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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

األهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
أربعة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )مارس - يونيو - سبتمرب - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. 

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠21 م  )1٤٤2 هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

األفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها والتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة
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أعضاء هيئة التحرير

 أ.د.صالح بن فريح البهالل
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د.حممد بن عبداهلل اجلربين
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القواعد العامة: 
1- تنــرش املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية 
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــني العربية 
واإلنجليزية، وتشــمل  )إدارة األعامل، املحاســبة ، 
القانون، علــم االجتامع، اخلدمة االجتامعية، اإلعالم، 
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الدراسات اإلسالمية، 
االقتصاد املنزيل، العلوم الرتبوية(،  كام تنرش مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العالقة.
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميل املجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغويًا مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وختصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم 
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش 
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من 

املاجستري أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه،  وال ُترد أصول 

املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نــرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى 

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نــرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مســتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئييس 
اإلنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعريب 
يســتخدم اخلط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك اهلامــش العــريب خــط
 Times New( واهلامش االنجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقــدم األعــامل املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتيًبا هجائيا حســب   -5
االســم األخري، وتكتب كافة املراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اســم العائلة للمؤلف، االســم األول.)سنة النرش(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول. )سنة النرش(.  عنوان    
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـ (." التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

            باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك املصري، وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية 
واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكاديميني. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد الثالث والعرشون 
من املجلة لعام 1٤٤2هـ/2٠21م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد عرشة بحوث، فقدمنا 
لك بحثًا يف الدراسات اإلسالمية، وبحثًا يف الثقافة اإلسالمية، وبحثني يف اللغة العربية، وبحثني يف القانون، وبحثًا 

يف املحاسبة، وبحثًا يف إدارة األعامل، وبحثًا يف العلوم الرتبوية، وبحثًا يف الرتبية اخلاصة.
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل يف 

بدٍء وُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبداهلل بن خليفة السويكت
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   ملخص البحث  
     عقد اإلجيار التموييل من صيغ التمويل التي ظهرت حديثًا، 
وحظي باهتامم املؤسسات املالية يف متلف دول العامل، إال أنه 
يواجه جدالً فقهّيًا واسعًا حول حقيقته ومرشوعيته، املبنيتان 
عىل صيغته، نتيجة تداخل أحكامه بني عقدي البيع واإلجارة. 
عقدًا  بوصفه  أحكامه  تنظيم  إىل  الدول  معظم  اجتهت  لذا 
مستجّدًا ذا طبيعة خاصة، ويف اململكة العربية السعودية صدر 
نظام اإلجيار التموييل عام 1٤33هـ، ثّم الئحته التنفيذية عام 

1٤3٤هـ، فنظم هبام أحكام هذا العقد.
تقرير  يف  فريدًا  مستقالًّ  طريقًا  له  السعودي  النظام  خطَّ  وقد 
أحكام هذا العقد، حيث عمل عىل إجياد صيغة جديدة تتفق 
مع قواعد املعامالت يف الفقه اإلسالمي، وحتافظ عىل حتقيق 
العدل  إىل  أقرب  معه  يكون  بام  العقد،  طريف  بني  التوازن 

واإلنصاف.
التنفيذية؛  النظام والئحته  قررها  أهم مسألة  البحث  وتناول 
وهي اجتاه النظام لتقرير صيغة جديدة لعقد اإلجيار التموييل 
تتفق مع أحكام الفقه اإلسالمي، وتتاميز عن الصيغة املعهودة 
هذا  معامل  تتحدد  اجلديدة،  الصيغة  هذه  وبتقرير  العقد،  هلذا 
تطبيق أحكامه،  بام يسهل  العقد، وتتضح طبيعته ومكوناته، 
وحتديد آثاره املرتتبة عليه، حيث حتدث يف مبحثه األول عن 
االجتاهات الفقهية لعقد اإلجيار التموييل. وُخِصَص املبحث 
النظام  يف  التموييل  اإلجيار  لصيغة  الفقهي  لالجتاه  الثاين 
تعاقديني  نموذجني  فعرض  الثالث  املبحث  أما  السعودي. 

يتفقان مع الصيغة اجلديدة لإلجيار التموييل يف النظام.

الكلامت املفتاحية: 
اإلجيار  نظام  التموييل،  اإلجيار  صيغة  التموييل،  اإلجيار  عقد 

التموييل، االجتاه الفقهي لإلجيار التموييل.

Abstract

The finance lease contract is one of the 
newly emerging forms of financing, and it 
has received the attention of financial in-
stitutions in various countries of the world, 
but it faces a wide juristic debate about its 
reality and legitimacy, which are based on 
its formula and a result of the overlapping 
of its provisions between the sales and 
rental contracts.
Therefore, most of the countries tended to 
regulate its provisions as an emerging con-
tract of a special nature. In the Kingdom 
of Saudi Arabia, the finance lease system 
was issued in 1433 AH, then its executive 
regulations in 1434 AH, so we organized 
the provisions of this contract.
The Saudi regime has set a unique indepen-
dent path for it in deciding the provisions 
of this contract. Where the regime worked 
to find a new formula that is consistent with 
the rules of transactions in Islamic juris-
prudence and maintains a balance between 
the two parties to the contract, Therefore, it 
is closer to justice and fairness.
This research will address the most im-
portant issue decided by the system and 
its executive regulations: the direction of 
the system to determine a new formula 
for the financial lease agreement that is 
consistent with the provisions of Islamic 
jurisprudence. It is distinguished from the 
traditional formula of this contract, and by 
deciding on this new formula, the features 
of this contract are defined, its nature and 
its components are clear. All that to facil-
itate the application of its provisions and 
determine its implications.

االتجاه الفقهي لصيغة اإليجار التمويلي في النظام السعودي
دراسة فقهية نظرية تطبيقية
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In the first topic we discussed the doctrinal 
trends of the finance lease. Then, we devot-
ed the second topic to the doctrinal trend 
of the finance lease in the Saudi system. 
Finally, for the third topic, we presented 
two contractual models that are compatible 
with the new form of financing lease in the 
system.
Keywords: 
Finance lease - Closed-end leasing - 
Finance lease formula

مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل نبينــا 

حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني، وبعــد:
ــي  ــل الت ــغ التموي ــن صي ــيل م ــار التموي ــد اإلجي عق
ظهــرت حديثــًا، وحظــي باهتــامم املؤسســات املاليــة يف 
متلــف دول العــامل، ملــا يتميــز بــه مــن مرونــة وتنــوع 
اخليــارات املتاحــة للمتمولــني، فهــو يلبــي حاجــة 
أصحــاب املشــاريع باحلصــول عــىل اآلالت واألجهــزة 
واملعــدات، بــل والعقــارات، دون أن يضطــروا إىل دفــع 

كامــل قيمتهــا. 
ــددة  ــا متع ــيل مزاي ــار التموي ــن اإلجي ــل يتضم وباملقاب
جلهــات التمويــل، أبرزهــا بقــاء ملكيــة األصــل املؤجر 
للممــول ممــا تقــل معــه املخاطــرة، فــال حيتــاج املمــول 
إىل طلــب ضامنــات إضافيــة مــن املســتأجر، ممــا يتيــح 
الفرصــة للمســتثمرين واملقاولــني لتنميــة أعامهلــم، 
وتوســيع نشــاطهم وتطويــر قدراهتــم دون احلاجــة إىل 

ــرية.  ــوال كب رؤوس أم
وبــإزاء هــذه الفوائــد التــي تتحصــل مــن هلــذا العقــد، 
ــه  ــول حقيقت ــعًا ح ــًا واس ــدالً فقهّي ــه ج ــه يواج إال أن
ــل  ــة تداخ ــه، نتيج ــىل صيغت ــان ع ــه، املبنيت ومرشوعيت

ــارة.  ــع واإلج ــدي البي ــني عق ــا ب أحكامه
لــذا اجتهــت معظــم الــدول إىل تنظيــم أحكامــه بوصفــه 
عقــدًا مســتجّدًا ذا طبيعــة خاصــة، بــام يضبــط أحكامه، 

وحيقــق التــوازن بــني طــريف التعاقد. 
   ويف اململكــة العربيــة الســعودية صــدر نظــام اإلجيــار 
وتاريــخ   )٤8( رقــم  امللكــي  باملرســوم  التمويــيل 
الالئحــة  صــدور  أعقبــه  ثــم  1٤33/8/13هـــ، 
ــد  ــة النق ــظ مؤسس ــرار حماف ــام بق ــذا النظ ــة هل التنفيذي
العــدل،  وزارة  مــع  باالتفــاق  الســعودي  العــريب 
بالقــرار رقــم 1/م. ش. ت وتاريــخ 1٤3٤/٤/٤هـــ، 
ــًا مســتقالًّ  ــه طريق ــعودي ل ــام الس وقــد خــطَّ النظ
فريــدًا يف تقريــر أحــكام هــذا العقــد، فهــو مل حيــذ حــذو 
األنظمــة الغربيــة والعربيــة يف أحكامــه)1(، بــل اقــرتب 
ــالمي،  ــه اإلس ــالت يف الفق ــد املعام ــن قواع ــريًا م كث
كــام أنــه مل يســاير قــرارات بعــض مؤسســات التمويــل 
اإلســالمي يف ميلهــا املفــرط إىل محايــة مصالــح املمــول 
ــاد  ــام إجي ــاول النظ ــام ح ــتأجر، وإن ــاب املس ــىل حس ع
صيغــة جديــدة، حتافــظ - بشــكل واضــح -عــىل 
ــه  ــون مع ــام يك ــد ب ــريف العق ــني ط ــوازن ب ــق الت حتقي

)1(  مــراد الباحــث بــــ )األنظمــة األخــرى(: أنظمــة الــدول األخــرى التــي يف مقابــل نظــام 
ــعودي. ــيل الس ــار التموي اإلجي
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ــاف)2(. ــدل واإلنص ــرب إىل الع أق
ــرًا  ممــا جعــل نظــام اإلجيــار التمويــيل يف اململكــة جدي
بالعنايــة والدراســة، نظريــا وتطبيقيــا، بغيــة إبــراز 
وتصويــب  الفريــدة،  مميزاتــه  وإظهــار  حمتوياتــه، 
مالحظاتــه، بــام حيقــق االســتفادة املرجــوة منــه، خاصة 
ــل،  ــاالت التموي ــني بمج ــزم للمتعامل ــام مل ــه نظ وأن
ــدل  ــم يف وزارة الع ــه باملحاك ــق أحكام ــط تطبي ــام أني ك

ــازع.  ــة والتن ــد اخلصوم عن
ــام  ــا النظ ــألة قرره ــم مس ــث أه ــذا البح ــيتناول ه وس
والئحتــه التنفيذيــة؛ وهــي تقريــر النظــام لصيغــة 
ــدة لعقــد اإلجيــار التمويــيل ختتلــف عــن الصيــغ  جدي
املعهــودة هلــذا العقــد؛ وبتقريــر هــذه الصيغــة تتحــدد 
ــا  ــه، مم ــه ومكونات ــح طبيعت ــد، وتتض ــذا العق ــامل ه مع
ــد  ــه، وحتدي ــع أحكام ــواده، وتفري ــق م ــهل تطبي يس

