدابير االحترازّي

ل، وتوضيح أثر طبيعة الجريمة على هذه العقوبات ة واإلضافّية" في مطلب أّوة للجريمة "األصلّيط الضوء على العقوبات المقررسنسّل ،وعليه

 كما يلي: ،في مطلب ثاٍن

 العقوبات المقررة لجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف: لالمطلب األّو

كما وردت عقوبات إضافّية في قانون الجرائم  ،ونظيره العراقيّ  وردت عقوبة الجريمة موضوع الدراسة في قانون العقوبات األردنّي

وسنحاول توضيح هذه العقوبات في ثالثة فروع  .والمسموع األردنّي االقتصادّية األردنّي، وأيضًا جاءت عقوبة مالّية في قانون اإلعالم المرئّي

 مستقلة كما يلي:

 رة للجريمة موضوع الدراسةقّرالمالّية الُموالعقوبات ة العقوبات السالبة للحرّي: لالفرع األّو

( كل شخص تذرع بالوسائل 152"يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ) :( من قانون العقوبات األردنّي153نصت المادة )

"من أذاع بإحدى  :ها( العقوبة بنّص152نت المادة )وبّي ،..".عينها لحض الجمهور : أ. إما على سحب األموال المودعة في المصارف

 ضح من هذا النصّ ئة دينار"، ويتّ الث سنوات وبغرامة ال تزيد على م.. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ث.الوسائل المذكورة في الفقرتين

أدنى لعقوبة الجريمة  على حدٍّ الُمشرِّع قد نّص هما الحبس والغرامة، إال أّن ،تينالُمشرِّع األردنّي قد عاقب على الجريمة بعقوبتين ُجنحّي ّنأ

ة اته القضائيّ ة من خالل صالحّيبقى للقاضي السلطة التقديرّيتالذي ُيلزم القضاة بعدم النزول عنها إال وفق القانون، فاألمر  ،موضوع البحث

 .(50)(Hamadani ,2003في تفريد العقوبة المناسبة للفعل المجرم وفقًا للظروف التي تحيط بالجريمة والفاعل )

، وجاءت الغرامة (51)(Mosa ,2017ته المالّية بهدف اإلصالح والردع )فهي عقوبة مالّية يقصد بها إيالم الجاني بإنقاص ذّم ،الغرامة اأّم

 سلطة في عدم فرضها، كونها جاءت على سبيل الوجوب بجانب الحبس. للمحكمة أّي تليس أّي ؛ة( كعقوبة تبعّي153المادة ) في نّص

المادة  رة في التشريع العراقّي على مرتكبي جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف، فقد جاءت في نّصقرَّا العقوبة الُمأّم

أو بإحدى هاتين العقوبتين  (52)ئتي دينارسنتين وبغرامة ال تزيد على م"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  :( من قانون العقوبات العراقّي305)

.. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف بخدمة .يةكل من حرض بإحدى طرق العالن

دة شدّ الُمشرِّع وضع عقوبتين إحداهما بسيطة واألخرى ُم يتبين أّن ومن خالل النّص .عامة له صلة بتداول النقد أو السندات المشار إليها"

 طار جريمة الجنحة. إفي  ما ظّلإنّ  ،ر وصف الجريمةالتشديد لم يغيِّ ّنأة بالموظف، إال خاّص

(، 153العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات األردنّي في المادة )و البسيطة وفقًا للقانون العراقّي وإذا عقدنا مقارنة بين العقوبة

 وضعت الحدّ  (153المادة ) عقوبة الحبس وفقًا لنصّ  ذلك أّن ؛قانون العراقّيا هي عليه في الممّ  العقوبة وفقًا للتشريع األردنّي أشّد نجد أّنف

أدنى  ًاد حّدا الُمشرِّع العراقّي فلم يحدّ أّم .ة وهي الغرامةثالث سنوات مع عقوبة تبعّيوهو على األ حّدالو ،األدنى للعقوبة وهو ستة أشهر

 نجد أنّ  ،(  من قانون العقوبات العراقّي26/1سنتين، وبالرجوع إلى المادة ) علىاألعلى وهو أن ال تزيد  د فقط الحّدوحدّ  ،ة الحبسلمّد

عقوبة  ّنفإ كذلكة في الحكم من ثالثة أشهر إلى سنتين.  القاضي لديه سلطة تقديرّي ّنأأي  ؛األدنى لعقوبة الجنحة هو ثالثة أشهر الحّد

ة في فرضها كعقوبة وحيدة منفردة أو وللقاضي السلطة التقديرّي ،ةقّي جاءت أصلّيالغرامة للجريمة موضوع البحث وفقًا لقانون العقوبات العرا

 .اته في النّصة ثانية إلى جانب عقوبة الحبس األصلية وفقًا لصالحيّ عقوبة أصليّ 

وردت في القانون ا مّم أشدّ  هيالعقوبة البسيطة لجريمة التحريض على سحب األموال من المصارف في القانون األردنّي  ونخلص إلى أّن

د المحكمة قيّ فقد ا الُمشرِّع األردنّي الُمشرِّع العراقّي منح المحكمة السلطة في اختيار إحدى العقوبتين أو الجمع بينهما، أّم ذلك أّن ؛العراقيّ 

 األدنى لعقوبة الحبس.  بالحكم بهما معًا مع تحديد الحّد
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( 153المادة ) ( من قانون العقوبات العراقّي التي ال يوجد نظيرها في نّص305مادة )ال رة في نّصقّردة الُمشدّ العقوبة الُمبشأن ا أّم

عند ارتكابه جريمة  (53)ف بخدمة عامةكّلق الُمشرِّع العراقّي بين عقوبة الشخص العادي والموظف أو الُممن قانون العقوبات األردنّي، فقد فرّ 

التحريض على سحب األموال من المصارف، فجعل عقوبة األخير )الحبس( والغرامة أو إحداهما، وعقوبة الحبس الجنحوي وفقًا للقانون 

من ة لمرتكب هذه الجريمة خمس سنوات، وبهذا يكون الُمشرِّع قد رفع سقف العقوبة السالبة للحرّي والعراقّي تتراوح بين ثالثة أشهر 

ما يسري فقط على من لهم صلة ف بخدمة عامة أو موظف، إنّ مكّل هذا التشديد ال يشمل كّل ولكّن، فين بخدمة عامةفين أو المكّلالموّظ

 بتداول النقد أو السندات.

 رة للجريمة موضوع الدراسة قّرالعقوبات اإلضافّية الُم: الفرع الثاني

قانون الجرائم االقتصادّية األردنّي على عقوبات إضافّية تفرض على مرتكبي جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف،  نّص

( من هذا 3"أ. باإلضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) :( منه4ت المادة )فنصّ 

..ب. وللمحكمة أن تقضي باإلضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من .منها قيمة أو مقدار األموالن مرتكب أي يتم تضمي ،القانون

 ئة ألف دينار".زل من العمل وبغرامة ال تتجاوز مهذه المادة بالع

الجريمة موضوع البحث جريمة أمن  من فرضها سواء كانت ( ال بدّ 153العقوبة المنصوص عليها في المادة ) ُيفهم أّن ومن هذا النّص

لة ) بالعزل من العمل وغرامة ال تتجاوز مئة العقوبات اإلضافّية الواردة في قانون الجرائم االقتصادّية المتمّث جريمة اقتصادّية، إال أنّ  أودولة 

يمة موضوع البحث ر الجروالسؤال الذي ُيطرح هنا : هل يمكن تصوّ  .ال يمكن فرضها إال إذا كانت الجريمة ذات طبيعة اقتصادّية الف دينار(

 .ر أن تقع هذه الجريمة إال بالوصفين معًاال يمكن تصوّ  هي أنهالعكس؟ واإلجابة دون الصفة االقتصادّية، أو  جريمة أمن دولة

( 13( قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم )16اعتبار جريمة التحريض من قضايا الفساد بموجب المادة ) أن نذكر أّنمن  بّد وهنا ال

( من قانون العقوبات 153المادة ) ب عقوبة بداًل عن العقوبات المنصوص عليها في نّصا رتّ كونها من الجرائم االقتصادّية، ممّ  ؛2016لسنة 

"دون اإلخالل بأي عقوبة أشد  :ّي ما يليأ(  من قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردن/23المادة ) األصل، فجاء في نّص التي هياألردنّي 

ئة دينار وال تزيد على خمسة ة أشهر أو بغرامة ال تقل عن خمسميعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أربع ،ورد النص عليها في أي تشريع آخر

وفي  ،من هذا القانون (54)(16) آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من األفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة

 حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها".

عن العقوبة  عقوبتها التي تقّل( 16المادة ) الُمشرِّع أراد التشديد على جميع الجرائم الواردة في نّص ن أّنيتبيّ  ،ومن استقراء النّص

ة للجريمة موضوع البحث ولو عدنا إلى العقوبة األصلّي ...".أشد"دون اإلخالل بأي عقوبة وواضح ذلك من عبارة  ،أعاله الواردة في النّص

 علىة ستة أشهر وال تزيد األدنى للعقوبة السالبة للحرّي كون الحّد ؛سنجدها أشّدف ،( من قانون العقوبات153المنصوص عليها في المادة )

ب( /4لف دينار بموجب المادة )ألجرائم االقتصادّية تصل إلى مئة ة وإضافّية بموجب قانون اكما تتبعها عقوبة غرامة وجوبّي ،ثالث سنوات

  .منه

ه ال تطبيق لهذه العقوبة مع جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف إال في حدود حالة التشديد ّنإيمكن القول  ،ما تقّدمّم

 ضاف نصفها إلى العقوبة.حيث يُ  ،على تكرار الجريمة

 ة لجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف وأثرها على العقوبةالقانونيّ الطبيعة : المطلب الثاني

ت لقانون العقوبا ًاها جاءت بوصف جريمة أمن دولة وفق)ألّن دة والمختلطةة المتعدّ ز الجريمة موضوع الدراسة بطبيعتها القانونّيتتميّ 

لقانون الجرائم اإللكترونّية، ويمكن أن يضاف إليها وصف  ًاقتصادّية وجريمة إلكترونّية وفقاللقانون الجرائم ا ًااألردنّي وجريمة اقتصادّية وفق

والمسموع، وأخيرًا قد تأتي بوصف جريمة  ة وفًقا لقانون اإلعالم المرئّيلقانون المطبوعات والنشر أو جريمة إعالميّ  ًاة وفقجريمة صحفّي

رة دة والمختلطة على العقوبات المقرّ به هذه الطبيعة المتعّدسنبّين األثر الذي ترّت ،وبناًء على ذلك .لقانون النزاهة ومكافحة الفساد(فساد وفقًا 

 كما يلي :   ،للجريمة موضوع الدراسة

 



 من المصارف في القانوَنْين األردنّي والعراقيّ  جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال                                                                660
 

 أثر طبيعة الجريمة موضوع الدراسة كجريمة ماسة بأمن الدولة على عقوباتها: لالفرع األّو

الواردة في قانون العقوبات، لكونها جاءت بعقوبة بسيطة تسري على  ؛الدولة على العقوباتر طبيعة الجريمة كإحدى جرائم أمن لم تؤثّ 

قة بالتخفيف . وبذلك فهي تخضع إلى القواعد العامة المتعّلأو الموظف، أو الشخص المعنوّي الجميع دون تفرقة بين الشخص العادّي

 والتشديد الواردة في قانون العقوبات. 