ــه.  ــة علي ــاره املرتتب آث

مشكلة البحث: 
تكمــن املشــكلة التــي سيناقشــها هــذا البحــث يف كــون 
ــق  ــودة ال يتف ــه املعه ــيل يف صيغت ــار التموي ــد اإلجي عق
ــدد،  ــوم حم ــىل مفه ــي ع ــدة، وال ينبن ــة واح ــىل حقيق ع
ــتها  ــم دراس ــث يت ــة، بحي ــورة معين ــرص يف ص وال ينح
وتكييفهــا، أســوة بالعقــود املســتجدة األخــرى، وإنــام 
ــة  ــا، وكل جه ــًا خيصه ــه مفهوم ــارت ل ــة اخت كل دول
ــام  ــاء النظ ــبها، فج ــًا يناس ــا طريق ــمت هل ــة رس متويلي
وكشــف  العقــد،  هــذا  معــامل  فحــدد  الســعودي 
حقيقتــه، وحســم كثــريًا مــن اخلالفــات حــول طبيعتــه، 
ولكــن النظــام مل يفصــح عــن توصيــف االجتــاه الــذي 
ــد،  ــذا العق ــدة هل ــة اجلدي ــر الصيغ ــه يف تقري ــار علي س

ــدور.  ــذا ال ــام هب ــاء القي ــه والقض ــاركًا للفق ت

أمهية البحث: 
تنبــع أمهيــة هــذا البحــث مــن اســتهدافه حتديــد 
االجتــاه الفقهــي الــذي ســار عليــه نظــام اإلجيــار 
التمويــيل باململكــة يف تقريــره لصيغــة هــذا العقــد، ومــا 
تتاميــز بــه عــن الصيــغ املعهــودة لــه، حيــث ينتــج عــن 

ــان:  ــده فائدت حتدي
األوىل: اطــراح صيــغ التمويــل اإلجيــاري املخالفــة 

ــام.  ــذا النظ ــكام ه ألح
والثانيــة: التفريــع عــىل أحــكام هــذا النظــام يف حــدود 
االجتــاه الفقهــي الــذي رســمه هلــذا العقــد وفــق 

ــدة.  ــه اجلدي صيغت

أهداف البحث: 
هيدف البحث إىل ما ييل: 

ــام  ــه نظ ــار علي ــذي س ــي ال ــاه الفقه ــة االجت 1- جتلي
ــد صيغــة إجــراء  اإلجيــار التمويــيل يف اململكــة يف حتدي
ــة يف  ــات الفقهي ــه باالجتاه ــع مقارنت ــد، م ــذا العق ه
ــة املعهــودة هلــذا العقــد.  احلكــم عــىل الصيــغ التقليدب
2- إبــراز متيــز نظــام اإلجيــار التمويــيل يف حتديــد طبيعة 
ومكونــات هــذا العقــد؛ بــام يدعــو إىل االســتفادة منــه 

يف الــدول األخــرى واملؤسســات املاليــة العامليــة. 
ــي  ــدة الت ــة اجلدي ــة للصيغ ــامذج تطبيقي ــرض ن 3- ع
قررهــا النظــام، تتفــق مــع نصــوص النظــام، وتتخــرج 

ــالمي.  ــه اإلس ــالت يف الفق ــول املعام ــىل أص ع

الدراسات السابقة: 
البحــوث والدراســات حــول اإلجيــار التمويــيل كثــرية 
ومــن متلــف جوانبــه: الفقهيــة والنظاميــة واملحاســبية 
واالقتصاديــة، إال أن موضــوع حتديــد االجتــاه الفقهــي 
ــه  ــيل والئحت ــار التموي ــام اإلجي ــه نظ ــار علي ــذي س ال
ــذا  ــدة هل ــة جدي ــره صيغ ــة يف تقري ــة يف اململك التنفيذي
العقــد، وتتوافــق مــع قواعــد املعامــالت يف الفقــه 
ــة  ــذه اجلزئي ــاول ه ــن تن ــىل م ــف ع ــالمي، مل أق اإلس
ــني  ــا وب ــا بينه ــة مقارن ــة تطبيقي ــة نظري ــة فقهي بدراس

)2( يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: "املبايعــة واملشــاركة مبناهــا عــىل العدالــة مــن اجلانبــني"، 
ابــن تيميــة، جممــوع الفتــاوى )3٠/8٤(.
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الصيغــة التقليديــة املعهــودة يف هــذا العقــد، وقــد 
صــدر بحــث بعنــوان: التأجــري التمويــيل، دراســة 
فقهيــة مقارنــة بمــرشوع نظــام اإلجيــار التمويــيل، 
للدكتــور: يوســف بــن عبــد اهلل الشــبييل، وهــي 
دراســة شــاملة جلميــع مــواد النظــام، إال أهنــا نــرشت 
ــة  ــة التنفيذي ــدور الالئح ــل ص ــام 1٤33هـــ، أي قب ع
ومــن  1٤3٤هـــ-  عــام  صــدرت  للنظام-والتــي 
خالهلــا تقــررت الصيغــة اجلديــدة، وبالتــايل مل يتطــرق 
ــه  ــا قبل ــوع ، وأيض ــذا املوض ــة ه ــث إىل دراس الباح
رســالة ماجســتري بعنــوان: اإلجــارة الطويلــة واملنتهيــة 
بالتمليــك يف الفقــه اإلســالمي، للباحــث: ســليامن بــن 
ــة  ــام 1٤21هـــ يف جامع ــا ع ــس، قدمه ــح اخلمي صال
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، إال أن الباحــث 

ــة. ــا بالدراس ــوع بحثن ــاول موض مل يتن

منهج البحث: 
يأخذ هذا البحث باملنهجية التالية: 

ســيتم  حيــث  التحليــيل،  االســتقرائي  املنهــج   -1
ــل  ــة، وحتلي ــل الدراس ــام حم ــوص النظ ــتقراء نص اس

أحكامــه التــي تتعلــق بموضــوع هــذا البحــث. 
2- املنهج املقارن مع االجتاهات الفقهية األخرى. 

3 - املنهــج االســتنباطي لتحديــد االجتــاه الفقهــي 
ــي  ــة الت ــالل الصيغ ــن خ ــام م ــه النظ ــار علي ــذي س ال

ــا. قرره
٤- املنهــج التطبيقــي، مــن خــالل عــرض نــامذج 

ــام. ــه النظ ــار علي ــذي س ــاه ال ــة لالجت تطبيقي

تقسيم البحث: 
يتضمــن هــذا البحــث مقدمــة ومتهيــد وثالثــة مباحــث 

وخامتــة، عــىل النحــو التــايل:
املقدمة: وفيها توطئة ملوضوع هذا البحث.

ــل  ــد حم ــة العق ــور حقيق ــنخصصه لتص ــد: وس التمهي
ــوره. ــرع تص ــيء ف ــىل ال ــم ع ــث؛ إذ احلك البح

املبحــث األول: االجتاهــات الفقهيــة يف حكــم الصيغــة 

التقليديــة لعقــد إلجيــار التمويــيل.
املبحــث الثــاين: حتديــد االجتــاه الفقهــي لصيغــة عقــد 

اإلجيــار التمويــيل يف النظــام الســعودي.
املبحــث الثالــث: نــامذج تعاقديــة تطبيقيــة تتوافــق مــع 

صيغــة اإلجيــار التمويــيل يف النظــام.
ــم  ــي ت ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــا أه ــة: وفيه اخلامت

ــا. ــل إليه التوص
ومن اهلل نستمد العون ونسأله التوفيق والسداد.

التمهيد

حقيقة اإلجيار التموييل
أوالً: تعريف اإلجيار التموييل

اإلجيــار التمويــيل مــن املصطلحــات املركبــة، وُيعــرف 
باعتباريــن: 

ــار(  ــا )اإلجي ــه، ومه ــار مفردتي ــار األول: باعتب االعتب
ــايل:  ــو الت ــىل النح ــك ع ــل(، وذل و)التموي

1- تعريف اإلجيار لغة واصطالحًا: 
ــد  ــي املزي ــل الثالث ــدر للفع ــة: مص ــار يف اللغ أ- اإلجي
باأللــف: آَجــَر ُيْؤِجــُر إجيــارًا، واســم املصــدر إجــارة؛ 
ــىل  ــزاء ع ــوض واجل ــو الع ــر، وه ــن األج ــتق م مش
الزبيــدي:  173/6؛  الفراهيــدي:  )ينظــر:  العمــل 

25/1٠؛ ابــن منظــور: 1٠/٤(.
ب- اإلجيــار يف االصطــالح: يتفــق الفقهــاء عــىل 
ــه: عقــد عــىل متليــك منفعــة  حقيقــة عقــد اإلجيــار بأن
ــض  ــف بع ــم يف التعري ــف بعضه ــم يضي ــوض، ث بع
رشوط الصحــة مثــل: كــون املنفعــة مباحــة، والعــوض 
معلومــًا، وبعضهــم يدخــل يف التعريــف أنــواع املنفعــة 

ــوم(.  ــل معل ــة أو عم ــني معلوم ــن ع ــف )م فيضي
ف  املعــرَّ ومتييــز  املاهيــة  لبيــان  التعريــف  كان  وإذا 
ــة  ــك منفع ــىل متلي ــد ع ــه: )عق ــول بأن ــداه، فالق ــاّم ع ع
ــر:  ــح )ينظ ــذا املصطل ــة ه ــان حقيق ــوض( كاٍف لبي بع
ــب:  ــاب: 389/5؛ اخلطي ــيس: 7٤/15؛ احلط الرسخ

 .)3/6 املــرداوي:  ٤38/3؛ 
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2- تعريف التمويل: 
ل متويــاًل فهو  َل ُيَمــوِّ أ- التمويــل يف اللغــة: مصــدر َمــوَّ
ــال:  ــال، يق ــن امل ــتق م ل، مش ــوَّ ــول: مم ل، واملفع ــوِّ مُمَ
ــرشوع:  َل امل ــوَّ ــال، وَم ــار ذا م ــل: أي ص ــول الرج مت
ــل: أي  ــاج إىل متوي ــرشوع حيت ــذا امل ــال، وه ــده بامل أم
حيتــاج إىل مــال )ينظــر: ابــن منظــور :636/11؛ 
ــد  ــد احلمي ــاح: 3٠1/1؛ عب ــار الصح ــرازي يف مت ال

عمــر: 2139/3( 
ــددة  ــات متع ــه تعريف ــالح: ل ــل يف االصط ب- التموي
ــا هــو:  بحســب موضوعــه، لكــن أقرهبــا إىل موضوعن
ــات  ــاء املرشوع ــة إلنش ــة الالزم ــوارد املالي ــري امل توف
االســتثامرية )ينظــر: القحــف يف مفهــوم التمويــل: 

12؛ املغــريب 1٠(.

ــاره  ــيل باعتب ــار التموي ــف اإلجي ــاين: تعري ــار الث االعتب
ــًا.  لقب

ــارص،  ــل املع ــغ التموي ــدى صي ــيل إح ــار التموي اإلجي
وقبــل تعريفــه ال بــد لنا مــن مقدمــات ممهــدات: تصور 
مفهومــه، وتعــرض نشــأته، وحتــدد خصائصــه، ومتيــزه 
عــن األنــواع األخــرى لعقــود اإلجيــار املعــارص؛ كــي 
تتضــح لنــا ماهيتــه، وتتبــدى لنــا حقيقتــه، وذلــك مــن 

خــالل العنــارص التاليــة. 