لكونها  ؛(9وفق المادة ) ) العينّية(  ةهذه الجريمة تخضع لقواعد الصالحية الذاتّي وهو  أّن ،سبق أن أشرنا إليهجانب واحد  وُيستثنى

وحسنًا فعل الُمشرِّع األردنّي خالفًا لما سار عليه الُمشرِّع العراقّي في عدم النّص عليها ضمن  .من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلّي

 ( من قانون العقوبات العراقّي.9لة، وبهذا ال يسري عليها االختصاص العينّي بموجب المادة )جرائم أمن الدو

 -أحكام هذا القانون على كل أردنّي أو أجنبي يتسريلي: )  على ما( من قانون العقوبات األردنّي التي نّصت 9وُنذّكر هنا بالمادة )

أو زور  ًاقلد ختم الدولة أو قلد نقود ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو أو متدخاًل ًامحرض ًاكان أو شريك فاعاًل

 .(في المملكة أو تعاماًل نبية المتداولة قانونًاأوراق النقد أو السندات المصرفية األردنّية أو األج

ية الجنائّية لالقتصاد الوطنّي واألموال العامة، من خالل  إدراج  الُمشرِّع العراقّي توسيع نطاق الحما يقترح الباحثان على ،وبناًء على ذلك

قليم إوذلك في حال ارتكابها في  ،(ةالعينّيالذاتّية ) الجريمة موضوع الدراسة ضمن الجرائم التي يسري عليها القانون العراقّي إعمااًل لمبدأ 

 ة.دولة أجنبّي

 كجريمة اقتصادّية على عقوباتهاأثر طبيعة الجريمة موضوع الدراسة : الفرع الثاني

قد صاحبه أثر  ها في قانون الجرائم االقتصادّيةعلي إبراز طبيعة الجريمة موضوع البحث كإحدى الجرائم االقتصادّية من خالل النّص إّن

ة للجريمة يعة القانونّين أثر الطبوسنبيّ  .كبير على العقوبات، من حيث فرض عقوبات  مستحدثة، وتشديد األحكام على مرتكبي هذه الجرائم

 وذلك كما يلي: ،كجريمة اقتصادّية من حيث إقرار عقوبات إضافّية من عدمه، ومن حيث تغليظ عقوبات هذه الجريمة

 اًل : أثر طبيعة الجريمة موضوع الدراسة كجريمة اقتصادّية من حيث إقرار عقوبات إضافّية من عدمهأّو

م الُمشرِّع األردنّي نّظة، ولم ُيما تلحق العقوبة األصلّيال يمكن فرضها وحدها كجزاء للجريمة، إنّ العقوبات اإلضافّية هي العقوبات التي 

مثل قانون األمن  ،قةما وردت في قوانين متفّر، إّن(56)ةوبعض التشريعات العربّي (55)هذه العقوبات في نصوص عامة، كما فعل نظيره العراقّي

 منهما فيما يلي: وسنوضح كاًل .والغرامة ،ادّية على عقوبتين إضافّيتين هما العزل من العملقانون الجرائم االقتص وقد نّص .العام

 عقوبة العزل من العمل كعقوبة إضافّية في الجريمة االقتصادّية -1

"وللمحكمة  :ب(/4المادة ) فجاء في نصّ  ؛ةوردت عقوبة العزل من العمل في قانون الجرائم االقتصادّية األردنيّ كإحدى العقوبات الجزائّي

ة يّ أن تقضي باإلضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بالعزل من العمل..."، وُتعّد هذه العقوبة من العقوبات الجزائ

من العمل في قانون الجرائم على عقوبة العزل  وجاء النّص .قانون عقابي آخر كونها لم ترد في قانون العقوبات األردنّي أو أّي ؛المستحدثة

 ة في فرضها على الموظف الذي يرتكب جريمة اقتصادّية.ات المحكمة التقديرّياالقتصادّية رغبة من الُمشرِّع لتوسيع نطاق صالحّي

 ،ب(/4للمادة )ة وفقًا عقوبة العزل من العمل جاءت جوازّي ضح أّنيتّ  ،ومن خالل استقراء نصوص قانون الجرائم االقتصادّية األردنّي

هذه السلطة  نها قانون الجرائم االقتصادّية، ولكنّ من الجرائم التي تضّم ًاة في فرضها على الموظف إذا ارتكب أّيوللمحكمة سلطة تقديرّي

، ير مقصودةا إذا كانت غفإذا كانت الجريمة المرتكبة مقصودة، فيجب على المحكمة الحكم بها، أّم ؛للجريمة مقّيدة بصورة الركن المعنوّي

 ة في فرضها من عدمه. السلطة التقديرّي فللمحكمة

أ( من قانون الجرائم االقتصادّية األردنّي التي جاء فيها ) إذا ارتكب مدير أي هيئة /5المادة ) يكمن في نصّ  وسندنا في هذا الرأي

فيعاقب بمقتضى  ،بين ان هذا الجرم قد ارتكب قصداً .. أي جريمة خالفًا ألحكامه وت.معنوية أو موظف فيها أو أي من أعضاء مجلس ادارتها

 فهي تدلّ  ؛..(.ة في عبارة ) فيعاقب بمقتضىوهنا جاءت الصياغة التشريعّي .في قانون العقوبات وهذا القانون(العقوبات المنصوص عليها 
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سلطة  فإّن ،العمل. وبمفهوم المخالفة منن عقوبة العزل ب( التي تتضمّ /4الفقرة ) دة في نّصالمحكمة تكون مقّي وبالتالي فإّن ،على الوجوب

 ة في الجرائم غير المقصودة.المحكمة تكون جوازّي

ة مع جرائم ة تكون إضافّية جوازّيفمّر ؛عقوبة العزل من العمل الواردة في قانون الجرائم االقتصادّية ذات طبيعة مزدوجة ّننجد أ هنامن 

 ومنها الجريمة موضوع البحث. ،جرائم المقصودةة مع الوجوبيّ تكون الخطأ، وأخرى 

 ف الحكوميّ قتصر على الموّظتال من العمل سلطة المحكمة في عزل الموظف مرتكب الجريمة االقتصادّية  ّنأومن الجدير بالذكر 

ة، بشرط أن يثبت سة حكومّيترتبط بمؤسّ ة التي ال فرضها وجوبًا على العاملين في الهيئات المعنوّيبما أيضًا هي ملزمة ، إّنأو الحكمّي األصلّي

 .(57)أ( من قانون الجرائم االقتصادّية/5نته المادة )وهذا ما بّي ،ارتكابهم جريمة اقتصادّية مقصودة

وتركها  ،ب عقوبة العزل من العمل على مرتكبي جريمة التحريض على سحب األموال من المصارفا قانون العقوبات العراقّي، فلم يرتّ أّم

 .1991( لسنة 14العراقّي رقم ) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكّيل

 عقوبة الغرامة كعقوبة إضافّية للجريمة االقتصادّية  -2

 ؛عليها قانون الجرائم االقتصادّية ب على طبيعة الجريمة االقتصادّية فرض عقوبة الغرامة كعقوبة إضافّية على مرتكبي الجرائم التي نّصترتّ 

زل من العمل "وللمحكمة أن تقضي باإلضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بالع :ب(/4المادة ) اء في نّصفج

الُمشرِّع قد َمَنَح  ّنأن ة في فرضها وتقديرها. ويتبيّ ُمنحت للمحكمة السلطة التقديرّي ،وبهذا النصّ  .ئة ألف دينار"وبغرامة ال تتجاوز م

حرصه على تحقيق  علىدليل  ذاوه ،لطة كبيرة في تحديد الغرامة كعقوبة لمرتكبي الجرائم الماسة بالمال العام واالقتصاد الوطنّيالمحكمة س

 الردع العام والخاص لمرتكبيها.

في فرض العقوبة  ةسلطة المحكمة الجوازّي نّ أيرى الباحثان  ،أ( من قانون الجرائم االقتصادّية/5ب( و)/4ومن خالل استقراء المادتين )

دة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل الفئات ما نجدها مقيّ نا في عقوبة العزل من العمل أعاله، إّنوكما بّي .مطلقة في جميع األحوال تليس

رها ضمن دّ تق التي فرض عقوبة الغرامة كنوع من التشديد التشريعّيرة مقصودة، فعلى المحكمة وجوبًا أ( بصو/5الوارد ذكرها في المادة )

تتناسب مع ظروف الجريمة والمجرم. وفي حال كانت الجريمة غير مقصودة، فتكون  بحيث ةة إلى جانب العقوبة األصلّيالحدود القانونيّ 

 ة.ة في فرض هذه العقوبة إلى جانب العقوبة األصلّيسلطتها جوازّي

ة في ة الجوازّيها تستعمل سلطتها التقديرّينجد أّنف، لعنا عليهاّطوفي حدود القرارات التي ا ،ا اتجاه قضاء محكمة التمييز األردنّيةأّم

 ( من القانون نفسه.5دون مراعاة الفقرة )أ( من المادة ) (58)ب( من قانون الجرائم االقتصادّية/4فرض الغرامة الواردة في المادة )

أ( /5المادة ) ة، ونستند في رأينا إلى صياغة نّصأ( عندما تكون الجريمة قصدّي/5األجدر بالتطبيق هو الوجوب وفقًا للفقرة ) ونرى أّن

 كما بّينا فيما سبق. ،على الوجوب التي تدّل

اردة في قانون الجرائم االقتصادّية ن، ُيطرح السؤال التالي: هل يمكن فرض عقوبة الغرامة اإلضافّية الويْ د عقوبة الغرامة في قانوَنومع تعدّ 

تين عن ( من قانون العقوبات األردنّي؟ ونجيب بعدم جواز تنفيذ عقوبة الغرامة لمّر153المادة ) في نّص ةإلى جانب عقوبة الغرامة الوارد

 . (59)وهذا ما سار عليه القضاء األردنّي ،الجريمة نفسها

هل تحكم بالعقوبة الواردة في قانون  ؟فبأي العقوبتين تحكم المحكمة ،القاعدة األصل ولما كان عدم الجمع بين عقوبتين متماثلتين هي

 الواردة في قانون الجرائم االقتصادّية؟بتلك أم  ،العقوبات

ة الواردة في قانون العقوبات فنجده يحكم بعقوبة الغرامة الوجوبيّ  ؛لم نجد نهجًا واضحًا ،القرارات القضائية األردنّية على العمن االطّ 

تعادل باعتبارها األصل، وهذا ما نستنتجه من قرار محكمة الجنايات المشار إليه في قرار محكمة التمييز األردنّية عندما حكمت بالغرامة التي 

نون الجرائم االقتصادّية يكون في أ( من قا/4ردنّي )...أن إعمال حكم المادة )األعقوبات القانون من ( 174قيمة الضرر الواردة في المادة )

نجده يحكم بالغرامة  ،وفي قرار آخر .(60) وجوب الحكم بالغرامة( على العقابي الوارد في قانون العقوبات فيها النّص األحوال التي ال ينّص

هم وفقًا للمادتين عمان بإدانتها المّتدًا لقرار محكمة استئناف فجاء قرار محكمة التمييز مؤّي ،المنصوص عليها في قانون الجرائم االقتصادّية

ة ثالث سنوات ( من قانون الجرائم االقتصادّية والحكم عليه بالحبس مّد4و 3( من قانون العقوبات األردنّي وبداللة المادتين )423و 422)
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( من 422رامة المقررة في المادة )عقوبة الغ ئة وسبعة دنانير. على الرغم من أّنسعة وخمسين ألف دينار وثمنموالرسوم والغرامة بمبلغ ت

 .(61)ئة دينارقدارها ما بين عشرة دنانير إلى مقانون العقوبات يبلغ م

ونرى من باب أولى أن يطبق  .وفقًا لتقديرها تفرضها فلها أن تفرضها أو ال ؛العقوبة جاءت جوازية م جاء على أساس أّنوما تقّد

رتكبها الفئات تة في الجرائم المقصودة التي ا إذا كانت الغرامة عقوبة وجوبّيتماشيًا مع غاية الُمشرِّع في التشديد. أّم الُمشرِّع العقوبة األشّد