ثانيًا: حقيقة عقد اإلجيار التموييل:
تتمثــل صــورة عقــد اإلجيــار التمويــيل يف أن صاحــب 
العمــل عندمــا حيتــاج إىل آليــات أو معــدات أو أجهــزة 
أو عقــار، يتقــدم إىل إحــدى جهــات التمويــل بطلــب 
اســتئجار تلــك املعــدات أو غريهــا مــن األصــول املالية 
ــول  ــك األص ــات تل ــدد مواصف ــا، وحي ــي حيتاجه الت
واجلهــة التــي تبيعهــا، وبنــاء عــىل هــذا الطلــب يقــوم 
املمــول بــرشاء هــذا األصــل املــايل، وبعــد أن يتملكــه 
املمــول، يقــوم بتأجــريه عــىل مــن طلبــه مــدة معلومــة 
بمبلــغ إجيــاري حمــدد، عــىل أن يكــون للمســتأجر 
يف هنايــة املــدة اخليــار يف متلــك األصــل، أو رده، أو 

جتديــد العقــد مــرة أخــرى )ينظــر: أبــو الليــل، البيــع 
ــيط: 3٤(. بالتقس

ثالثًا: نشأة عقد اإلجيار التموييل: 
ــأة  ــة النش ــود احلديث ــن العق ــيل م ــار التموي ــد اإلجي عق
املتحــدة  الواليــات  يف  لــه  ظهــور  وأول  عاملّيــًا، 
األمريكيــة ســنة 1372هـــ - 1953م، بمســمى عقــد 
الليزنــج )Leasing(، عــىل يــد أحــد رجــال الصناعــة 
ــة  ــس أول رشك ــث أس ــوث(، حي ــرت ب ــه )مس ــال ل يق
تأجــري متويــيل، لتوفــري املعــدات واآلالت التــي تطلبهــا 
املشــاريع االقتصاديــة للوفــاء باحتياجاهتــا، وتأجريهــا 
ــة  ــذه الرشك ــت ه ــد أن نجح ــا، وبع ــن طلبه ــىل م ع
ــارها يف  ــع انتش ــرى وتوس ــيس رشكات أخ ــواىل تأس ت

ــدار: 1٠(. ــر: دوي ــامل )ينظ ــف دول الع متل

رابعًا: خطوات إجراء عقد اإلجيار التموييل:
ــار  ــد اإلجي ــراءات عق ــا إج ــر هب ــي مت ــوات الت اخلط

ــيل:  ــام ي ــل في ــيل تتمث التموي
ــا  ــار م ــف باعتب ــذه الوص ــتأجر )وه ــي املس 1- ينتق
ســيكون( األجهــزة واملعــدات )أو أي أصل مــايل آخر( 
ممــا هــو بحاجــة إليــه، كــام حيــدد اجلهــة التــي ســتوفر 
ــًا  ــوردًا أو منتج ــت: م ــواء كان ــايل س ــل امل ــذا األص ه
أو بائعــًا أو مقــاوالً، ومــن املفــرتض أن املســتأجر قــام 
بالتفــاوض مــع هــذه اجلهــة، كــي يربــط مــا يتوصــل 

ل.  ــوِّ ــه باملم إلي
2- حيــرر املســتأجر طلــب اســتئجار هــذه املعــدات أو 
ــات  ــًا بمعلوم ل مصحوب ــوِّ ــه إىل املم ــزة، ويقدم األجه
عــن نشــاطه ومركــزه املــايل، ووصــف للمعــدات 
ــات  ــعار والضامن ــرض األس ــورة بع ــع فات ــة، م املطلوب
وااللتزامــات التــي يمكــن أن يقدمهــا البائع للمشــرتي 

ل(.  ــوِّ )املم
3- بموافقــة املمــول عــىل الطلــب يقــوم بــرشاء هــذه 
)بنفســه  ويســتلمها  يتملكهــا  أن  وبعــد  املعــدات، 
ل مــع العميــل - صاحــب  أو بوكيلــه( يــربم املمــوِّ
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الطلــب - عقــد إجيــار، حتــدد فيــه حقــوق والتزامــات 
كل طــرف، كــام حتــدد فيــه مــدة اإلجيــار، وقيمــة 
ــع  ــل م ــن األص ــي ثم ــام يغط ــة، ب ــات اإلجياري الدفع
تكاليــف التعاقــد وهامــش ربــح يقــرتب إىل مــا يســمى 

ــول. ــة األص ــة لقيم ــة الكامل بالتغطي
٤- قــد يتضمــن االتفــاق متليــك األصــل للمســتأجر 
يف هنايــة العقــد وفــق كيفيــة حيددهــا العقــد، ويســمى 
ــا  ــك(، إم ــي بالتملي ــيل املنته ــار التموي ــذ )اإلجي حينئ
ــع  ــار وتدف ــد لإلجي ــة التعاق ــد بداي ــدد عن ــعار حت بأس
كأقســاط تضــاف إىل قيمــة األجــرة، أو بدفــع املتبقــي 
ــا  ــي مل تغطه ــل الت ــع األص ــدرة لبي ــة املق ــن القيم م

ــد.  ــة العق ــة يف هناي ــاط اإلجياري األقس
وقــد يتضمــن االتفــاق ختيــري املســتأجر يف هنايــة 
ــي  ــيل املنته ــار التموي ــذ )اإلجي ــمى حينئ ــد، ويس العق
بالتخيــري(، فيخــريَّ املســتأجر بــني رشاء هــذه املعــدات، 
وبــني جتديــد العقــد ملــدة أو مــدد أخــرى باتفــاق 
ــر إىل مالكــه  جديــد، وبــني إعــادة األصــل املؤجَّ
)ينظــر: حممــود فهمــي: 11؛ الســالمي: 332/1؛ 

عبــد الكريــم: 11٠(. 

خامسًا: أمهية عقد اإلجيار التموييل:
ــرشكات  ــل ال ــام لتموي ــدر ه ــيل مص ــار التموي اإلجي
ــن  ــم م ــي تلزمه ــول الت ــراد باألص ــات واألف واملؤسس
آليــات ومعــدات وجتهيــزات وعقــارات، وال ســيام يف 
حالــة ضخامــة قيمتهــا، فيحقــق ألصحــاب املنشــآت 
ــول دون  ــن األص ــم م ــة احتياجاهت ــات تلبي واملرشوع
ــا  ــا، مم ــم لرشائه ــروا إىل رصف رؤوس أمواهل أن يضط
ــات  ــن الطاق ــد م ــىل مزي ــول ع ــن احلص ــم م يمكنه
ونمــو اإلنتــاج مــع اإلبقــاء عــىل الســيولة النقديــة التــي 
ــن ال  ــك الذي ــات أولئ ــي احتياج ــًا يلب ــم، وأيض بأيدهي
يملكــون األمــوال الالزمــة لرشائهــا، وال تتوفــر لدهيــم 

ــل.  ــيط أو األج ــا بالتقس ــة لرشائه ــات الكافي الضامن
كــام يتضمــن مزايــا متعــددة جلهــات التمويــل، منهــا: 

ــل  ــا يقل ــم، مم ــرة بيده ــول املؤج ــة األص ــاء ملكي بق
ــتأجر،  ــن املس ــة م ــات إضافي ــب ضامن ــة إىل طل احلاج
ــة  ــة كافي ــه ضامن ــر نفس ــل املؤج ــكل األص ــث يش بحي
ــتعاد  ــه، اس ــتأجر بالتزامات ــلَّ املس ــإذا أخ ــر، ف للمؤج
ــرة  ــره م ــه أو أج ــم باع ــر، ث ــل املؤجَّ ــر األص املؤجِّ
ــان: 13(. ــي:12؛ عوج ــود فهم ــر: حمم ــرى )ينظ أخ

سادسًا: خصائص عقد اإلجيار التموييل:
ــزه عــن  ــيل بخصائــص متي ينفــرد عقــد اإلجيــار التموي

ــام يــيل:  غــريه مــن العقــود، ونجملهــا في
ــكل  ــيل يتش ــار التموي ــد اإلجي ــة األوىل: أن عق اخلاصي
مــن ترتيبــات متويليــة تتــم بــني ثالثــة أطــراف وهــم: 
البائــع واملؤجــر واملســتأجر )ينظــر: أبــو الليــل يف البيــع 
بالتقســيط: 317؛ دنيــا: 58٠/1(، ويمــر بثــالث 

ــي:  ــل ه مراح
1- صــدور أمــر بــرشاء أصــل مــايل حيــدده املســتأجر 

للمؤجــر مــع وعــد باســتئجاره. 
ــه  ــذي طلب ــايل ال ــل امل ــرشاء األص ــر ب ــام املؤج 2- قي

ــه.  ــريه ل ــد تأج ــتأجر بقص املس
ــع  ــتأجر، م ــر واملس ــني املؤج ــار ب ــد إجي ــرام عق 3- إب
ــة  ــتأجر يف هناي ــار للمس ــك أو اخلي ــق التمل ــات ح إثب

ــد.  العق
أداة  التمويــيل  اإلجيــار  عقــد  أن  الثانيــة:  اخلاصيــة 
ــة هــي الســمة األساســية هلــذا  ــل، وهــذه اخلاصي متوي
ــاظ  ــة باحتف ــل مضمون ــيلة متوي ــه وس ــد، بصفت العق
املؤجــر بملكيــة األصــل املؤجــر طيلــة عقــد اإلجــارة؛ 
ــًا(.  ــارًا متويلّي ــمي )إجي ــه وس ــد إلي ــب العق ــذا نس ول
ــب  ــن جان ــًا م ــن التزام ــه يتضم ــة: أن ــة الثالث اخلاصي
املؤجــر ببيــع األصــول املؤجــرة للمســتأجر - إذا رغب 
يف ذلــك - مقابــل ثمــن متفــق عليــه عنــد إبــرام عقــد 
ــره قيمــة الدفعــات  اإلجيــار التمويــيل، يراعــى يف تقدي
ــد  ــدة عق ــالل م ــتأجر خ ــا املس ــي دفعه ــة الت اإلجياري
ــل(، ســواء  ــرة املث ــد عــىل أج ــت تزي اإلجــارة )إذا كان
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ــض  ــك أو بع ــن التمل ــي كل ثم ــادة تغط ــت الزي كان
)ينظــر: عبــد احلليــم عمــر: 9؛ عبــد الكريــم: 115(. 
اخلاصيــة الرابعــة: أنــه يتضمــن حــق اخليــار للمســتأجر 
يف هنايــة العقــد، بــأن خيتــار واحــدًا مــن ثالثــة )إذا كان 

إجيــارًا متويلّيــًا ينتهــي بالتخيــري(: 
ــن  ــد والثم ــر يف املوع ــل املؤج ــرتي األص 1- أن يش

ــد.  ــه يف العق ــق علي ــراء املتف واإلج
2- أن جيــدد عقــد اإلجيــار مــدة أخــرى بعقــد ورشوط 

 . ة يد جد
ــه  ــي ب ــر وينته ــر إىل املؤجِّ ــل املؤج ــد األص 3- أن ُيعي

ــد.  العق
ــرز اخلصائــص التــي  ــار للمســتأجر هــو أب وحــق اخلي
ــن  ــريه م ــن غ ــيل ع ــار التموي ــد اإلجي ــا عق ــز هب يتمي
عقــود اإلجيــار األخــرى )ينظــر: أبــو الليــل يف اإلجيــار 