هذا  حال وفي نفسه. الجنس ن منان وجوبيتان إضافّيتاكون أمام المحكمة عقوبتستف ،أ( من قانون الجرائم االقتصادّية/5الواردة في المادة )

 ق؟طبّ العقوبتين تُ أي  ،االفتراض

 يد هذا االفتراض، والثابت في التطبيق القضائيّ حكمًا يّؤ - نا سابقاً كما بّي - وإجابة على هذا التساؤل، لم نجد في التطبيق القضائّي

ة أ(.  وفي حال صحّ /5المادة ) ة، وهذا خالف ما يشير إليه نّصة فقط وليست وجوبيّ الغرامة الواردة في قانون الجرائم االقتصادّية جوازيّ  أّن

 وهو ما يبتغيه الُمشرِّع.  ،الواردة في قانون الجرائم االقتصادّية سيكون على المحكمة تطبيق العقوبة األشّدفقولنا 

 : أثر طبيعة الجريمة موضوع الدراسة كجريمة اقتصادّية في تغليظ العقوبات ًاثاني

 يلي: كماكجريمة اقتصادّية في تغليظ العقوبات  ةموضوع الدراسيمكن إجمال أثر طبيعة الجريمة 

 فة للعقوبة خفِّة الُمتقييد المحكمة بعدم األخذ باألسباب التقديرّي -1

يجب على  ُمخفِّفةة صورتين: األولى أعذار قانونّيفي الُمشرِّع األردنّي في قانون العقوبات على أعذار مخففة للعقوبة، جاءت  نّص

 فةخفِّمُ والثانية أسباب  .(62)( من قانون العقوبات األردنّي95المادة ) فيرها، وقد وردت على سبيل الحصر المحكمة األخذ بها عند توفّ 

وفي الصورة األولى يجب على المحكمة إعفاء  .وال يمكن اإلحاطة بها ،د من الحاالتوهي غير محصورة في نطاق محدّ  ،ة للمحكمةتقديرّي

األدنى إذا كانت هناك أسباب  ، وفي الصورة الثانية يجوز للمحكمة النزول عن الحّدر العذر القانونّيالمجرم من العقوبة أو  تخفيفها إذا توفّ 

 . (64)كما لها تحويل الحبس إلى غرامة ،(63)(Masadeh ,2005ة )فة تقديرّيخّفُم

ة القاضي عند تفريده العقوبة، وقد وردت العديد من هذه القيود في األحكام الخاصة يد العقوبة وضع قيود على صالحّيومن صور تشد

ة، فة التقديريّ األخذ باألسباب المخفّ  من المحكمة ما منعفمن األحكام  ؛بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات األردنّي وفي صور مختلفة

الحبس بالغرامة أو وقف التنفيذ عند األخذ باألسباب االستعاضة عن نع ا م، ومنها مد في النّصبالنزول إلى مقدار محّددها حدّ  اومنها م

 .(66)مثل هذه القيود نت بعض القوانين األردنّية الخاصة، كما تضّم(65)فةالمخّف

 ة القاضي في النزول عن الحدّ د حريّ قيّ ج( بصورة ُت/4جاء قانون الجرائم االقتصادّية األردنّي في مادته ) ،وإضافة إلى الصور أعاله

ة لتنزيل العقوبة عن الحد األدنى المقرر ألي من فة التقديرّيخّفالميجوز للمحكمة استعمال االسباب ه: "ال ت على أّننصّ  فقد ؛األدنى للعقوبة

 ( من هذا القانون...". 3الجرائم المنصوص عليها في المادة )

وهذا اتجاه قضاء محكمة  ،ةفة فقط، وال يشمل األعذار القانونيّ التقييد وارد على األسباب المخّف ن أّن، يتبيّ ومن مفهوم هذا النّص

 .(67)فيعمل به القاضي وجوبًا ،فالمخّف ر العذر القانونّيفإن توّف ؛التمييز األردنّية

ها اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف عن حّده ال يجوز للمحكمة النزول في عقوبة جريمة التحريض ب على ما سبق أّنويترتّ 

قضاء محكمة التمييز عند النظر  فة. وقد استقّرة مخّف، حتى لو توافرت أسباب قضائّيًاوهو الحبس ستة شهور والغرامة ثالثين دينار ،األدنى

 .(68)الشخصيّ  مثل التنازل عن الحّق ،فةمخّفة رت أسباب تقديرّياألدنى وإن توفّ  في الجرائم االقتصادّية على عدم النزول عن الحّد

ق بين هذه الجريمة والجرائم األخرى الواردة في قانون العقوبات، فتخضع إلى القواعد العامة الواردة في فلم يفرّ  ،ا الُمشرِّع العراقّيأّم

 فة ووقف التنفيذ.ق باستخدام األسباب المخّفقانون العقوبات العام فيما يتعلّ 
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د المادّي في حالة اجتماع العقوبات الناجمة عن التعّد ( من قانون العقوبات األردنيّ 72)جاءت أحكام دمج أو جمع العقوبات في المادة 

منها.  تنفيذ األشّدمع جريمة  تحكم بعقوبة لكّلعلى المحكمة عند ثبوت عدة جنايات أو جنح أن  أن نت في فقرتها األولىبّي فقد ؛للجرائم

 .  (69)المادة أعاله رة قانونًا الواردة في نّصمع مراعاة الحدود المقرّ  ،وأجازت لها في الفقرة الثانية من المادة نفسها الجمع بين العقوبات

الثاني  ج( من قانون الجرائم االقتصادّية األردنّي التي جاء في الشّق/4المادة ) أعاله ُقّيدت بنّص قاعدة الحكم بالعقوبة األشّد ّنأإال 

ووفق  .العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون( (70)منها ).... كما ال يجوز لها دمج

 .(71)(A'hjeilah ,2011) دون إدغامها في حالة التعدد المادّي للجرائمدة بجمع العقوبات ة المحكمة مقّيتكون صالحّي ،هذا النّص

ُيطرح السؤال التالي: هل يشترط في جمع العقوبات أن تكون جميعها من الجرائم االقتصادّية، أم يكفي  ،المادة أعاله وباستقراء نّص

الع ة على هذا التساؤل، ومن خالل االّط؟ لم نجد إجابة فقهّية لتطبيق هذا النّصر جريمة اقتصادّية واحدة مع عدد من الجرائم العاديّ توفّ 

ولكن  .ج(/4المادة ) الوارد في نّص ه يكفي للجمع ارتكاب جريمة اقتصادّية واحدة لتطبيق الجمع الوجوبيّ ة، نجد أّنعلى القرارات القضائّي

الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى  ت.. إذا تعدد.) فقال: ،ة جرائم اقتصادّية لغرض جمعهاق عّديشترط تحقّ  النّص يرى الباحثان أنّ 

 أحكام هذا القانون(.

د مع التفرقة بين تعدّ  ،د الجرائما الُمشرِّع العراقّي، فترك الجريمة تخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات في حالة تحقق تعدّ أّم

د ن التعدّ ، وبيّ جريمة وتطبيق العقوبة األشدّ  الذي يقضي بالحكم بالعقوبة لكّل( 142ة المنصوص عليه في المادة )الجرائم غير القابل للتجزئ

على أن ال  ،( الذي يوجب على المحكمة الجمع بين العقوبات143للجرائم غير المرتبطة ببعضها المنصوص عليها في المادة ) الحقيقّي

 (  من قانون العقوبات العراقّي.143و142)ن سنة وفقًا للمادتين ية خمس وعشرتتجاوز في جميع األحوال مّد

رت شروطه وفق المواد بنوعيه متى توفّ  د الحقيقّيد المحكمة بتطبيق العقوبات في حالة التعدّ الُمشرِّع العراقّي يكون قد قيّ  فإّن ،ما تقّدومّم

أو الجمع  قانون العقوبات في تنفيذ العقوبة األشّد ( من72المادة ) ة للمحكمة وفق نّصة جوازّيا الُمشرِّع األردنّي فأعطى صالحّيأعاله، أّم

ا ة كّمد هذه الصالحّييمرتكبي الجرائم االقتصادّية بتقيكنوع من التشديد على  يتدخلا جعل الُمشرِّع في قانون الجرائم االقتصادّية بينها، ممّ 

 نا أعاله.بّي
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ض والمتدخل ر أن تكون عقوبة المحرّ ق باالشتراك الجرمّي، عندما قرّ الُمشرِّع األردنّي الجرائم االقتصادّية بأحكام خاصة فيما يتعلّ  خّص

 التي جاء فيها: "ُيعاقب( من قانون الجرائم االقتصادّية د/4وذلك وفقًا للمادة ) عقوبة الفاعل إذا ارتكبوا إحدى هذه الجرائم، هانفسهي 

على جريمة التحريض على سحب األموال من المصارف، إذا ارتكبت  تطبيق هذا النّصويتم المتدخل بعقوبة الفاعل األصلي". المحرض و

دتها القواعد العامة في ل التي حدّ ل لتسهيل ارتكابها بإحدى وسائل التدخّ بالتحريض على ارتكابها أو بالتدخّ  ذلك سواء كان ،باالشتراك

ويندمج مع عناصره في الجريمة  ،لصالح االشتراك األصلّي ا يؤدي إلى انحسار االشتراك التبعّي(، مّم80/2ت بموجب المادة )قانون العقوبا

في الخطورة  التبعّياالشتراك و االنحسار هو مساواة الُمشرِّع بين االشتراك االصليّ  اكونها جريمة اقتصادّية، وسبب هذ ؛موضوع البحث

 .(72)(Masadeh ,2005ب عليه المساواة في العقوبة )ترتّ توالذي  األمر ،ةواألهميّ 

بين االشتراك  و  ة االشتراك الجرمّي التي لم تسارت في تطبيق القواعد العامة لعقوبالطبيعة االقتصادّية للجريمة قد أثّ  الجدير بالذكر أنو

 .(73)في العقوبة  واالشتراك التبعّي االصلّي

ما ين، وإّنين واألصلّيق بالمساواة في العقوبة بين المساهمين التبعّيهذه الجريمة بأحكام خاصة تتعلّ  فلم يخّص ،ا الُمشرِّع العراقّيأّم

 .(74)تسري عليها القواعد العامة للمساهمة الجنائّية الواردة في قانون العقوبات العراقيّ 

 العقوبةأثر طبيعة الجريمة موضوع الدراسة كجريمة إعالمية على : الفرع الثالث

والمسموع ووفقًا للنموذج  ارتكاب جريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف بإحدى وسائل اإلعالم المرئّي إّن

والمسموع األردنّي له أثر في العقوبة من حيث تطبيق العقوبة المنصوص عليها في  ( من قانون اإلعالم المرئّي2ل//20للمادة ) القانونّي
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صة، وكذلك ة اإلذاعّية الخاصة المرخّ على المحّط ،ومقدارها ما بين )خمسة آالف دينار وثالثين ألف دينار( ،ذاته ب( من القانون/29)المادة 

 مضاعفة العقوبة في حال استمرار المخالفة أو تكرارها. 

ر ق لتوفّ والمسموع األردنّي يتحقّ  م المرئّيإضفاء الصفة االقتصادّية على الجريمة التي ترتكب خالفًا ألحكام قانون اإلعال ّنفإ كذلك

ها المال العام(. محّل كونو ،وهي ) إلحاق الضرر باالقتصاد ،أ( من قانون الجرائم االقتصادّية/3نتها المادة )معيارين من المعايير التي تضمّ 

 والمسموع؟   المرتكبة خالفًا ألحكام قانون اإلعالم المرئّي هل للصفة االقتصادّية أثر على جريمة البّث :والسؤال الذي يطرحه الباحثان

أثر على العقوبة إال  ب أّيإضفاء الصفة االقتصادّية على الجريمة موضوع البحث ال ُيرتّ  ّنأيبدو  ،من خالل قراءة النصوص ذات الصلة

قتصادّية على الجريمة موضوع الدراسة وعقوبتها، ( من قانون الجرائم اال10من حيث سريان أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة )

: "ال تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خالفًا ألحكام هذا وهو المادة أعاله  منهما بالتقادم استنادًا لنّص وبالتالي فال تسقط أيٌّ

 . "وال يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها ،القانون

 الخاتمة 

 النتائج 

) الشرعّي و  يقوم البناء القانونّي لجريمة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارف في القانون األردنّي على ثالثة أركان .1

ويتطّلب  البناء القانونّي للجريمة هنا لزوم توافر عنصر العلنّية عنصرًا مفترضًا يدخل ضمن عناصر الركن المادّي  المادّي والمعنوّي(.

 ن للجريمة.المكوِّ 

ق العلنّية المطلوبة لقيام الجريمة محل الدراسة، مثال ذلك القانون األردنّي على العديد من الوسائل اإللكترونّية التي يمكن أن تحّق نّص .2

 وأيضًا البثّ  ،ت األردنّيالمواقع اإللكترونّية وفقًا لقانون الجرائم اإللكترونّية األردنّي، وكذلك المطبوعة اإللكترونّية وفقًا لقانون المطبوعا

 عليه القانون العراقّي. وهذا مالم ينّص .والمسموع األردنّي والمسموع وفقًا لقانون اإلعالم المرئّي اإلذاعّي المرئّي

ويمكن  ،أمن دولةجريمة ر وقوع الجريمة موضوع الدراسة وفقًا للقانون األردنّي إال بوصف مختلط كجريمة اقتصادّية وال يمكن تصّو .3

 فال تأتي إال بوصف جريمة اقتصادّية. ،ا في القانون العراقّية أو جريمة فساد. أمّ ة أو صحفّيأن يضاف إليها وصف جريمة إعالمّي

الجريمة موضوع الدراسة من جرائم أمن  َعدَّوّسع الُمشرِّع األردنّي نطاق الحماية الجنائّية لالقتصاد الوطنّي واألموال العامة حينما  .4

 .وهذا مالم يفعله الُمشرِّع العراقّي ،( من قانون العقوبات9ة وفق المادة )ة الذاتّيوبالتالي تسري عليها أحكام الصالحّيالدولة، 

ضيق الُمشرِّع األردنّي نطاق الحماية الجنائّية لالقتصاد الوطنّي واألموال العامة حينما اشترط لقيام الجريمة موضوع الدراسة لزوم  .5

بعكس نظيره  ،دون قيددة المحتوى التحريضّي أو قراءته ن العموم من مشاهوأن يتمكّ  ،استعمال الوسائل اإللكترونّية(ق العلنّية )بتحقّ 

 .العراقّي الذي لم يشر لهذا الشرط

لى ارتكاب دة للتحريض عد وسائل محّدق الُمشرِّع األردنّي من نطاق الحماية الجنائّية لالقتصاد الوطنّي واألموال العامة حينما حدّ ضيّ  .6

د وسائل على خالف الُمشرِّع العراقّي الذي لم يحدّ  قة أو المزاعم الكاذبة(،) الوقائع الملّفا وهما وسيلت ،الجريمة موضوع الدراسة

 نة للتحريض على هذه الجريمة.معّي

رة لها في القانون العقوبات المقرّ  عة لجريمة التحريض على سحب األموال من المصارف علىدة والمتنّوة المتعدّ أثّرت الطبيعة القانونّي .7

كان الغرامة، كما وكذلك عقوبة إضافّية هي  ،(العزل من العمل) جزاء جنائّي مستحدثفكان لطبيعتها االقتصادّية أثر في فرض  ؛األردنّي

ين وبة بين جميع الشركاء األصلّيفة، ولزوم المساواة في العقة كمنع المحكمة من األخذ باألسباب المخفّ لها أثر في تشديد األحكام العقابّي

 وال يوجد مثل هذا األثر في القانون العراقّي. .دهاين في الجريمة، ومنع المحكمة من دمج العقوبات حين تعدّ والتبعّي

نون أعطى الُمشرِّع األردنّي للقصد الجرمّي في الجرائم االقتصادّية ) ومن ضمنها الجريمة موضوع الدراسة(  المنصوص عليها في قا .8

ة الخاصة، ة بالتشديد على الموظف العام أو العاملين في الهيئة المعنوّيل هذه الخصوصّينة، وتتمثّ ة معّيالجرائم االقتصادّية خصوصّي

إضافة إلى العقوبات  ،حيث يجب على المحكمة الحكم بعقوبتي العزل من العمل والغرامة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة االقتصادّية قصداً 

 ة في قانون العقوبات العراقّي.ولم نجد مثل هذه الخصوصّي .وص عليها في قانون العقوبات األردنّيالمنص
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 التوصيات

ندعو الُمشرِّع العراقّي إلى توسيع نطاق الحماية الجنائّية لالقتصاد الوطنّي واألموال العامة، من خالل  إدراج  الجريمة  .1

قليم إوذلك في حال ارتكابها في  ة،عليها القانون العراقّي إعمااًل لمبدأ العينّيموضوع الدراسة ضمن الجرائم التي يسري 

 ة.دولة أجنبّي

دة من أن يسير على نهج الُمشرِّع األردنّي في عدم حصر تشديد العقوبة على فئة محّد إلى ندعو الُمشرِّع العراقّي .2

 فين. الموّظ

شرِّع العراقّي في عدم حصر التحريض المنصوص عليه في المادة أن يسير على خطى الُمإلى ندعو الُمشرِّع األردنّي  .3

 هي الوقائع الملّفقة أو المزاعم الكاذبة. دة( من قانون العقوبات بوسائل محّد153)

 ،أن يسير على خطى الُمشرِّع العراقّي في عدم اشتراط أن يكون التحريض موجهًا للجمهور إلى ندعو الُمشرِّع األردنّي .4

 جريمة ولو تّم التحريض على أشخاص منفردين.وأن تقوم ال

كونه  ؛لضمان انسجام القوانين الجزائّية األردنّية، نقترح تعديل قانون العقوبات األردنّي بإضافة جزاء )العزل من العمل( .5

 الُمكّملة منسجمة مع ما ورد فيه. أن تأتي الجزاءات الواردة في القوانين من بّدالجنائّية العقابّية العامة، واليمّثل السياسة 
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Abstract 

This study examines one of the crimes that affect the national economy, which is the crime of 

electronic incitement to withdraw money from banks. In Jordanian law, this crime is classified as a crime 

that affects the security of the state; so it is of a mixed nature. The mixed nature of this crime led to the 

emergence of the problem addressed in this study, because this nature will be reflected on and will 

inevitably affect the penalties prescribed for this crime. This, of course, will also lead to an overlap in 

the objective provisions of this crime. This study aims to explain the elements of this crime, its nature 

and the effect of this nature on the penalties prescribed for it.  

In this study, the analytical approach and the comparative approache between the Jordanian and 

Iraqi laws were followed. The study reached a number of conclusions; most notably: the occurrence of 

this crime، according to Jordanian law, can only be imagined as a mixed crime (economic crime and 

state- security crime. It can also be described as a media crime, a press crime or a corruption crime), 

whih is certainly reflected on the penalties prescribed for this crime.  In Iraqi law, this crime comes only 

as an economic crime. 

The study suggests some recommendations; most notably: The Jordanian legislator is recommended 

to follow the Iraqi legislator’s approach in not limiting this crime to specific means, which means 

amending Article (153) of the Jordanian Penal Code. The study also recommends the Iraqi legislator to 

extend criminal protection to money deposited in banks. 

Keywords: Money withdrawal, Banks, Economic crimes, State_ security crimes. 
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دراسة  :وأحكامها اإلجرائية الخاصة التحريض اإللكترونّي على سحب األموال من المصارفجريمة " :رسالة ماجستير بعنوانهذه الدراسة مستلة من  (1)

 ، للطالب  مصطفى هادي نعمة، بإشراف الدكتور عبدالله محمد احجيلة.2022جامعة اليرموك، "،مقارنة بين التشريعين األردنّي والعراقيّ 

 .93م، ص2010، ، بيروت1الحلبي الحقوقية، طالحياري، معن، الركن المادّي للجريمة، منشورات ( 2)

 وما بعدها. 130مبادؤه األساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني، ص -القانون الجنائّي ،عوض( 3)

 .630ص ،1، جالقسم العام، دار النهضة العربية -، الوسيط في قانون العقوباتاحمد فتحي ( سرور،4)

 .277، ص2018، دون ناشر، األردن، دون ط، القسم العام - سيط في شرح قانون العقوبات األردنّيمقابلة، عقل، الو( 5)

 .633سابق، ص القسم العام، مرجع-سرور: الوسيط في قانون العقوبات ( 6)

 ( من قانون العقوبات األردنّي. 339( و )118/2( و )121( و)467( و )149/1( و )304/3) المواد  انظر( 7)

، تمت الزيارة بتاريخ الواقعة على أمن الدولة الداخلي، أبحاث الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة عبد الجبار، الجرائم ،الحنيص( 8)

، دار الثقافة للنشر الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب، عمان كذلك انظر الجبور، محمد عوده، ؛م5:50الساعة  3/8/2021

 .390، ص2010، 2و1، طلتوزيعاو

 .DEFAULT\SITES\WWW.MINSHAWI ، على شبكة اإلنترنت10عبد الله بن محمد بن حسن، التلفيق وحكمه في الفقه االسالمي، ص ،السعيدي (9)

 .390ص، جع سابقالجرائم الواقعة على أمن الدولة، مر ،( الجبور10)

ار وائل للطباعة والنشر ، دة في قانون الجرائم اإللكترونّية، األردنشرح األحكام الموضوعي -له محمد، جرائم تكنولوجيا المعلوماتالنوايسة، عبد اإل( 11)

، المسؤولّية 2005أنور محمد صدقي، ،المساعدة؛ 395، صواقعة على أمن الدولة، مرجع سابقالجرائم ال ،. الجبور 202، صم2017والتوزيع، 

 .168م، ص2005، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية، األردن، عمان،ائم االقتصادّية، أطروحة دكتوراهالجزائية عن الجر

 . راقّي( من قانون العقوبات الع448، 408 ،399، 387، 380، 305، 221، 213، 212، 200/2، 199، 198، 170، 161، 48) المواد انظر( 12)

موقع ، (15654/2020مة صلح /جزاء عمان، )وانظر قرار  محك ؛(، موقع قسطاس2384/2018عمان رقم ) /انظر قرار محكمة بداية جزاء( 13)

 قسطاس.