ــدار: 33(. ــك: 1116؛ دوي ــي بالتملي املنته
وعــرض املوقــع اإللكــرتوين للبنــوك الســعودية تعريفــًا 
بنظــام اإلجيــار التمويــيل وعــدَّ مــن مميزاتــه، أنــه: "يتيح 
ــار  ــادة العق ــار، أو إع ــالك العق ــار امت ــتأجر خي للمس
ــذا  ــار"، وه ــدة اإلجي ــاء م ــد انته ــيل عن ــك األص للامل
ــادة  ــام، وامل ــن النظ ــن( م ــادة العرشي ــىل )امل ــاء ع بن

ــام.  ــة للنظ ــة التنفيذي ــن الالئح ــرشة( م ــة ع )احلادي

ثامنًا: أنواع عقود اإلجيار املعارصة:
عقــد اإلجيــار التمويــيل يتشــابه - بــل وقــد يتداخــل - 
مــع بقيــة أنــواع عقــود اإلجــارة املعــارصة، والتــي مــن 
ــي(،  ــار التمليك ــغييل( و)اإلجي ــار التش ــا )اإلجي أبرزه
وســنُعّرف كلَّ نــوع منهــام، وناميــز بينهــام وبــني اإلجيــار 

التمويــيل، عــىل النحــو التــايل: 

النوع األول: اإلجيار التشغييل: 
ــل  ــتأجر، ينتق ــر واملس ــني املؤج ــاق ب ــه: اتف أ- تعريف
ــة  ــول مالي ــتخدام أص ــق اس ــتأجر ح ــاه إىل املس بمقتض
مملوكــة للمؤجــر، ملــدة حمــددة، مقابــل أجــرة معلومــة، 
ــاء  ــل وأدوات البن ــدات النق ــيارات ومع ــري الس كتأج

ــر: 6(. ــم عم ــد احللي ــر: عب ــا )ينظ ونحوه
ــو  ــري ه ــن التأج ــوع م ــذا الن ــد ه ــه: ُيع ب- خصائص
النشــاط الرئيــس للمؤجــر بحيــث ال تبقــى األصــول 
املؤجــرة مــع واحــد، بــل جيــوز أن تنتقــل مــن مســتأجر 
ــق  ــغييل احل ــار التش ــد اإلجي ــن عق ــر، وال يتضم إىل آخ
للمســتأجر يف متلــك األصــل املؤجــر بنهايــة مــدة عقــد 
ــة  ــه يف هناي ــام يلزم ــحاته: ٤(، وإن ــر: ش ــار )ينظ اإلجي
ــإن  ــر، ف ــرة إىل املؤج ــني املؤج ــاع الع ــد إرج ــدة العق م
رغــب يف جتديــد العقــد فيكــون باتفــاق جديــد )ينظــر: 

ــم: 119(. ــد الكري مجــال 9؛ عب
ج- حقيقتــه: هــو عقــد إجيــار عــادي كــام هــو متعــارف 
عليــه فقهــًا، فهــو ال يتضمــن ســوى انتفــاع املســتأجر 
بالعــني املؤجــرة مــدة معلومــة بعــوض معلــوم )ينظــر: 

عبــد احلليــم عمــر: 6(.

النوع الثاين: اإلجيار التمليكي:
ويطلــق عليــه مســمى: اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك، أو 

اإلجيــار الســاتر للبيــع، أو البيــع اإلجيــاري. 
ــة  ــدة معلوم ــايل مل ــل م ــري أص ــو تأج ــه: ه أ- تعريف
بعــوض معلــوم، عــىل أن تنتقــل ملكيــة األصــل 
ــر:  ــار )ينظ ــدة اإلجي ــة م ــتأجر يف هناي ــر إىل املس املؤج

عبــد احلليــم عمــر: 6(.
ب- نشــأته: أول ظهــور لــه يف بريطانيــا ســنة 18٤6م 
ــام  ــيط، ب ــع بالتقس ــد البي ــع عق ــر تطوي )1262هـــ( إث
ــني  ــع إىل ح ــة املبي ــع بملكي ــاظ البائ ــؤدي إىل احتف ي
ــف  ــي حت ــر الت ــة املخاط ــن، نتيج ــل الثم ــتيفائه كام اس
بالبيــع بالتقســيط، كتقاعــس املشــرتي عــن ســداد 
أقســاط الثمــن، أو إفــالس املشــرتي مــع عــدم متكــن 

ــع.  ــرتداد املبي ــن اس ــع م البائ
ــق ذهــن أحــد جتــار اآلالت الــذي رغــب يف  فقــد تفت
تنشــيط مبيعاتــه ورواجهــا عــن إبــرام عقــد إجيــار مــع 
املشــرتي مــع ختويلــه حــق متلــك املبيــع باكتــامل مــدة 
اإلجيــار املتفــق عليهــا، والتــي بانقضائهــا وســداد 
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أجرهتــا يكــون البائــع قــد اســتوىف كامــل الثمــن 
)ينظــر: أبــو الليــل يف اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك: 

.)1113

واإلجيــار  التمويــيل  اإلجيــار  بــن  الفــروق   - ج 
 : لتمليكــي ا

اإلجيــار التمويــيل واإلجيــار التمليكــي يســتقل كل 
ــات  ــاًل يف العملي ــام تداخ ــنَّ بينه ــه، لك ــام بمفاهيم منه
ــتطيع  ــد، ونس ــد واح ــان يف عق ــد جيتمع ــة، فق التعاقدي

ــي:  ــام، وه ــروق بينه ــة ف ــرز ثالث ــدد أب أن نح
1- أن اإلجيــار التمليكــي يتــم - عــادة - بــني طرفــني، 
ــود  ــارشة، دون وج ــتأجر مب ــع املس ــورد م ــا: امل ومه
طــرف ثالــث يمــول العمليــة، وهــذا بخــالف اإلجيــار 

ــة أطــراف،  التمويــيل الــذي يقــوم عــىل ثالث
ــيل،  ــيل دور متوي ــار التموي ــر يف اإلجي 2- أن دور املؤج
فهــو يــامرس دور املقــرض، ولــذا يــرد عــىل أصــل مايل 
ــل  ــن أج ــه م ــر برشائ ــوم املؤج ــتأجر، فيق ــدده املس حي
إعــادة تأجــريه، أمــا املؤجــر يف اإلجيــار التمليكــي فهــو 
ُيســّوق لســلعته، فــدوره تســويقي، ولــذا حيصــل عــادة 
ــي  ــة الت ــول اإلجياري ــعار األص ــري يف أس ــرٌق جوه ف
ــذه  ــد ه ــث تزي ــام، حي ــتأجر يف كل منه ــا املس يدفعه
ــري  ــا يف التأج ــىل مثيلته ــيل ع ــري التموي ــغ يف التأج املبال

ــي.  التمليك
3-  أن اإلجيــار التمويــيل يتضمــن عــادة ختيري املســتأجر 
يف هنايــة العقــد، بينــام اإلجيــار التمليكــي ينتهــي بانتقال 
ــي  ــة الت ــت الصيغ ــًا كان ــتأجر أّي ــل للمس ــة األص ملكي
تنتقــل هبــا امللكيــة إليــه )ينظــر: اخلصاونــة:26؛ مجــال: 
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تاسعًا: تعريف اإلجيار التموييل باعتباره لقبًا:
عرضنــا فيــام ســبق مقدمــات توضــح مفهــوم اإلجيــار 
التمويــيل؛ لتمهــد للتعريــف هبــذا املصطلــح، ونعــرض 
اآلن توصيــف نظــام التأجــري التمويــيل الســعودي هلــذا 

العقــد، يف عــدد مــن املــواد، عــىل النحــو التــايل: -

ــًا: كلُّ عقــد يقــوم املؤجــر  ــًا متويلّي - ُيَعــدُّ عقــدًا إجيارّي
فيــه بإجيــار أصــول ثابتــة أو منقولــة أو منافــع أو 
خدمــات أو حقــوق معنويــة بصفتــه مالــكًا هلــا أو 
ملنفعتهــا أو قــادرًا عــىل متلكهــا، أو قــادرًا عــىل إقامتهــا، 
وذلــك إذا كان حصــول املؤجــر عليهــا ألجــل تأجريها 
ــة(.  ــادة الثاني ــرتاف )امل ــبيل االح ــىل س ــري ع ــىل الغ ع

- جيــوز للمســتأجر قبــل إبــرام العقــد حتديــد أوصــاف 
األصــل املــراد اســتئجاره مــع املــورد أو املنتــج أو 

ــة(.  ــادة الرابع ــاول )امل املق
ــد  ــر عن ــر إىل املؤج ــل املؤج ــتأجر األص ــلم املس - يس
انقضــاء مدتــه، مــا مل خيــرت املســتأجر امتــالك األصــل 

ــرشون(.  ــادة الع ــد )امل ــب العق ــر بموج املؤج
ونستخلص من مجلة ما سبق ما ييل: 

ــني  ــة ب ــة تعاقدي ــيل عالق ــار التموي ــد اإلجي أ-  أن عق
ــتأجر.  ــر واملس املؤج

ب-  أن عمليــة التمويــل رصحيــة يف التعريــف، حيــث 
يقــوم املؤجــر بــرشاء األصــول املؤجــرة مــن املــورد أو 
املنتــج مــن أجــل تأجريهــا عــىل الغري كنشــاط جتــاري. 
ــارًا أو  ــون عق ــوز أن تك ــرة جي ــول املؤج ج- أن األص

ــة.  ــًا معنوي ــات أو حقوق ــع أو خدم ــوالً أو مناف منق
د-  جيــوز أن يكــون املؤجــر مالــكًا لألصــل أو مالــكًا 

ملنفعتــه أو قــادرًا عــىل متلكــه أو قــادرًا عــىل إقامتــه. 
هـــ- جيــوز أن يكــون متلــك املؤجــر لألصــل تــّم بنــاء 
ــج  ــار املســتأجر وتفامهــه مــع املــورد أو املنت عــىل اختي

ــاول. أو املق
ــر  ــل املؤج ــالك األص ــار امت ــق اختي ــتأجر ح و- للمس
يلــزم  وال  العقــد،  بموجــب  املــدة  انقضــاء  عنــد 

املســتأجر ذلــك. )3(

)3( وتوصيــف نظــام التأجــري التمويــيل الســعودي هلــذا العقــد يتوافــق مــع توصيــف جملــس 
ــيس،  ــزي والفرن ــني اإلنجلي ــذا النظام ــيل، وك ــار التموي ــي لإلجي ــبية األمريك ــادئ املحاس املب
ــة، عقــد التأجــري التمويــيل يف القانــون األردين مــع اإلشــارة إىل أحــكام الفقــه  ينظــر: اخلصاون
اإلســالمي )ص: 27(؛ دويــدار، النظــام القانــوين للتأجــري التمويــيل )ص: 33( ؛ فليــح، 

ــيل )ص: 15٠(. ــار التموي ــد اإلجي ــة لعق ــب القانوني اجلوان
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تعريف عقد اإلجيار التموييل: 
ــع  ــع مان ــف جام ــة تعري ــهل صياغ ــر الس ــس باألم لي
لعقــد اإلجيــار التمويــيل؛ ألنــه ال ينحــرص بامهيــة 
ــوره،  ــدد ص ــام تتع ــدة، وإن ــة واح ــددة، وال حقيق حم
وتتنــوع نامذجــه؛ الرتباطهــا بــام يتفــق عليــه املتعاقدان، 

ــببني:  ــك لس ــود ذل ويع
ــة نشــأة هــذا العقــد وتوســع التعامــل  أحدمهــا: حداث
فيــه وفــق صيــغ متنوعــة، دون إطــار تنظيمــي حيكمــه 

يف بــادئ األمــر. 
ــن يف  ــرب عقدي ــع أك ــد م ــذا العق ــل ه ــر: تداخ واآلخ
ــث  ــارة، بحي ــع واإلج ــا: البي ــة، ومه ــالت املالي املعام
ــع  ــا، م ــت أحدمه ــِو حت ــام، ومل ينض ــتقل عنه ــه مل يس إن
ــن  ــن هذي ــني حماس ــع ب ــل اجلم ــات التموي ــة جه حماول
العقديــن بــام يتفــق مــع مصاحلهــا، ولــو أدى ذلــك إىل 

ــد.  ــراف العق ــني أط ــوق ب ــوازن يف احلق ــدم الت ع
إال أنــه بتلمــس العنــارص الرئيســة هلــذا العقــد، يمكــن 
صياغــة تعريــف يتضمــن اخلصائــص املشــرتكة، عــىل 

النحــو التــايل: 
اإلجيــار التمويــيل: عقــد إجــارة، يتــم بنــاء عــىل ترتيــب 
متويــيل بــني طرفيــه، يشــرتي بمقتضــاه املؤجــر أصــاًل 
ــاره املســتأجر - بقصــد تأجــريه، ويكــون  ــًا - اخت مالّي
ــار يف امتالكــه بحســب  ــة املــدة اخلي للمســتأجر يف هناي

اتفاقهــام.

رشح التعريف: 
ــر أركان  ــي توف ــف يقت ــذا الوص ــارة( ه ــد إج )عق
ــع  ــه، فم ــه ورشوط صحت ــارة وخصائص ــد اإلج عق
هــذا الوصــف بأنــه عقــد إجــارة، ال نحتــاج إىل 
تضمــني التعريــف شــيئًا مــن أركان عقــد اإلجــارة أو 

خصائصــه أو رشوط صحتــه.
ــذا  ــه(: ه ــني طرفي ــيل ب ــب متوي ــىل ترتي ــاء ع ــم بن )يت
ــارة  ــد اإلج ــبق عق ــات تس ــود عملي ــد بوج ــد يفي القي
ــورد  ــني امل ــم ب ــتأجر أوالً، ث ــورد واملس ــني امل ــم ب تت

ــًا. ــر ثاني واملؤج
بقصــد  مالّيــًا  أصــاًل  املؤجــر  بمقتضــاه  )يشــرتي 
تأجــريه(: هــذا القيــد يفيــد أن املؤجــر دوره األســايس 

ــيل.  متوي
)ويكــون للمســتأجر يف هنايــة املــدة اخليــار يف امتالكــه 
بحســب اتفاقهــام(: هــذه اجلملــة تــربز أهــم خصائــص 
ــار للمســتأجر يف متلــك  ــر اخلي هــذا العقــد وهــي تقري

األصــل املســتأجر.
وهــذا مقتــى نظــام اإلجيــار التمويــيل الســعودي فيــام 
ــام،  ــن النظ ــادة 2٠ م ــب امل ــد )حس ــذا القي ــق هب يتعل
ــة  ــا األنظم ــة(، أم ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة 11 م وامل
ــة  ــتأجر يف هناي ــون للمس ــىل أن يك ــص ع ــرى فتن األخ
ــه  ــل، أو إعادت ــالك األص ــني: امت ــار ب ــق اخلي ــدة ح امل
ــة: 26؛  ــر: اخلصاون ــد )ينظ ــد العق ــر، أو جتدي للمؤج

ــال: 11(.  مج
ويظهــر أنــه ال اختــالف بينهــام[ أي بــني النظــام 
الســعودي واألنظمــة األخــرى ]؛ ألن املســتأجر إذا 
ــاًم  ــة املــدة فحت مل خيــرت امتــالك األصــل املؤجــر يف هناي
يلزمــه إعادتــه للمؤجــر، أمــا جتديــد العقــد مــرة 
ــذا  ــد يكــون ه ــد، وق ــاق جدي ــاج إىل اتف ــرى فيحت أخ
اخليــار للمســتأجر مضمنــًا يف العقــد فيثبت للمســتأجر 

ــام.  ــد بينه ــب العق بموج

املبحث األول
االجتاهــات الفقهيــة يف حكــم الصيغــة التقليديــة لعقــد 

إلجيــار التمويــيل.
ــة  ــات الفقهي ــرز االجتاه ــث أب ــذا املبح ــنعرض يف ه س
ــن  ــا م ــار التموييل)٤(،وغايتن ــم اإلجي ــارصة يف حك املع
عرضهــا معرفــة االجتــاه الفقهــي الــذي أخــذ بــه نظــام 

ــددة،  ــوال متع ــىل أق ــد ع ــذا العق ــف ه ــوا يف تكيي ــد اختلف ــة، فق ــة املقارن ــا يف األنظم )٤( أم
ــرض  ــه: ق ــىل أن ــه ع ــم إىل تكييف ــه بعضه ــاًل اجت ــيس مث ــام الفرن ــي النظ ــة، فف ــور متنوع وص
ــم  ــه بعضه ــامن، واجت ــبيل الض ــىل س ــمه ع ــجيلها باس ــول وتس ــني إىل املم ــة الع ــل ملكي ــع نق م
ــة املبيــع حتــى تســديد  ــه: عقــد بيــع بالتقســيط، مــع احتفــاظ البائــع بملكي إىل تكييفــه عــىل أن
ــد لــه خصائــص يســتقل هبــا عــن غــريه  ــه: عقــد جدي كامــل األقســاط، واجتــه بعضهــم إىل أن
مــن العقــود. ينظــر: دويــدار، النظــام القانــوين للتأجــري التمويــيل، )ص: 585 و6٠5 و62٠(. 
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ــار أحــد هــذه  ــيل الســعودي، هــل اخت اإلجيــار التموي
االجتاهــات؟ أم وفَّــَق بينهــا؟ أم اختــط لــه اجتاهــًا 

ــه؟  ــتقالًّ ب مس
ــًا  ــي غالب ــيل تنته ــار التموي ــور اإلجي ــم ص وألن معظ
ــت  ــك وتنوع ــور التملي ــددت ص ــام تع ــك مه بالتملي
ــال  ــآل انتق ــد امل ــاالت نج ــب احل ــي غال ــه، فف صيغ
ــا: 581(،  ــر: دني ــتأجر )ينظ ــل إىل املس ــة األص ملكي
املنتهــي  اإلجيــار  بمســمى  احلكــم  ُخــّص  وهلــذا 

بالتمليــك.
وســنعرض هــذه االجتاهــات يف ثالثــة مطالــب، وهــي 

كــام يــيل: 

املطلب األول
االجتاه نحو حظر هذه املعاملة

ــة إىل أن  ــامء يف اململك ــار العل ــة كب ــس هيئ ــب جمل ذه
اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك غــري جائــز رشعــًا )ينظــر: 
قــرار جملــس هيئــة كبــار العلــامء يف اململكــة رقــم 
ــاء يف  ــام ج ــخ: 1٤2٠/12/16هـــ، ك )198( وتاري
املوســوعة امليــرسة يف فقــه القضايــا املعــارصة 1/2٠(. 

وعلل املجلس عدم اجلواز بثالثة أدلة: 
ــني  ــىل ع ــن ع ــني عقدي ــع ب ــه جام ــل األول: أن التعلي
واحــدة غــري مســتقر عــىل أحدمهــا، ومهــا متلفــان يف 

ــه.  ــان في ــم متنافي احلك
ــهرّيًا  ــنوّيًا أو ش ــدر س ــرة تق ــاين: أن األج ــل الث التعلي
بمقــدار قســط يســتوىف بــه قيمــة املعقــود عليــه، يعــده 
ــث ال  ــه، حي ــق بحق ــل أن يتوث ــن أج ــرة م ــع أج البائ

ــه.  ــرتي بيع ــن للمش يمك
التعليــل الثالــث: أن هــذا العقــد وأمثالــه أدت إىل 
تســاهل الفقــراء يف الديــون حتــى أصبحــت ذمــم كثــري 
منهــم مشــغولة منهكــة، وربام تــؤدي إىل إفــالس بعض 

ــراء.  ــم الفق ــم يف ذم ــاع حقوقه ــني؛ لضي الدائن
ــم  ــذي حك ــد ال ــورة العق ــم ص ــا أن نرس وإذا حاولن
ــا  ــالل م ــن خ ــوازه م ــدم ج ــر بع ــة املوق ــس اهليئ جمل

ــني:  ــام صورت ــا أم ــد أنن ــم، نج ــه احلك ــل ب عل
ــاري  ــط إجي ــل قس ــار مقاب ــد إجي ــورة األوىل: عق الص
معلــوم، ويف هنايــة املــدة إذا ســدد املســتأجر األقســاط 
ــرة دون  ــني املؤج ــتأجر للع ــك املس ــد بتمل ــي العق ينته
إبــرام عقــد جديــد، فالعقــد ينشــأ عقــد إجيــار وينتهــي 

عقــد بيــع. 
ــه  ــه: "إن ــواز بقول ــدم اجل ــة ع ــس اهليئ ــل جمل ــذا عل ول
ــتقر  ــري مس ــدة غ ــني واح ــىل ع ــن ع ــني عقدي ــع ب جام
عــىل أحدمهــا، ومهــا متلفــان يف احلكــم متنافيــان فيــه، 
فالبيــع يوجــب انتقــال العــني بمنافعهــا إىل املشــرتي... 
واإلجــارة توجــب انتقــال منافــع العــني فقــط إىل 

ــتأجر".  املس
ثــم بــني جملــس اهليئــة أن آثــار عقــد البيــع ختتلــف عــن 
آثــار عقــد اإلجــارة عــىل وجــه التضــاد، فقــال: "املبيــع 
ــني  ــه... والع ــه ومنافع ــرتي بعين ــىل املش ــون ع مضم

ــا".  ــامن مؤجره ــن ض ــتأجرة م املس
ــورة -  ــذه الص ــد - هب ــرى أن العق ــة ي ــس اهليئ فمجل
ــري  ــد غ ــل واح ــىل حم ــارة ع ــع واإلج ــني البي ــدور ب ي
ــدور  ــاره ت ــك أن آث ــة ذل ــا، فنتيج ــىل أحدمه ــتقر ع مس
بــني آثــار البيــع واإلجــارة، غــري مســتقر عــىل أحدمهــا، 

ــا.  ــكام وتنافيه ــاد األح ــؤدي إىل تض ــذا ي وه
ــط  ــل قس ــار مقاب ــد إجي ــرام عق ــة: إب ــورة الثاني الص
ــه،  ــادة للمعقــود علي ــد عــىل األجــرة املعت إجيــاري يزي
ــاط  ــن ال أقس ــاط ثم ــا أقس ــا أهن ــل حقيقته ــام جيع ب
ــه  ــود علي ــرة املعق ــني أج ــب ب ــدم التناس ــرة؛ لع أج
واألقســاط اإلجياريــة املعتــادة يف مثلــه، ورضب جملــس 
ــة روعــي يف قيمتهــا أهنــا  ــاالً ألقســاط إجياري ــة مث اهليئ
ــة،  ــن املنفع ــًا ع ــت عوض ــه وليس ــود علي ــن للمعق ثم
بــام يــدل عــىل أن الغايــة متجهــة إىل بيــع املعقــود عليــه 

ــه.  ــس إجارت ولي
ــل  ــن جع ــع م ــة البائ ــة أن غاي ــس اهليئ ــح جمل وأوض
العقــد بصــورة إجــارة؛ ألجــل أن يتوثــق بحقــه حيــث 

ــه.  ــرتي بيع ــن للمش ال يمك
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ونســتخلص ممــا ســبق: أن جملــس هيئــة كبــار العلــامء 
ــي  ــار املنته ــد اإلجي ــني لعق ــرض صورت ــة ع يف اململك

ــواز.  ــدم اجل ــام ع ــل هب ــك، وعل بالتملي
ــة  ــاط معلوم ــار بأقس ــد إجي ــون عق ــا: أن يك إحدامه
ــب  ــرة بموج ــني املؤج ــتأجر الع ــك املس ــي بتمل ينته

ــه.  ــارة نفس ــد اإلج عق
ــدرة يف  ــرة املق ــن األج ــار، لك ــد إجي ــرى: عق واألخ
ــا؛  ــىل منه ــي أع ــام ه ــل، وإن ــرة املث ــت أج ــد ليس العق
حيــث روعــي فيهــا أهنــا ثمــن للمعقــود عليــه وليســت 

ــة.  ــن املنفع ــًا ع عوض
وســنرى يف املبحــث الثــاين موقــف نظــام اإلجيــار 

التمويــيل الســعودي مــن هاتــني املالحظتــني.