كلية الحقوق، جامعة ، المسؤولّية الجزائية للمحطات اإلذاعّية والتلفزيونّية في القانون األردنّي، رسالة ماجستير، محمد زهير عبد الرزاق ،( قطيشات14)

 .25م، ص2020،الشرق األوسط

ى رخصة البث على "يقتصر حق تقديم طلب الحصول عل: موع األردنّي في الفقرة )أ( منها( من قانون اإلعالم المرئي والمس16نصت المادة )( 15)

لتي من خاللها يتم ، كما بينت اآللية اذاتها للحصول على رخصة البث بينتها في الفقرة )ب( من المادة ًاكما حددت شروط ،الشخص االعتباري"

 .( من القانون ذاته20و19و18و 17و 16مواد )النظر ا ،لمزيد من التفاصيل عن منح رخص البث .منح رخصة البث

 (، موقع قرارك.2017لسنة  59عمان )رقم /قرار محكمة بداية جزاء ( 16)

 ستخدم مصطلح )بنك(.ُا، إنما ة للبنوك وعملها مصطلح )المصارف(لم يرد في التشريعات األردنّية المنظم ،بحدود علمنا (17)

( 94( من قانون المصارف العراقّي رقم )1وعرفتها المادة ). 2000( لسنة 28( من قانون البنوك األردنّي رقم )2عرفت الوديعة بموجب المادة ) (18)

 .2004لسنة 

، م2011،، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنّية، عمانالة دكتوراهس، رادّيةصتحدثة في قانون الجرائم االقتساألحكام الم ،م2011بد الله محمد،ع ،ةاحجيل( انظر، 19)

 .25-22ص

ذا حصلت في محل إالحركات . األعمال و1فجاء فيها "تعد وسائل للعلنّية/ ؛( من قانون العقوبات األردنّي على وسائل العلنّية73نصت المادة )( 20)

و مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أعام 

 الحالين من ال كال ا فيمجهر بهما أو نقال بالوسائل اآللية بحيث يسمعه . الكالم أو الصراخ سواًء2. أي شخص موجود في المحال المذكورة

. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم والشارات والتصاوير على اختالفها إذا عرضت في محل عام أو مكان 3. دخل له في الفعل

من قراءتها عموم مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل إلكترونّية تمكن ال

 .أو مشاهدتها دون قيد"

( في 73( من المادة )3إلى آخر الفقرة )ن قراءتها أو مشاهدتها دون قيد" أضافة عبارة "...أو نشرت بوسائل إلكترونّية تمكن العموم م تتم ( 21)

 .  2017تعديل قانون العقوبات األردنّي لسنة 

. ولمزيد من التعريفات 21م، ص2016،دون طبعة، بغداد، دون ناشر، ئية عن جرائم النشر واالعالملجزاكاظم عبد جاسم، المسؤولّية ا( الزيدي، 22)

 وما بعدها. 12م، ص2000، اإلسكندرية، دار الثقافة العلمية، السيد النشار، السيد، النشر اإللكترونيّ  انظر ،الفقهية للنشر اإللكترونيّ 
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عمال أو االشارات أو الحركات( ال يمكن حصرها بالطرق فمثاًل وسيلة ) اال ؛عبارات ال يمكن معها حصر الوسائلن النص إن الُمشرِّع العراقّي ضَّّم( 23)

وهنا يمكن أن تكون الوسائل اإللكترونّية هي إحدى الوسائل . وذلك لنصه عبارة "... أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق اآللية ..." ،التقليدية

وكلمة )غيرها(  ،وذلك لنصه عبارة "...أو إذا أذيع بطريقة من الطرق اآللية وغيرها ..." ،وسيلة )القول أو الصياح ( وكذلك الحال في .ليةاآل

ج( التي جاء فيها "تعد وسائل للعالنية الصحافة والمطبوعات /19/3. وكذلك الفقرة )ومنها اإللكترونّية وغيرها ،تستوعب مختلف الوسائل

وهي  ،وذلك بالنص على كلمة )غيرها( ،بالصحف والمطبوعات والنص لم يحصر وسائل العالنية ،الدعاية والنشر"األخرى وغيرها من وسائل 

 .التقليدية واإللكترونّية وغيرها تستوعب جميع أنواع الصحف والمطبوعات

( من نظام استعمال الوسائل اإللكترونّية 2نص المادة ) و ،األردنيّ  2015( لسنة 15( من قانون المعامالت اإللكترونّية رقم )2انظر نص المادة ) (24)

 .2018( لسنة 95في اإلجراءات القضائية المدنية رقم )

 . 100م، ص1999، 1، طنترنت والعولمة، القاهرة، عالم الكتابشاهين، بهاء، اإل( 25)

جامعة محمد خيضر/بسكرة،  ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،ررونّية، رسالة ماجستيقوراري، اتجاهات جمهور الطلبة نحو الصحافة اإللكت ،صونية( 26)

 . وما بعدها 156م، ص2011-2010الجزائر، 

 وما بعدها .  56، صاإللكترونّي المخلة بأمن الدولة، مرجع سابق جريمة التحريض ،الهاجري (27)

بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق  ن قام قصدًا( من قانون الجرائم اإللكترونّية األردنّي "يعاقب كل م11نصت المادة )( 28)

شهر الشبكة المعلوماتّية أو الموقع اإللكترونّي أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أ

 ينار".( ألفي د2000( مئة دينار وال تزيد على )100وبغرامة ال تقل عن )

 أ( من قانون الجرائم اإللكترونّية األردنّي. /9انظر المادة )( 29)

المطبوعة التي تصدر بصورة مستمرة بأسم معين وأرقام متتابعة بأنها "( من قانون المطبوعات والنشر األردنّي المطبوعة اليومية 2عرفت المادة )( 30)

كما عرفت المطبوعة غير اليومية بأنها "المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في األسبوع أو على  ،وتكون معدة للتوزيع على الجمهور"

 .وتكون معدة للتوزيع على الجمهور"فترات أطول 

 . 1998( لسنة 8( من قانون المطبوعات والنشر األردنّي رقم )2انظر المادة )( 31)

 . 13اعّية والتلفزيونّية في القانون األردنّي مرجع سابق، ص، المسؤولّية الجزائية للمحطات اإلذقطيشات ( 32)

) كل عملية بث تلفزيونّي أو إذاعّي توصل  ( من قانون اإلعالم المرئي والمسموع على تعريف اإلعالم المرئي والمسموع بأنه2( نصت المادة )33)

وذلك بوساطة القنوات  ,نوع كانت ال تتصف بطابع المراسالت الخاصةللجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صورًا أو أصواتًا أو كتابات من أي 

 .والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث  أو النقل(

( من المادة ( "ُيعاقب كل من المرخص له إذا مارس أعمال البث أو المسجل إلعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة )ل1ب//29نصت المادة ) (34)

( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على ثالثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن 20)

 .ة"المخالف

 .330القسم العام، مرجع سابق، ص -الوسيط في قانون العقوبات ،سرور( 35)
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 عدم أداء الخدمة كصورة للخطأ المرفقي المسبب لمسؤولية اإلدارة: دراسة مقارنة

 واصف يوسف الزبون

  األردن. إربد، اليرموك،جامعة  القانون،كلية  العام،قسم القانون 

  

  الملخص

ا روح حول: مل المطاؤتقديم الخدمات العامة أدى إلى سعي هذا البحث نحو اإلجابة عن التسلإن الدور المناط باإلدارة العامة 
  عدم أداءها الخدمة؟ في صورةها المرفقي المتمثل ئر واألردن عن خطمدى توافر مسؤولية اإلدارة في فرنسا ومص

ارة ت اإلدولقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج أبرزها: صياغة تعريف محدد للمسؤولية محل التقصي وتعليلها بأن سلطا
األضرار  قانونًا عن ر مسؤولةوأن اإلدارة غي ،بالمصلحة العامة اً عليها مرتبط اً بل تعتبر واجب لها،ًا واختصاصاتها لم تعد تمثل امتياز

سؤولية م اإلقرار بمت. وقد مرفق عام اختياري بخالف اإلجباريها الخدمة لهم؛ إذا امتنعت عن إنشاء ئلتي لحقت باألفراد نتيجة عدم أداا
فضها تنفيذ ن خالل رامتناعها عن القيام بواجب ملقى على عاتقها مفي خطأ المرفقي المتمثل دراسة عن الاإلدارة في الدول محل ال

دول لقضاء في الأقر ا لككذ حكم قضائي.فضًال عما اتجهت إليه من إقرار مسؤولية اإلدارة عن عدم قيامها بتنفيذ  معين،قانون أو نظام 
 مع التفصيل مجاالت عدةفي ا بواجباتها القانونية على أساس الخطأ المرفقي محل الدراسة بتوافر مسؤولية اإلدارة في حالة إهماله

مسؤولية محل العلى ة صراحأن يتم النص بالباحث  يوصي ،وأخيرًا أحيانًا في مدى هذه المسؤولية أو نفيها تبعًا للواقعة المعروضة.
  ع القضاء في تفسيرها.وأن يتوس ،المرافق العامة يتم بموجبها إنشاء في التشريعات التي البحث

  إهمال اإلدارة. اإلدارة،امتناع  اإلدارة،مسؤولية  مرفقي،خطأ ، الخدمة: أداء الكلمات الدالة
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Conclusions 

This research addressed the issue of service non-performance as a form of public-utility fault that 
causes administration liability, utilizing the descriptive approach and analysis and comparison tools 
between France, Egypt and Jordan. Through this research, the researcher reached the following 
findings: 

- The definition of service non-performance by the public utility as a public-utility fault is a passive 
behavior by the administration, which represents an abstinence or negligence in performing its 
mandatory duties, in a way that causes damage to individuals and its liability is constituted based 
on this abstinence or negligence. 

- Considering the service non-performance as a public-utility fault that causes the public 
administration liability can be justified by the fact that the administration’s authorities and 
mandates do no longer represent a privilege for it, but rather are considered a duty on it related to 
the public interest, exercised according to the conditions specified by law. When the 
administration violates this obligation, it will be liable for the damages that it causes to others. 

- The administration is not legally liable for damages caused to individuals as a result of its non-
performance of the service for them if it abstains to create an optional public utility. 

- The public-utility fault of the public administration is constituted based on its non-performance of 
the service by not creating the compulsory public utility and therefore, individuals become 
entitled to compensation for the damages that they incurred due to the administration’s non-
performance of this compulsory service, with the exception of what the French judiciary has 
established as a legal justification with the administration, represented by lack of capabilities, 
which absolves it from liability. 

- The liability of the administration in the countries under study was acknowledged for the public- 
utility fault of failing to perform a duty entrusted to it by abstinence to implement a specific law 
or regulation. For this form to materialize, this abstinence should take a persistent nature that 
involves violating the law or regulation and this abstinence should cause an idiosyncratic damage. 

- The countries under study were inclined towards recognizing the liability of the administration for its 
abstinence to implement judicial ruling, considering this abstinence as a public-utility fault that 
postulates its liability to compensate for the damages caused to individuals as a result of the 
administration’s abstinence to implement judicial rulings. 

- Judiciary in the countries under study acknowledged the administration’s liability in case of 
negligence of its legal duties, on the basis of a public-utility fault in several areas, sometimes 
detailing the extent of this liability or negating it, depending on the presented case. 

Through this study, the researcher proposes the following recommendations: 

- The judiciary in the countries under study should expand the interpretation of the provisions that 
obligate the administration to perform its services, in the field of compensation for its non-
performance of these services, being the party most capable of bearing compensation for losses 
that individuals incur as a result of this abstinence. 

-  The researcher recommends that the judiciary in the countries under study move towards 
establishing the administration’s liability to compensate for its abstinence to establish an optional 
public utility, if its importance reaches a level that makes it a general need for individuals, in the 
event that the administration has the ability to create it. 

-  The researcher recommends that the administration’s liability for non-performance of the service 
should be explicitly stipulated in the legislation under which public utilities are established in 
order to reach the stage of liability without fault. 
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Court of Cassation affirmed that: “The Greater Amman Municipality is liable for compensating those 
who suffer damage as a result of not maintaining the rainwater drainage manholes, based on the 
provisions of negligence liability, Article (40) of the Municipalities Law and Articles (2) and (3) of the 
Streets and Roads Regulation” (Civil Cassation, No. 1187/2012, 2/8/2012, Qistas).  

The researcher concludes that the Jordanian Court of Cassation has agreed with the French State 
Council in approving the liability of the administration in the event of its neglect of its legal duties on 
the basis of the public-utility fault in several cases, which were elaborated by the Court of Cassation 
often with the Jordan Valley Authority’s liability for its public-utility fault, manifesting in its 
negligence to perform its legally prescribed services and duties, in the form of failing to take the 
necessary precautionary measures. Additionally, this was established in the liability of the armed 
forces for their negligence in removing mines, the administration’s liability for not maintaining its 
vehicles and the liability of the municipalities and the Greater Amman Municipality for their 
negligence which caused the public-utility fault. 

Despite the foregoing, we must refer here to the inclinations of the Jordanian judiciary, which 
elaborated on the extent of this liability, or sometimes negated it. An example of the first is predicated 
by the researcher by the ruling that states: “...since the child, the son of the plaintiffs, fell into the 
agricultural units’ water tank, half covered and designated for watering the agricultural units and not 
designated for other purposes, which led to his death as a result of his parents’ lack of supervision and 
attention, as well as the lack of a full cover for the water tank. On this ground, the parents of the 
deceased child are partially liable due to their negligence to supervise him, while the defendant (the 
Water Authority) is also partially liable for not covering the water tank, as it is responsible for 
guarding it and taking the necessary measures and precautions to protect citizens; in accordance with 
the provisions of Article (297) of the Civil Code (Civil Cassation, No. 4443/2020, dated 26/11/2020, 
Qarark). 

As for the example for negating this liability, it is predicated by what was stated in the same 
ruling of the Court of Cassation: “...it is established from the papers and evidence presented in the 
case that the son of the plaintiffs, the late Zaid, who was 19 years old, had gone to the Qatraneh Dam 
to wash his hands... and since the dam of the defendant (Al-Qatraneh Dam) was not built for the 
purpose of swimming and washing and that it is established that the dam has a berm and that no action 
has been taken by the defendant that can be considered ground for the latter’s liability for the damage 
incurred by the plaintiffs as a result of the death of their son (Zaid) drowning in the dam, 
consequently, the defendant has not taken any action that postulates compensation. The Court of 
Cassation has taken this approach often in many decisions..., due to the negation of the defendant’s 
liability for the death, the case should have been dismissed” (Civil Cassation Case No. 1797/2021, 
10/6/2021, Qarark).  

The researcher concludes from this last judgment that the negation of liability for the 
administration was based on the court’s conviction that the administration was not negligent, as the 
latter has erected a berm that prevents access to the dam. It is however noted that the court’s direction 
may also have been based on the fact that the age of this deceased is 19 years old and this is what 
prompted the judiciary not to holding the family liable for the death of the deceased, contrary to the 
ruling referred to in the first case. In any case, by linking this result with the previous one, it becomes 
clear that there is no consistent position of the Court in this regard.  This establishes that the liability of 
the administration is a relative matter that varies from one incident to another, subject to the 
judiciary’s level of certainty to whether or not the administration is negligent and the extent of which, 
if any. 
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include the public-utility fault applicable to the education utility in cases of accidents that befall 
students due to the administration’s neglect. Rather, the Council extended its oversight to include the 
damages resulting from neglecting the supervision of persons who must be monitored constantly. 

The Jordanian judiciary has followed the approach of its French counterpart in recognizing the 
liability of the administration, in the event that it neglects to perform its legal duties on the basis of a 
public-utility fault. The Jordanian Court of Cassation has confirmed this approach; for example, in 
dealing with the liability of Jordan Valley Authority for its utility fault manifesting in its negligence of 
performing services and duties, as it had failed to take the necessary precautions.  The Jordanian Court 
of Cassation has ruled that “Jordan Valley Authority is liable for the drowning of the deceased should 
it have failed to take the necessary measures and precautions that would prevent the aforementioned 
from reaching the canal and that the fence was damaged and torn in the area where the boy had 
drowned and that the Authority did not install warning signs to warn the citizens of the danger of 
approaching the canal, did not post the necessary guards and did not make the necessary repairs to the 
damaged fence” (Civil Cassation, 966/2002, 4/16/2002, Qistas). 

The court emphasized this trend in its ruling that: “since the appellant is the body entrusted with 
guarding the Wadi al-Arab dam and that the son of the plaintiffs and their brother died by drowning in 
it, because the appellant did not take the necessary means of protection and has failed to supervise and 
carry out its due diligence required by law, the appellant shall then, in accordance with the provisions 
of Article 291 of the Civil Code, be liable for the damages that occur, as long as it has the actual 
authority over the dam and is responsible for guarding, controlling and taking care of it...” (Civil 
Cassation, 2906/2004, 16/2/2005, Qistas)   .  

This court also ruled that: “The Jordan River is subject to the jurisdiction of the Jordan Valley 
Authority, which falls under its disposal, supervision, protection and development, in accordance with 
the provision of Article (2/b) of the Jordan Valley Authority Law and its amendments. Therefore, the 
damages resulting from floods of the river do not fall under the definition of force majeure according 
to the provisions of Article (261) of the Civil Code. The Authority shall therefore be liable to 
compensate against those damages” (Civil Cassation, 1087/2012, 10/11/2012, Qistas). 

The Jordanian Court of Cassation acknowledged the liability of the Armed Forces to compensate 
for their negligence in removing the mines that they had planted in a plot of land (Decision of the 
Jordanian Court of Cassation in its Judicial capacity, 201/1988, 5/5/1988, Qistas). The Court has also 
acknowledged the administration’s liability for its abstinence to maintain its vehicles (The decision of 
the Jordanian Court of Cassation in its civil capacity, 3194/2008, 28/1/2009, Qistas).  

In another application of the liability of the administration for its negligence in the performance of 
the service, the Court of Cassation recognized the liability of the municipalities for neglecting their 
legal duties, where it ruled: “The failure of the appellee (the municipality)  to take the necessary 
precautions to prevent flood and torrent damages, in accordance with the provisions of Article (41/14) 
of Municipalities Law No. 29 of 1955, which is applicable to the facts of the case, if proven, 
constitutes a damage that postulates indemnification, in accordance with Article (256) of the Civil 
Code, as its abstinence to perform this duty constitutes a damaging act, which falls within the 
definition under this article” (Civil Cassation, 1800/2008, 3/9/2008, Qistas). It also ruled that: 
“…cleaning manholes and draining rainwater fall under the liability of the municipality, not the water 
authority, according to the provisions of Article (40/a/3) of the Municipalities Law, as one of the 
functions of the municipal council is to drain rainwater within the boundaries of the municipality’s 
area. Therefore, the Zarqa Municipality is responsible for compensating for the damages incurred by 
the plaintiff” (Civil Cassation, 8747/2019, 8/7/2020). 

In the same direction, the liability of the Greater Amman Municipality was established for the 
damages caused to individuals as a result of the public-utility fault represented in the form of 
neglecting the maintenance of the manholes designated for rainwater drainage. The decision of the 
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liable for damages incurred in the course of carrying out  the public works, but it’s also liable for non -

 implementation of these works and for negligence to maintain them, along with their 

accessories”  (Al-Tamawi, 1986). Furthermore, this appears in the case of “not taking the necessary 
preventive measures to drain flood waters, which led to their leakage to the neighboring houses”. It 
also ruled that the public-utility fault was present in the event that “the administration did not prune 
the trees adjacent to the sides of land or water trails, which led to the fall of their branches on vehicles 
and ships and the injury of their passengers”, in addition to the case of “not removing pieces of iron 
and rubble that were thrown into a river, which led to a ship colliding with 
them” (  These three rulings are referred to: Shatnawi, 2008). 

Then, the French State Council extended the public-utility fault in question from the state of 
public works to the administration’s neglect of its duties resulting from the police utility, as in the case 
of “if the administration neglected to take the necessary measures to protecting and securing 
individuals from some dangerous games practiced by other individuals, especially training on firearms 
target-shooting during celebrations of  popular holidays, leaving them to practice such games however 

and whenever they desire” (judgment issued in the  case of (Tevent), referred to:  Ammar, 1998). 

This form of the administration liability is also emphasized in the event that “the municipal 
authorities designate a place that does not guarantee the safety of passers-by or spectators, leading to 
their injuries” (Judgment of the French Council of State issued in the case of “Lemonnier”). In the 
same context, the Council stressed that the public-utility fault arises in the event that “the 
administration itself launched fireworks during some holidays without taking the necessary 
precautions to prevent injury to individuals” (Its ruling issued in the case “Charles”. These rulings are 
referred to: Al-Tamawi, 1986).  

It is worth noting that the French Council of State recognized the public-utility fault that applies 
to the education utility on the occasion of accidents that befall students, in the event that the cause of 
the damages is due to the administration’s negligence in the performance of its duties (Ammar, 1998). 
The Council decided that the liability of the administration arises in the event that “the administration 
of a school left piles of gravel and sand in the school yard, which resulted in the fall of one of the 
students and his injury” (ruling issued under the title “Commune”, referred to:  Khalil, 1992). The 
Council also stressed the administration's liability in the event that “the administration places a heater 
in a school and neglects to take measures to keep young students away from it, which results in some 
injuries and burns in students”  (Its judgment was issued in the case of “Viala”, referred to: Al-

Tamawi, 1986).  

Finally, the French administrative judiciary expanded the liability of the administration resulting 
from negligence to include the damages resulting from the administration’s negligence in monitoring 
people who must be constantly monitored (Ammar, 1998), where the Council emphasized this by: “As 
if the administration of a mental hospital neglected to monitor the insane, so one of them managed to 
escape and start a fire” (the  judgment of the French Council of State issued in the case (De bony), 

referred to: Al-Tamawi, 1986); or “if one of the hospital workers is able to have intercourse with a 
female patient, resulting in her pregnancy” (Judgment of the French Council of State issued in the case 
(Revol), referred to: Ammar, 1998). The Council also emphasized the administration’s liability in the 
event of “neglecting the protection and supervision of prisoners, which led to the assassination of one 
of them by another” (referred to: Shatnawi, 2008).  

The researcher concludes that the French Council of State acknowledged that a public-utility fault 
that causes liability of the administration arises for neglecting its duties in several areas,  such as the 
case of neglect in public works, as well as the administration’s neglect of its duties arising from the 
police public utility, in addition to the municipality’s neglect of its duties. It was also expanded to 
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From the above, the researcher concludes that the liability of the administration in the countries 
under study has been acknowledged for the public-utility fault, which manifests in its abstinence to 
carry out a duty through its abstinence to implement a specific law or regulation. For this form to 
materialize, it is required that this abstinence takes a persistent nature that involves violating the law or 
regulation and that this abstinence would cause an idiosyncratic damage. 

2.1.2 The Administration’s Abstinence to Enforce a Judgment 

It is worth noting this important issue, which is the liability of the administration for the public- 
utility fault of abstinence to implement judicial rulings without justification. In this context, the 
French State Council ruled on the liability of the administration “because it took a passive position by 
not implementing a judicial ruling issued in favor of some individuals, where there is no justification 
preventing the implementation” (Maatouq, 1993). The Egyptian Administrative Judiciary Court also 
ruled: “Liability to compensate is constituted for the administration’s abstinence to implement a 
judicial ruling issued in favor of a citizen without justification” (its ruling issued on May 30, 1972, 
State Council Collection of Administrative Judiciary Rulings, Technical Office, State Council, Judicial 
Year 6, p. 90, referred to:  Al-Shibli, 2005). 

The Egyptian Supreme Administrative Court ruled that: “The administrative authority’s 
abstinence to implement an annulment ruling and its adherence to the decision ruled null in its abstract 
form, in an explicit violation of the annulment ruling give rise to fault necessitating its liability for 
compensation for the resulting material and moral damages” (its judgment issued in the session of 
February 24, 1979, in Appeal No. 1076 of Judicial Year 18, referred to: Al-Nahri, 1997). 