املطلب الثاين
ــارة  ــت اإلج ــة إذا كان ــذه املعامل ــواز ه ــاه إىل ج االجت

ــع ــاترة للبي ــت س ــة وليس فعلي
وقــد اجتــه إىل جــواز عقــد اإلجيــار التمويــيل إذا كانــت 
ــع  ــس جمم ــع جمل ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي اإلج
ــراره - بشــأن اإلجيــار  ــدويل، يف ق الفقــه اإلســالمي ال
املنتهــي بالتمليــك - رقــم 11٠ )12/٤(، )ينظــر: 
جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل 1٤21هـــ: 1/ 

ــيل:  697( حيــث قــرر مــا ي
ضابط الصورة اجلائزة واملمنوعة ما ييل: 

ــت  ــان يف وق ــدان متلف ــرد عق ــع: أن ي ــط املن أ- ضاب
ــد.  ــن واح ــدة يف زم ــني واح ــىل ع ــد ع واح

ب- ضابط اجلواز: 
1- وجــود عقديــن منفصلــني يســتقل كل منهــام عــن 
ــرام عقــد البيــع بعــد  ــًا، بحيــث يكــون إب اآلخــر زمان
عقــد اإلجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك يف هنايــة مدة 

ــوازي الوعــد باألحــكام.  ــار ي اإلجــارة، واخلي
2- أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

ــك ال  ــىل املال ــرة ع ــني املؤج ــامن الع ــون ض 3- أن يك
ــتأجر.  ــىل املس ع

ــرة  ــني املؤج ــني الع ــىل تأم ــد ع ــتمل العق ٤- إذا اش
فيجــب أن يكــون التأمــني تعاونّيــًا إســالمّيًا ال جتارّيــًا، 

ــتأجر.  ــس املس ــر ولي ــك املؤج ــه املال ويتحمل
5- جيــب أن تطبــق عــىل عقــد اإلجــارة املنتهيــة 
ــارة،  ــدة اإلج ــوال م ــارة ط ــكام اإلج ــك أح بالتملي

وأحــكام البيــع عنــد متلــك العــني. 
6- تكــون نفقــات الصيانــة غــري التشــغيلية عــىل 
املؤجــر ال عــىل املســتأجر طــوال مــدة اإلجــارة. 

ــالمي  ــه اإلس ــع الفق ــرار جمم ــر يف ق ــا النظ وإذا أمعن
ــاين اللذيــن  ــه يتفــق مــع التعليلــني األول والث نجــد أن
ذكرمهــا جملــس هيئــة كبــار العلــامء يف اململكة - وســبق 
عرضهــام يف االجتــاه األول - لكنــه أكثــر تفصيــاًل، 

ــيل:  ــام ي ــك في ــح ذل ونوض
ــك  ــد )أ(، وذل ــع يف البن ــط املن ــرار ضاب ــر الق أوالً: ذك
بــأن يــرد عقــدان متلفــان يف وقــت واحــد عــىل عــني 

واحــدة يف زمــن واحــد. 
ــره  ــذي ذك ــل ال ــع التعلي ــق م ــط يتواف ــذا الضاب وه
ــواز:  ــدم اجل ــبب ع ــامء يف س ــار العل ــة كب ــس هيئ جمل
ــدة  ــني واح ــىل ع ــن ع ــني عقدي ــع ب ــه جام ــن أن )م
ــا متلفــان يف احلكــم  ــىل أحدمهــا، ومه ــري مســتقر ع غ
متنافيــان فيــه(. ولكــن جممــع الفقــه اإلســالمي صاغــه 
عــىل أنــه ضابــط للمنــع، وجملــس اهليئــة صاغــه عــىل 
ــك  ــع ذل ــس املجم ــد جمل ــّم أك ــع، ث ــل للمن ــه تعلي أن
بإيــراد ضابــط اجلــواز كمفهــوم مالفــة لضابــط املنــع، 
الفقــرة )ب(، وهــو:  البنــد األول مــن  وذلــك يف 
ــن  ــام ع ــتقل كل منه ــني يس ــن منفصل ــود عقدي "وج
ــع بعــد  ــرام عقــد البي ــًا، بحيــث يكــون إب اآلخــر زمان
عقــد اإلجــارة"، أي أنــه جيــوز اجتامعهــام عــىل ســبيل 
ــن  ــع ع ــاد البي ــن انعق ــل زم ــث ينفص ــب، بحي التعاق

ــارة. ــاد اإلج ــن انعق زم
ــد  ــامع عق ــواز اجت ــان ج ــاء اهلل - بي ــيأيت - إن ش وس
البيــع مــع عقــد اإلجــارة بصــورة أخــرى - غــري 
ــن يف  ــدان واردي ــون العق ــث يك ــورة - بحي ــذه الص ه
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وقــت واحــد عــىل حملــني متلفــني، وتوافــرت أركاهنــام 
ورشوط صحتهــام. 

ــو: أن  ــواز، وه ــط اجل ــع ضاب ــرار املجم ــر ق ــًا: ذك ثاني
ــع.  ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي ــون اإلج تك

والــذي يكشــف حقيقــة العقــد هــل هــو إجــارة فعليــة 
أو عقــد ســاتر للبيــع هــو حمــل العقــد )املعقــود عليــه(؛ 
لكونــه أحــد أركان العقــد، والعلــامء متفقــون عــىل أن 
ــوض  ــة بع ــة معلوم ــىل منفع ــد ع ــارة: عق ــة اإلج ماهي

معلــوم )ينظــر: املغنــي: 212/5(. 
ــا  ــة ومقابله ــارة: منفع ــد اإلج ــه يف عق ــود علي فاملعق
أجــرة، أي أن األجــرة عــوض عــن املنفعــة، فــإذا 
ــل  ــس يف مقاب ــتأجر لي ــه املس ــذي يدفع ــط ال كان القس
املنفعــة، بحيــث ال تناســب بــني العــوض واملعــوض، 
فقــد ختلفــت حقيقــة عقــد اإلجــارة، ولــذا فــإن 
ــل أو  ــرة املث ــىل أج ــد ع ــاري إذا كان يزي ــط اإلجي القس
ــا،  ــود عليه ــني املعق ــة الع ــادة ملنفع ــرة املعت ــىل األج ع
فهــو قســط روعــي فيــه أنــه ثمــن للســلعة، وأن إرادة 
ــلعة  ــع الس ــك - إىل بي ــة - دون ش ــن متجه املتعاقدي
 ،)2639/٤ الشــاذيل:  )ينظــر:  إجارهتــا  وليــس 
والقاعــدة أن العــربة بحقيقــة الــيء وليــس يف تســمية 
املتعاقديــن لــه، وإنــام يؤخــذ بتســمية املتعاقديــن 
ــل  ــك مل يقب ــا، ولذل ــد حتتمله ــة العق ــت حقيق إذا كان
ــابقة، وال  ــه مس ــامر بأن ــن للق ــمية املتعاقدي ــامء تس العل
تســمية الفائــدة الربويــة بأهنــا ثمــن، إذ كانــت احلقيقــة 

ــك.  ــى ذل تأب
ــذي أورده جممــع الفقــه  ــط ال ونالحــظ أن هــذا الضاب
ــار  ــة كب ــاين هليئ ــل الث ــع التعلي ــق م ــالمي يتواف اإلس
العلــامء، ولكــن جممــع الفقــه اإلســالمي صاغــه عــىل 
شــكل رشط  صحــة، وجملــس اهليئــة صاغــه عــىل أنــه 
ــث  ــل، حي ــه التعام ــري ب ــا جي ــىل م ــي ع ــذ رشع مأخ
جــاء يف قــرار اهليئــة مــا نصــه: "أن األجــرة تقدر ســنوّيًا 
ــود  ــة املعق ــه قيم ــتوىف ب ــط يس ــدار قس ــهريًا بمق أو ش

عليــه، ويعــده البائــع أجــرة مــن أجــل أن يتوثــق بحقــه 
ــك: إذا  ــال ذل ــه، مث ــرتي بيع ــن للمش ــث ال يمك حي
كانــت قيمــة العــني التــي وقــع عليهــا العقــد مخســني 
ــب  ــال حس ــف ري ــهرّيًا أل ــا ش ــال، وأجرهت ــف ري أل
ــة  ــي يف احلقيق ــني، وه ــرة ألف ــت األج ــاد، ُجعل املعت
ــإن  ــدرة، ف ــة املق ــغ القيم ــى تبل ــن حت ــن الثم ــط م قس
ــني،  ــه الع ــحبت من ــاًل س ــري مث ــط األخ ــرس بالقس أع
باعتبــار أهنــا مؤجــرة، وال ُيــردُّ عليــه مــا ُأخــذ منــه بناء 
ــه اســتوىف املنفعــة، وال خيفــى مــا يف هــذا مــن  عــىل أن
الظلــم واإلجلــاء إىل االســتدانة إليفاء القســط األخري". 
عــىل أن ضابــط األجــرة بكوهنــا فعليــة وليســت ســاترة 
ــها  ــن قياس ــي يمك ــرة الت ــور الظاه ــن األم ــع، م للبي
والتعــرف عــىل حقيقتهــا بســهولة، مــن خــالل تقييــم 
قيمــة القســط اإلجيــاري يف العقــد، ومــدى تناســبه مــع 
ــادة مــن عدمــه، فهــذا األمــر ليــس مــن  األجــرة املعت
األمــور الباطنــة التــي ال اطــالع ألحــد عليهــا، بمعنــى 

أن الواقــع يصدقــه أو يكذبــه بدقــة متناهيــة. 
الفقــه  جممــع  عليــه  نــّص  الــذي  الــرشط  وهــذا 
ــار  ــة كب ــس هيئ ــذي أورده جمل ــذ ال ــالمي، واملأخ اإلس
العلــامء، قــد راعامهــا نظــام التأجــري التمويــيل والئحتــه 
التنفيذيــة، وجتــاوز اإلشــكال املرتتــب عليهــام، بطريقــة 

ــك -.  ــح ذل ــيأيت توضي ــام س ــة - ك ــهلة وواضح س
ــة  ــالمي ثالث ــه اإلس ــع الفق ــرار جمم ــاف ق ــًا: أض ثالث
رشوط لصحــة اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، وهــي 