With regard to the position of the Jordanian judiciary, it was recognized that the administration's 
abstinence to implement the judicial decision makes it liable for the damages that occur; where the 
Jordanian Court of Cassation ruled that: “The administration’s abstinence to reinstate the employee, 
whom it decided to terminate in violation of the law, despite the ruling issued by the Supreme Court of 
Justice to cancel the termination decision and that the termination was proven in violation of the law, 
makes the administration liable for every damage that arises as a result of refusing to reinstate the 
employee” (its judgment No. 2/65, Bar Association Journal, 1965, published on p.224, referred to: Al-
Khatib, 2011).  

Accordingly, the researcher concludes that the countries under study have tended towards 
recognizing the liability of the administration for its abstinence to implement the judicial rulings, so 
they considered this abstinence as a public-utility fault necessitating its liability to compensate for the 
damages caused to individuals as a result of the administration’s abstinence to implement these 
judicial rulings. 

2.2 The Neglect of the Administration in Performing the Service 

A public-utility fault may result from the administration's negligence in performing its legal duties 
to provide the service. In some cases, this results in damages to individuals and the administration’s 
liability arises to compensate for those damages (Shatnawi, 2008). It appears, for example, that the 
Egyptian Court of Cassation recognized “the administration’s liability for the damages incurred by 
others when such damages are due to the administration’s negligence or dereliction in organizing or 
supervising the affairs of the public utility”  (Its decision dated 20/5/1965, referred to: Al-Saghir, 
1997). This calls for addressing judicial applications in the rest of the countries under study on this 
case of public-utility fault as follows: 

At the outset, we find that the French Council of State acknowledged the liability of the 
administration for its neglect of its duties relating to public works, where it ruled that the public-utility 
fault materializes if “the administration neglected the maintenance of a public road, which led to 
severe damages, leading to a vehicle overturning and its passengers sustaining injuries”  (Its judgment 
issued in the case of (Dep.du Loiret). This ruling has emphasized that: “the administration is not only 



677 Al Zboun  
 

 

As for the Egyptian Supreme Administrative Court, it decided that: “Whenever the administrative 
authority issues a decision approving the location of the shop and implementing the required 
conditions, it ceases to proceed the licensing procedures despite the absence of new reasons justifying 
this, and after it has settled in its discretionary authority that there is nothing to prevent agreeing to the 
location of the shop, it would have taken a course that involves a violation of the law and then the fault 
was realized in which this authority is liable for compensating the damages resulting from that” (its 

judgment issued on May 3, 1980, appeal No. 739 of judicial year 21, referred to:  Al-Nahri, 1997). 

Finally, the Jordanian Court of Cassation ruled that: “The abstinence of the head of the Irbid 
Municipal Committee to grant the applicant a license for a cafeteria is a violation of the plaintiff’s 
earned rights and that the abstinence to grant the license to the plaintiff to protect other persons is an 
infringement of the plaintiff’s earned rights. Therefore, the plaintiff is entitled to claim a compensation 
for damages that resulted from the decision of the Irbid Municipal Committee’s chairperson, in 
accordance with Article 66 of the Civil Code” (Civil Cassation, 1931/2005; 22/11/2005, Qistas).  

This form is considered one of the types of public-utility fault represented by the administration’s 
abstinence to carry out a duty by its abstinence to implement a law or regulation, which is the newest 
form of liability. However, the administrative judiciary has required specific conditions for its 
application (Al-Tamawi, 1986), which will be clarified as follows: 

A- The Abstinence of the Administration to Implement the Law or the Regulation Must Be of a 
Persistent Nature 

             The administration tends to abstain from implementing the law or regulation in cases where it 
is required to do so, so that it takes a clear course in this abstinence whenever one of the 
individuals makes a request for it (Shatnawi, 2008). Such abstaining must be clear and 
unequivocal. Such intent can be derived from the administration's response to individuals or its 
issuance of regulations and instructions to subordinate employees in charge of implementation to 
abstain from this implementation (Al-Tamawi, 1986). 

B- The Mere Abstinence to Implement the Law or Regulation Must Entail a Violation of the 
Law or Regulation 

              If the administration abstinence to enforce the law or regulation is based on a discretionary 
power, considering that the law did not obligate the administration to follow a specific course, 
leaving the administration the choice between applying the law or regulation or abstaining from 
its application, the administration abstinence from enforcing the law or regulation does not render 
it liable for such a passive position (Al-Saghir, 1997). 

       However, there is only the abuse of authority theory to determine the liability of the 
administration for abstaining from exercising its discretionary power when implementing a law or 
regulation (Al-Tamawi, 1986). 

C- The Damages Resulting from the Administration’s Abstinence to Implement the Law or 
Regulation Must Be an Idiosyncratic Damage 

          This condition is fulfilled in the event that the administration abstains from applying the law 
or regulation to a particular individual or a specific group of individuals without others (Shatnawi, 
2008) or “in relation to a specific case with its application to all” (Al-Tamawi, 1986). If the 
administration’s abstinence to apply the law or regulation is on all, the damage loses its 
idiosyncrasy and thus, the administration becomes no longer liable before the administrative 
judiciary, but rather politically responsible before the Parliament based on Articles (51 and 56) of 
the Jordanian Constitution of 1952 and its amendments (Al-Saghir, 1997). Accordingly, “if the 
damage is general and affects an unspecified number of individuals, it is considered one of the 
public burdens that individuals bear without compensation” (Al-Shawabkeh, 2020). When 
idiosyncratic damage is present, the administration can be claimed to compensate for the damage 
resulting from its abstinence to apply the law or regulation to the aforementioned cases (Shatnawi, 
2008). 
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only severe unequivocal abstinence or neglect in providing this health service is considered a public- 
utility fault that requires compensation in such a situation. 

From the above, the researcher concludes that the public-utility fault of the administration is based 
on its non-performance of the service; by not creating the obligatory public utility and therefore, 
individuals are entitled to compensation for the damages that they incurred as a result of the 
administration non-performance of this compulsory service, with the exception when there is a legal 
justification for the public administration, represented by the lack of capabilities which would absolve 
it of liability, as the French judiciary established.  

2. Judicial Applications on the Public-utility Fault in the Form of Service Non-performance 

Judicial applications in this context revolve around two pillars; the first is the administration’s 
abstinence to perform the service, while the second is the administration’s neglect in performing the 
service. This necessitated detailed investigation, in view of the fundamental importance of these 
applications, to address the practical side of the problem of our research, as follows: 

2.1 The Administration's Abstinence from Performing the Service 

The administration’s abstinence to perform the service can be represented in several forms. Either 
it is an abstinence to performance of a duty by abstaining from implementing the law or the regulation 
or an abstinence to implement a court ruling. The judicial applications in the countries under study for 
these cases came as follows: 

2.1.1 The Administration’s Abstinence to Perform a Duty by Its Abstinence to Implement a Law 
or Regulation 

The French administrative judiciary has laid down the rules for this case in several rulings  The 
French Council of State decided that the administration is deemed liable for its public- utility fault, as 
it “abstained to deliver a quantity of grain to one of the merchants, even though he submitted all the 
documents authorizing him to receive it” (this judgment is dated October 6, 1944, “SASSAT 

case”  referred to:  Maatouq, 1993). It also confirmed the presence of public-utility fault that postulates 

the  administration liability in the  case: “The minister's abstinence to furnish the concerned individuals 

with the names of exporters” (CE: 24/7/1936, D. 1937, 3, p.41, referred to: Shatnawi, 2008). 

The Egyptian administrative judiciary has followed the approach of its French counterpart in 
assuming the liability of the administration in the event that it abstained from performing a specific 
duty that it is originally obligated to perform. Its liability is to compensate for the damages caused to 

individuals as a result of this abstinence (Al-Nahri, 1997); for example, what was decreed by: “The 
administration’s abstinence to hand-over a passport to a citizen, which led to him being prevented 
from traveling” (Case No. 1474 of the year (J 5) session of January 12, 1953, set of legal principles 
decided by the Administrative Judiciary Court, Seventh Year, p. 302, item 190, referred to: Maatouq, 
1993). Additionally, “the competent minister’s abstinence to ratify the decision to appoint an 
authorized person, despite the issuance of this decision by the committee concerned with 
appointment" (court ruling of the Egyptian Administrative Judiciary Court issued on May 30, 1962, 

the State Council group of administrative rulings, Technical Office, the State Council, the  judicial 
year 8, p. 203, referred to: Al-Shibli, 2005). The Egyptian Administrative Judiciary Court also held the 
public administration liable, as it “refused to renew an individual’s driver’s license arbitrarily” (Case 
No. 383 of year 3, January 29, 1959, set of legal principles decided by the Administrative Judiciary 
Court, Sixth Year, p. 394, item 136, referred to: Maatouq, 1993);  this court also ruled that: “The 
administration is liable to compensate the owner of the tourist boat for the damage that he sustained 
due to the abstinence of the Ministry of Tourism to issue the navigation license” (its judgment in Case 
No. 34902 of 58, Session 9/1/2010, referred to: Gomaa, 2019, p. 56). 
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1.2.2 Compulsory Public Utilities 

Egyptian jurisprudence has acknowledged that the administration may in some cases lose its 
freedom of choice,  so that it becomes obligated to establish certain public utilities (Al-Tamawi, 1992) 

and the utilities established based on this obligation are called compulsory public utilities  (Abdullah, 

1991). The Jordanian jurisprudence has emphasized that sometimes the legislator obliges a specific 
authority in certain circumstances to establish a public utility (Shatnawi, 2012). In such a case, the 
public administration is committed to this duty, otherwise it would have violated the provisions of the 
law or the regulation that stipulated this obligation to establish a specific public utility  (Kanaan, 

2019). 

Administrative jurisprudence in the countries under study has agreed to consider the state of local 
public utilities as the ideal image of compulsory public utilities. The French jurisprudence has given 

examples of compulsory local utilities that local councils are obliged to create, such as: civil status, 
municipal documents, fire-fighting and waste-management utilities (Shatnawi, 2012). The Egyptian 
jurisprudence has emphasized this in what is known as sub-regional utilities (Al-Tamawi, 1992).  

Although the Jordanian jurisprudence has endorsed the previous case of compulsory local public 
utilities, citing examples of them, including internal-transport facilities in governorates and cities, 
water supply and cleaning utilities in these governorates and cities, it added an important form of 
compulsory public utilities represented at the central level, which the State is obliged to establish, 
organize and administer, considering that these utilities are the basis of the State’s existence and 
continuity (Kanaan, 2019)   .  

Accordingly, individuals can demand the establishment of these compulsory public utilities and 
resort to the administrative judiciary to compel the administration to do so (Al-Tamawi, 1992; 
Abdullah, 1991; Al-Khalaylah, 2018). 

Utilizing the issue of compulsory public utilities in the context of addressing the problem of this 
research,  it turns out that individuals can litigate against the public administration to claim 
compensation for damages that they incur as a result of the abstinence to establish compulsory public 
utilities (Shatnawi, 2012). 

However, there were those who indicated that the French administrative judiciary settled on 
adopting the idea of the legal justification represented by the administration’s lack of capabilities;  for 
example, the administration justifies its abstinence to provide the service due to the fact that it cannot 
provide it to everyone at once, even if it is a basic service, due to the lack of capabilities that it has. 
Therefore, the presence of the so-called legal justification exempts the administration from liability 
and the administration can implement a five-year or ten-year plan to overcome its inability to perform 
the service. (This observation was made in lectures delivered by Prof. Dr. Mosleh Al-Sarayrah to PhD 
students at the University of Jordan within the course “The Public Administration’s Liability for Its 
Damaging Actions”, 2016). 

This legal justification can be traced back to what the French judiciary has settled on, which is to 
acknowledge the administration liability for the public-utility fault in the respective form in question, 
if it’s of a degree of gravity that is determined according to considerations such as: the time and place 
of the non-performance of the service, as well as the work-load and nature of this erroneous public 
utility and finally, the relationship of the damaged individual with this utility (Al-Hilo, 1999). 

The researcher gives the COVID-19 pandemic as an example of the above, considering the time 
of providing the health service, whether related to the virus, such as providing ventilators or other 
normal medical services during the peak period of infection, as well as the place of receiving these 
services. This also includes the work load faced by health utilities in light of this pandemic, where 
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(120) of the Jordanian Constitution of 1952 and its amendments; where this article stipulates that: 
“The administrative divisions of the Hashemite Kingdom of Jordan, the establishment of the 
Government Departments, their classification, designations, the plan of operations and the manner of 
the appointment of civil servants, their dismissal, their discipline, supervision and the limits of their 
competence and powers shall be determined by regulations issued by the Council of Ministers with the 
approval of the King”. 

Although local councils such as governorate councils and municipal councils established in 
accordance with the Jordanian local administration law No. 22 of 2021, these local administrations 
were given an original competence for the establishment of local public utilities on a large scale. An 
example of this is what is stated in Article (16) of the same aforementioned law, which granted the 
municipality the authority to establish some public utilities at the local level, such as establishing 
public libraries, cultural centers, museums, public markets, cemeteries, slaughterhouses... etc. 

Based on the foregoing, it appears that the public administration, as a basic rule, is granted the 
authority to establish public utilities in France and Egypt, while in Jordan, such administration is 
intrinsically granted the authority to establish local public utilities, but exceptionally for national 
public utilities. This necessitated an examination of the extent of the administration’s liability for its 
non-performance of the service; not to establish such utilities. However, determining this liability 
requires looking at the nature of the public utility, whether it is an optional or compulsory public 
utility, as follows: 

1.2.1 Optional Public Utilities 

Administrative jurisprudence in the countries under study agrees that the principle is that the 
administration enjoys a wide discretionary power in establishing public utilities. The administration 
establishes a specific public utility if it deems that it will satisfy a public need or achieve a public 
interest or public service and this is done voluntarily (Abdullah, 1991; Shatnawi, 2012;  Kanaan, 
2019). 

The French and Egyptian administrative judiciaries agree that it’s inconceivable that an ordinary 
citizen would file an appeal for annulment against the administration’s passive decision to abstain 
from establishing this type of public utilities  (Abdel Wahab, 2005). The Jordanian administrative 

judiciary confirmed this trend; where it ruled: “Considering any project as a public utility is one of the 
discretionary matters that fall within the jurisdiction of the executive and legislative authorities, with 
no judicial comment on it” (Supreme Court of Justice, ruling No. 74/1967, Qistas). 

Therefore, the public administration cannot be legally compelled to establish a specific optional 
public utility (Abdul Wahab, 2005; Al-Tamawi, 1992) and therefore, individuals are not entitled to 
demand compensation from the administration for the damages that they have suffered as a result of 
the administration’s abstinence to establish the optional public utility, no matter how important such a 
utility is for the individuals’ daily life  (Shatnawi, 2012). However, there is a means that obliges the 
administration to establish these public utilities, which is the political method, not the legal one. This 
is done either through parliamentary accountability of the government or the competent minister for 

the reason of abstinence from establishing these public utilities  (Abdel Wahab, 2005) or through 
public opinion, as the public administration is obligated to achieve the general welfare of individuals 
(Shatnawi, 1996). 

Based on the foregoing, the researcher concludes that the administration is not legally liable for 
the damages caused to individuals as a result of not performing the service for them if the 
administration abstains from creating an optional public utility. 
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Accordingly, what is meant by public utility non-performance of service as a form of public-
utility fault is a negative behavior by the administration, and it represents an abstinence from or 
negligence of performing its mandatory duties, in a way that causes damage to individuals and 
therefore, its liability is constituted based on this abstinence or neglect. The researcher will address the 
position of the administrative judiciary in detail in France, Egypt and Jordan for each of these cases; in 
the second section of this study. 

1.1.2 Justification of Why the Public Utility’s Non-performance of the Service Is Considered a 
Public-utility Fault that Causes Administration Liability 

The justification for this form of public-utility fault is based on the fact that the public 
administration’s authorities and functions no longer represent a privilege that it exercises whenever 
and however it pleases (Abu Al-Hawa, 2010), but rather a duty to serve public interest (Al-Shibli, 
2005). The public servant exercises legal powers according to the legally prescribed conditions, 
whether these powers are restricted or discretionary (Shatnawi, 2008). 

The French Council of State is credited with establishing this form of public-utility fault in its 
passive form; in which its oversight extended indirectly to supervise the public-administration 
modality of exercising its discretionary power (Al-Tamawi, 1986). The Council has acknowledged in 
one of its decisions: “The administration is held liable for abstinence to create protective barriers to 
prevent pedestrians from falling over a high road” (CE: 10/5/1907, Rec, P.428. Referred to: Shatnawi, 
2008). 

This ruling shows that the administrative judiciary can monitor the administration indirectly in the 
event that the law left it the freedom to intervene and choose the means; because in this case, the 
judiciary cannot order the administration to intervene in a specific case or to act in a specific approach. 
Thus, this form enabled the administrative judge to rule the administration’s liability for its abstinence 
to perform the service, although the judge would not have ruled its illegality if it had been raised 
within annulment judiciary (Al-Tamawi, 1986). 

Thus, the researcher concludes that considering non-performance of the service as public-utility 
fault that renders the public administration liable is justified by the fact that the administration’s 
authorities and mandates no longer represent a privilege for it, but rather a duty to serve the public 
interest. Such powers ought to be exercised according to the legally prescribed conditions and when 
the administration violates this obligation, it will be responsible for the damages that it causes to 
others. 

1.2 The Extent to Which the Nature of the Public Utility Affects the Administration’s Liability 
for Not Establishing It 

The administration in France granted the authority to establish public utilities, after the 
promulgation of the 1958 constitution; as Article (34) of it did not grant the Parliament the authority to 
establish public utilities, so the administration became the authority in this regard (Abdel Wahab, 
2005), but not absolutely, as this article included that the law defines the rules related to the 
establishment of public institutions categories, such as education, national defense and social security. 
Besides, the establishment of a public utility and the practice of its activities may constitute a 
restriction on a public freedom, as well as the two cases of nationalization and the sale of some public 
projects to the private sector (Shatnawi, 2012). 

Article (171) of the Egyptian Constitution of 2014 and its amendments stipulates that: “The Prime 
Minister issues the necessary decisions to establish and regulate public utilities, after the approval of 
the Council of Ministers.” As for Jordan, there is no direct constitutional provision regarding this (Al-
Khalaylah, 2018). Although the Jordanian constitutional custom stipulates that the Parliament is 
granted the authority to establish public institutions (Shatnawi, 2012), the administration has the 
authority to establish some public utilities affiliated to the central authority in accordance with Article 
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Objectives 

- Conducting a specialized legal study on the issue of service non-performance as a form of public-
utility fault that causes the liability of the administration. 

- Eliminating any ambiguity surrounding some aspects of public administration's liability for its 
public-utility fault in the form of service non-performance. 

- Seeking to associate theoretical principles to judicial applications by reverting judicial verdicts to 
their legal rules for this type of liability. 

Methodology 

The researcher has applied a descriptive approach to prescribe the extent of public 
administration’s liability for its public-utility fault in the form of service non-performance, utilizing 
analytical and comparative instruments to cross-match the experiences in France, Egypt and Jordan, 
based on relevant regulatory provisions, jurisprudence and case law in the countries under study. 

Plan 

The problem of this research is addressed by dividing it into two thematic areas, as follows: 

I- The essence of service non-performance by the public utility as a form of public-utility fault that 
causes administration liability. 

    The first quest: the definition of the public utility’s non-performance of the service as a form of 
public-utility fault and the justification of the administration’s liability. 

    The second quest: the extent to which the nature of the public-utility affects the administration’s 
liability for not establishing such a utility. 

II- Judicial applications on the public-utility fault in the form of service non-performance. 

    The first quest: the administration's abstinence from performing the service. 

    The second quest: the neglect of the administration in performing the service. 

1. The Essence of Service Non-performance by the Public Utility As a Public-utility Fault 
Causing Administration Liability 

Investigating this form of public-utility fault would require us at the onset; on the one hand, to 
clarify what is meant by it and to identify the considerations that justify considering this form as a 
public-utility fault that postulates an administration liability. On the other hand, it requires us to 
determine the extent to which the nature of the public utility affects the administration’s liability for 
not establishing it. This requires addressing this topic in the following two quests: 

1.1 The Definition of the Public Utility’s Non-performance of the Service As a Form of Public-
utility Fault and Justification of the Administration’s Liability 

Addressing this quest requires defining service non-performance by the public utility;  in a way 
that paves the way for us to justify the relationship between the non-performance of this service and 
the administration’s liability for this public-utility fault, as follows: 

1.1.1 The Definition of the Public Utility’s Non-performance of the Service As a Form of Public- 
utility Fault 

This form includes cases of public administration's non-performance of a duty that it is originally 
obligated to perform; which leads to damages incurred by the individuals transacting with it. Thus, 

this negative behavior of the administration is a reason for the constitution of liability (Al-Nahri, 

1997; Al-Helou, 1999). 

The researcher supports the inclination that adds to the aforementioned abstention case the case of 
public administration’s neglect to perform its duties, which leads to damages to individuals in a 
manner that requires the presence of the public-utility fault as well (Al-Tamawi, 1986). 
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Abstract  

The role entrusted to public administration in providing public services led the researcher to seek to answer 
the question about: What is the extent of the public-administration liability in France, Egypt and Jordan for its 
public-utility fault, manifested in the form of service non-performance?  

This paper concluded several outcomes, the most prominent of which are: drafting a specific definition of 
the liability under investigation and that such a liability no longer represents a privilege for administrative 
authorities, but rather a duty associated to public interest. The research concluded that administration is not held 
legally liable for damages that individuals may incur as a result of the first non-performance of the service for 
them, in case it abstains from creating an optional public utility other than the compulsory. The liability of the 
administration in the countries under study was acknowledged for public-utility fault manifested in the 
administration’s non-performance of a duty placed upon it, by refusing to implement a specific law or regulation, 
or for non-compliance to a judicial verdict. In addition, according to case judiciary in the countries under study, 
public administration is held liable if it neglects its legal duties on the basis of a public-utility fault in several 
areas; whereas such judiciaries have delved deeper into details in some instances regarding the extent to which 
this liability is constituted or negated, as the case may be. Finally, the researcher recommends that the liability in 
question should be explicitly stipulated in the legislation that establishes public utilities and that the judiciary 
expands its interpretation. 

Keywords: Service performance, Public-utility fault, Administration liability, Abstinence of administration, 
Administration neglect. 

 
Introduction 

Although public administration exercises several mandates, there are some instances where the 
public administration is abstinent to perform some of its legal obligations, which denies individuals to 
benefit from the services provided by that public utility, in a manner that may inflict damages on these 
individuals. Such individuals may resort to litigation against the administration to attain a fair 
compensation for the damage that they sustained as a result of the public-utility fault.   

Research Problem 

The research problem emerged from answering the following question: What is the extent of the 
public administration’s liability in France, Egypt and Jordan for public-utility fault represented in the 
form of non-performance of services? 

Research Elements 

Based on the above research problem, the research elements are as follows: 

- What is meant by the utility's non-performance of the service as a public-utility fault and what 
justification is there for the administration's liability? 

- Does the nature of the public utility affect whether or not the administration is held liable for not 
establishing such a utility? 

- What are the judicial applications for the public-utility fault in the form of service non-performance? 
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