ــاز:  بإجي
ــك ال  ــىل املال ــرة ع ــني املؤج ــامن الع ــون ض 1- أن يك

ــتأجر.  ــىل املس ع
ــًا إســالمّيًا  2- أن يكــون تأمــني العــني املؤجــرة تعاونّي
ال جتارّيــًا، ويتحملــه املالــك املؤجــر وليــس املســتأجر. 
ــىل  ــغيلية ع ــري التش ــة غ ــات الصيان ــون نفق 3- أن تك

ــارة.  ــدة اإلج ــوال م ــتأجر ط ــىل املس ــر ال ع املؤج
ــام هــي مــن مقتــى عقــد  ــة إن وهــذه الــرشوط الثالث
اإلجــارة، ومــن اآلثــار املرتتبة عــىل انعقادهــا صحيحة، 
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ــكام  ــن أح ــا م ــرشط؛ ألهن ــد ال بال ــت بالعق ــي تثب فه
ــا  ــص عليه ــالمي، فالن ــه اإلس ــارة يف الفق ــد اإلج عق
ــد  ــا يف العق ــرتط خالفه ــو اش ــد، ول ــاب التأكي ــن ب م
فــإن الفقــه اإلســالمي يبطــل هــذا الــرشط كــام أبطــل 
النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - رشط أهــل بريــرة ملــا 
ــة -  ــال لعائش ــم، وق ــا هل ــون والؤه ــرتطوا: أن يك اش
ريض اهلل عنهــا -: "اشــرتهيا وأعتقيهــا واشــرتطي هلــم 
الــوالء، فإنــام الــوالء ملــن أعتــق" )أخرجــه البخــاري: 
 ،  11٤2/2 ومســلم:  2168؛  احلديــث:    ،37/3

احلديــث: 8 - 15٠٤ (. 
ــة  ــي إىل حقيق ــر الفقه ــرصف النظ ــي أن ين ــذا ينبغ ول
ــار  ــا اآلث ــام، أم ــىل ضوئه ــه ع ــره وتكييف ــد وجوه العق
املرتتبــة عــىل العقــد، كالضــامن والصيانــة، فهــي تتقــرر 
ــس  ــد، ولي ــة للعق ــي تابع ــد، وه ــف العق ــة لتكيي نتيج

العقــد تابعــًا هلــا.
ــق  ــالمي أن تطب ــه اإلس ــع الفق ــرار جمم ــزم ق ــًا: أل رابع
أحــكام  بالتمليــك  املنتهيــة  اإلجــارة  عقــد  عــىل 
ــد  ــع عن ــكام البي ــارة، وأح ــدة اإلج ــوال م ــارة ط اإلج

ــني.  ــك الع متل
ــني،  ــن منفصل ــود عقدي ــىل وج ــاء ع ــزام بن ــذا اإلل وه
ــىل أن  ــاء ع ــًا، وبن ــر زمان ــن اآلخ ــام ع ــتقل كل منه يس
عقــد البيــع يعقــب عقــد اإلجــارة، عــىل ســبيل التوايل. 
ــذا  ــعودي ه ــيل الس ــار التموي ــام اإلجي ــى نظ ــد راع وق
ــك  ــد متلي ــن: عق ــع عقدي ــد جيم ــب إذا كان العق اجلان
ــذه  ــري ه ــدة غ ــة جدي ــاء بصيغ ــارة، وج ــد إج وعق
الصيغــة التــي أوردهــا جممــع الفقــه اإلســالمي - كــام 

ــه -.  ــيأيت بيان س

املطلب الثالث
ــة  ــت قيم ــو كان ــة ول ــذه املعامل ــواز ه ــاه إىل ج االجت

ــل ــرة املث ــى أج ــد ع ــاط تزي األقس
ــة املحاســبة واملراجعــة  ــه هيئ وهــذا االجتــاه أخــذت ب
املاليــة اإلســالمية، حيــث وضعــت  للمؤسســات 

معيــارًا خاّصــًا باإلجــارة واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك 
ــادة  ــد )8/8(: بــــ "زي ــمحوا يف البن ــار 9( وس )املعي
األجــرة عــىل أجــرة املثــل، يف مقابلــة الوعــد لــه 
بالتمليــك يف هنايــة مــدة اإلجــارة" )املعايــري الرشعيــة: 

.)15٠  -  132
وقــد تقــدم يف االجتاهــني الســابقني أن هيئــة كبــار 
ــل،  ــرة املث ــىل أج ــادة ع ــوا الزي ــة منع ــامء يف اململك العل
وأن جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل اشــرتط أن تكــون 

ــع.  ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي اإلج
الــذي يكشــف حقيقــة  بــأن  القــول  وقــد ســبق 
ــع،  ــاترًا للبي ــدًا س ــة، أو عق ــارة فعلي ــه إج ــد بكون العق
ــة  ــني املنفع ــب ب ــه )التناس ــود علي ــة املعق ــو طبيع ه
واألجــرة(، فــإذا كان القســط الــذي يدفعــه املســتأجر 
ال يتناســب مــع قيمــة املنفعــة، فــال يصــدق عليــه أنــه 
)أجــرة يف مقابــل املنفعــة(، وزيــادة قيمتــه تكشــف أنــه 
ــوض  ــرد ع ــس جم ــلعة ولي ــن للس ــه ثم ــه أن ــي في روع

ــة.  ــن املنفع ع
يقــول د. حممــد القــري: "املســتأجر الــذي يدفــع 
ــه  ــل، فإن ــار املث ــىل إجي ــريًا ع ــد كث ــة تزي ــاطًا إجياري أقس
ــن  ــل ثم ــات تقاب ــي مدفوع ــادة ه ــك الزي ــم أن تل يعل
ذلــك األصــل، أي أن األقســاط التــي يدفعها مقســومة 
ــن  ــزء ثم ــع، وج ــن للمناف ــو ثم ــزء ه ــن: ج إىل جزأي
ــد  ــة عق ــل إىل هناي ــا يص ــه عندم ــم فإن ــن ث ــة، وم للرقب
اإلجيــار، يكــون قــد دفــع مــن ثمنــه مــا جيعــل اختيــاره 

ــري: 5٤7/2(. ــلاًم" )الق ــرًا مس ــرشاء أم لل
ــا  ــإّن رض ــر: "ف ــم عم ــد احللي ــد عب ــول د. حمم ويق
املســتأجر بدفــع قســط إجيــار أعــىل بكثــري مــن قســط 
ــع  ــه يدف ــىل أن ــد ع ــل العق ــه دخ ــادي، فإن ــار الع اإلجي
مــع كل قســط إجيــار - مقابــل االنتفــاع بالعــني - 
جــزءًا مــن ثمــن العــني... بــام يعنــي أنــه َقَصــَد الــرشاء 
ــر: 17(. ــم عم ــد احللي ــًا" )عب ــارة إلزام ــس اإلج ولي
ــذا  ــىل ه ــوء ع ــف الض ــذر قح ــور من ــلط الدكت ويس
"العقــد ال  اإلشــكال بأســلوب أوضــح، فيقــول: 
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يقــدم محايــة كافيــة للمســتأجر بــام حيافــظ عــىل حقوقــه 
ــن  ــئة ع ــرة الناش ــاط األج ــادات يف أقس ــة بالزي املتمثل
إدخــال أجــزاء الثمــن ضمــن األقســاط، والتــي 
ــرأ  ــإذا ط ــًا، ف ــني تدرجيّي ــن الع ــع ثم ــا دف ــد منه قص
ــإن  ــا، ف ــة أجله ــارة إىل هناي ــتمرار اإلج ــع اس ــا يمن م
ــتأجر كل  ــىل املس ــع ع ــني، وتضي ــرتد الع ــر يس املؤج
تلــك املبالــغ التــي دفعهــا لقــاء الثمــن، يتضــح ذلــك 
مــن بنــود رصحيــة يف عقــود اإلجيــار، جتعــل األقســاط 
ــزء  ــع وج ــن املناف ــدالً م ــا، ب ــع وحده ــة للمناف مقابل
ــوازن يف  ــدم ت ــم وع ــذا ظل ــني... ويف ه ــن الع ــن ثم م
ــارة  ــف يف اإلج ــة" )القح ــني العقدي ــات الطرف التزام

املنتهيــة بالتمليــك: 367/1(.
ــذي  ــن أن ال ــني م ــض الباحث ــه بع ــري إلي ــا يش ــا م أم
يكشــف عــن حقيقــة العقــد: هــل هــو إجــارة فعليــة أو 
أم هــو عقــد متليــك: "أن ترتتــب عــىل اإلجــارة آثارهــا 
املقــررة يف الفقــه اإلســالمي، كتحمــل املؤجــر ضــامن 
العــني وصيانتهــا الرضوريــة" )ينظــر: الزيدنيــني: 

.)12٤
ــا  ــك مل ــة، وذل ــن مناقش ــو م ــري ال خيل ــذا التفس ــإن ه ف

يــيل: 
ــل  ــالمي جتع ــه اإلس ــالت يف الفق ــد املعام 1- أن قواع
الضــامن والصيانــة أثــرًا مــن آثــار العقــد ومقتضياتــه، 
ــه  تثبــت بعــد أن تتحــدد طبيعــة العقــد، فــإن تقــرر أن
ــان عــىل املشــرتي، وإذا  ــة يكون بيــع فالضــامن والصيان
ــر،  ــىل املؤج ــة ع ــامن والصيان ــارة فالض ــه إج ــرر أن تق
ــة  ــي طبيع ــدد ه ــد، وال حت ــة العق ــا طبيع ــذه حتدده فه
العقــد، بمعنــى أن الــذي حيكمهــا هــو العقــد وليســت 

هــي حتكــم العقــد. 
2- أن جممــع الفقــه اإلســالمي يف اشــرتاطه أن تكــون 
اإلجــارة فعليــة وليســت ســاترة للبيــع، راعــى   - فيــام 
يظهــر - قواعــد العــدل بــني املتعاقديــن، فــإذا كانــت 
ــرأ  ــل، وط ــرة املث ــىل أج ــد ع ــة تزي ــاط اإلجياري األقس
ــي  ــا يقت ــارة، أو م ــد اإلج ــتمرار عق ــع اس ــا يمن م

فســخ العقــد، فــإن املؤجــر يســرتد العــني وتضيــع عــىل 
املســتأجر مجيــع املبالــغ التــي دفعهــا بقصــد التملــك، 
ألن بنــود عقــد اإلجيــار التمويــيل ُينــّص فيهــا رصاحــة 
عــىل أّن األقســاط اإلجياريــة يف مقابــل املنافــع وحدهــا، 
ــن  ــدل ع ــا ب ــري إىل أهن ــا يش ــد م ــود العق ــس يف بن ولي
املنافــع مــع جــزء مــن ثمــن العــني، ويف هــذا إخــالل 
ــف  ــر: القح ــن )ينظ ــات املتعاقدي ــوازن يف التزام بالت
يف اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك: 367(، وباملقابــل فلــو 
ــف  ــل، وُكيِّ ــرة املث ــىل أج ــة ع ــاط اإلجياري زادت األقس
ــع  ــا يمن ــرأ م ــيط، وط ــع بالتقس ــه بي ــىل أن ــد ع العق
اســتمرار العقــد، أو يقتــي فســخه، فــإن البائــع 
ــي  ــغ الت ــع املبال ــرتد مجي ــرتي يس ــني، واملش ــرتد الع يس
ــع  ــع؛ لكــون املبي ــار أهنــا ثمــن للمبي دفعهــا عــىل اعتب
مــن ضــامن املشــرتي فغلتــه لــه، ويف هــذا تضييــع حلــق 

ــع.  البائ
ــال  ــه يف ح ــول بأن ــه الق ــكال ال يزيل ــذا اإلش 3- أّن ه
ــه  ــر، فإن ــل املؤج ــتأجر لألص ــك املس ــب متل ــدم ترت ع
يرجــع إىل أجــرة املثــل وُيـــرد إىل املســتأجر الفــرق بــني 
ــدأ  ــد؛ ألن مب ــددة يف العق ــرة املح ــل واألج ــرة املث أج
ــه،  ــه وال يزيل ــكال ويثبت ــد اإلش ــرق يؤك ــاع الف إرج

ــوه:  ــن وج ــك م وذل
مــن  العقــد  يقــدح يف صحــة  أنــه  األول:  الوجــه 
أساســه؛ ألن العقــود الصحيحــة ترتتــب آثارهــا عــىل 
وجــه اللــزوم، وال يصــح نقضهــا أو تعديــل احلقــوق 

ــا.  ــة عليه املرتتب
الوجــه الثــاين: أن مبــدأ احتامليــة تعديــل العــوض 
املســتحق بموجــب العقــد جيعــل حمــل العقــد جمهــوالً، 
مــن جهــة أن العــوض قــد يســقط جــزء منــه يف حــال 
عــدم متلــك املســتأجر لألصــل املؤجــر، وقــد ال يســقط 
ــل  ــتأجر لألص ــك املس ــب متل ــال ترت ــه يف ح يشء من
املؤجــر، وأحــد هذيــن االحتاملــني وارد دون أن يتحدد 
أثنــاء التعاقــد، فالــرتدد يف مــآل العقــد يصــريه جمهــوالً. 
ــوض  ــل الع ــة تعدي ــدأ احتاملي ــث: أن مب ــه الثال الوج
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ــرر  ــه غ ــد في ــل العق ــد، جيع ــب العق ــتحق بموج املس
مــن جهــة عــدم اســتقرار عــوض األجــرة عــىل مقــدار 
معلــوم، وإنــام هــو مــرتدد بــني عوضــني، عــوض حمــدد 
يف العقــد، وعــوض ســيتقرر الحقــًا إذا مل يرتتــب عــىل 
ــعلم  ــر، وال ُيـ ــل املؤج ــتأجر لألص ــك املس ــد متل العق

ــه العقــد.  أهّيــام الــذي سيســتقر علي
ــون  ــيل ال تك ــار التموي ــود اإلجي ــع: أن عق ــه الراب الوج
ــا يف  ــام أحدمه ــني، وإن ــن متكافئ ــني متعاقدي ــادة ب ع
مركــز قــوة وهــو املمــول )املؤجــر(، واآلخــر يف 
ــل  ــتأجر(، فجع ــول )املس ــو املتم ــف وه ــز ضع مرك
مصــري األمــوال الزائــدة عــىل أجــرة املثــل التــي دفعهــا 
املســتأجر ألجــل متلــك األصــل املؤجــر، يتقــرر 
ــا،  ــر قيمته ــق تقدي ــه، وح ــن عدم ــا م ــق إرجاعه ح
ــإن  ــه، ف ــس يف مبتدئ ــد ولي ــة العق ــون يف هناي ــام يك إن
ــوازن العقــد؛ لقــوة نفــوذ رشكات  ــدأ ت هــذا خيــل بمب
ــا،  ــدة بحيازهت ــوال الزائ ــذه األم ــون ه ــل، ولك التموي
ــي  ــة الت ــاط اإلجياري ــادة األقس ــع زي ــتوجب من ــا يس مم
ــة  ــل، وأقــرب األمثل ــل املنفعــة عــىل أجــرة املث يف مقاب
ــة  ــه هيئ ــا قررت ــد م ــوازن العق ــالل بت ــدأ اإلخ ــىل مب ع
ــة اإلســالمية،  املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املالي
ــد  ــة يف البن ــت رصاح ــث نص ــع، حي ــار التاس يف املعي
)8/8( عــىل أنــه: يف حــال تعــذر اســتمرار عقــد 
ــال  ــتأجر، ف ــن املس ــبب م ــه بس ــة مدت ــارة إىل هناي اإلج
ُيـــرّد إليــه الفــرق بــني أجــرة املثــل واألجــرة املحــددة 
ــري  ــل )املعاي ــرة املث ــن أج ــر م ــت أكث ــد إذا كان يف العق

الرشعيــة: 1٤٤(. 
ــد  ــدر الزائ ــون الق ــاالت يك ــن احل ــري م ــه يف كث ــع أن م
ــل  ــل، وباملقاب ــرة املث ــاف أج ــل أضع ــرة املث ــىل أج ع
فقــد يكــون تعــذر إكــامل العقــد بســبب مــن املســتأجر 
ــاط  ــن األقس ــري م ــط األخ ــع القس ــن دف ــره ع بتأخ

ــاًل. ــه مث ــاره أو إفالس ــة إعس ــة؛ نتيج اإلجياري
ويف هــذا اجلانــب يقــول الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــه: "هذا 
العقــد هبــذه اخلصائــص هــو عقــد غــرر وجمازفــة؛ ألن 

املشــرتي قــد ُيعــرس يف آخــر قســط، وقــد دفــع أقســاطًا 
ــع،  ــة املناف ــاوز قيم ــا تتج ــارة، ألهن ــب اإلج ال تناس
ــن  ــرس الثم ــد خ ــة، فق ــة للرقب ــل قيم ــي يف األص وه
واملثمــون، اللذيــن ربحهــام البائــع، ويكــون البائــع قــد 
ــذي  ــار ال ــوض". )اإلجي ــوض واملع ــىل الع ــل ع حص

ــك ٤/2669(. ــي بالتملي ينته
ــام أنظمــة الدولــة وجهــات  ــه يســتوجب قي وهلــذا فإن
بــني  العقــدي  التــوازن  عــىل  باملحافظــة  الفتــوى 

أطرافــه.

املبحث الثاين
حتديــد االجتــاه الفقهــي لصيغــة عقــد اإلجيــار التمويــيل 

يف النظــام الســعودي.
ــه  ــة والئحت ــيل يف اململك ــار التموي ــام اإلجي ــج نظ عال
بعقــد  للتعامــل  فقهــي  إشــكال  أبــرز  التنفيذيــة 
ــهلة،  ــردة وس ــة متف ــك بطريق ــيل، وذل ــار التموي اإلجي
وهــذا اإلشــكال يتمثــل يف أن الدفعــات اإلجياريــة 
ــث إن  ــل، بحي ــرة املث ــىل أج ــدًا ع ــدرًا زائ ــن ق تتضم
ــب  ــة يف الغال ــا عالق ــون هل ــة ال يك ــاط اإلجياري األقس
بأجــرة املثــل؛ ألن )املمــول( يراعــي يف حتديــد مقــدار 
ــل  ــل رشاء األص ــي كام ــة أن تغط ــاط اإلجياري األقس
مــع مصاريفــه وربحــه ورســوم التأمــني وعقــود 

الصيانــة األساســية. 
وســنتحدث عــن االجتــاه الفقهــي لنظــام اإلجيــار 

التمويــيل يف ثالثــة مطالــب: 
املطلب األول: اخلصائص الفقهية هلذا االجتاه.

املطلــب الثــاين: حقيقــة العقــد وفــق الصيغــة اجلديــدة 
التــي أوردهــا النظــام.

البيــع  الثالــث: إشــكال اجتــامع عقــدي  املطلــب 
واحــد.  عقــد  يف  واإلجــارة 

وذلك عىل النحو التايل: 

املطلب األول
خصائص االجتاه الفقهي لنظام اإلجيار التموييل



16

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

االجتاه الفقهي لصيغة اإلجيار التموييل يف النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

يمكــن إمجــال خصائــص االجتــاه الفقهــي الذي ســلكه 
النظــام الســعودي فيــام ييل: 

اخلاصيــة األوىل: أن النظــام - يف حــال تطبيقــه وفــق مــا 
نــص عليــه - طــوى صفحــة أصعــب إشــكال فقهــي 
يواجــه عقــد اإلجيــار التمويــيل بمختلــف صــوره، أال 
ــرة  ــىل أج ــة ع ــاط اإلجياري ــة األقس ــادة قيم ــو زي وه
املثــل مــع وصفهــا بأهنــا أجــرة، وأخــرج تلــك الصيغــة 
مــن دائــرة التعامــل هنائّيــًا، حيــث ألــزم املتعاملــني بــأن 
ــًا، ومنــع أن يكــون مبلــغ  يكــون مبلــغ األجــرة حقيقّي
األجــرة املحــدد يف العقــد أعــىل مــن أجــرة املثــل، كــام 

منــع أن يقــلَّ مقــداره عــن أجــرة املثــل. 
اخلاصيــة الثانيــة: أن النظــام اســتحدث صيغــة جديــدة 

تنبنــي عــىل أساســني: -
األســاس األول: فصــل قيمــة أجــرة األصــل عــن قيمة 
حــق التملــك يف كل قســط إجيــاري، وفــق قاعــدة 
)املقابــل املجــزأ(، وذلــك بــدال عــن الصيغــة التقليديــة 
املعهــودة التــي جيــري عليهــا التعامــل املتمثلــة يف 

ــد(. ــل املوح )املقاب
واألســاس الثــاين: جتزئــة العقــد إىل عقــد إجــارة 
ــذ  ــًا من ــأان مع ــة، ينش ــك للرقب ــد متلي ــة، وعق للمنفع
ــدال  ــك ب ــوازي، وذل ــبيل الت ــىل س ــد، ع ــة العق بداي
ــا  ــري عليه ــي جي ــودة الت ــة املعه ــة التقليدي ــن الصيغ ع
ســبيل  عــىل  العقديــن  اجتــامع  وهــي  التعامــل، 

التعاقــب.
إعــادة  عليهــا  يرتتــب  اجلديــدة  الصيغــة  وهــذه 
تشــكيل عقــد اإلجيــار التمويــيل يف حــال تضمنــه حّقــًا 
ــد،  ــة العق ــر يف هناي ــل املؤج ــك األص ــول يف متل للمتم
حيــث يكــون عقــد اإلجيــار التمويــيل جامعــًا لعقديــن 
مســتقلني، أحدمهــا: عقــد إجيــار عــىل منفعــة األصــل 
املؤجــر بأجــرة حمــددة، واآلخــر عقــد متلــك لألصــل 

ــدد.  ــن حم ــر بثم املؤج
اخلاصيــة الثالثــة: إذا كان عقــد اإلجيــار التمويــيل يتيــح 
للمســتأجر خيــار امتــالك األصــل املؤجــر عنــد انتهــاء 

ــة  ــذ البداي ــتصحب من ــام اس ــإن النظ ــد، ف ــدة العق م
ــه إىل  ــل، وإعادت ــتأجر لألص ــك املس ــدم متل ــامل ع احت
ــة: أن  ــن الالئح ــعة م ــادة التاس ــرر يف امل ــك، فق املال
للمســتأجر حــق اســرتداد قيمــة مبلــغ التملــك للفــرتة 
ــة  ــىل قيم ــص ع ــع الن ــاج - م ــال حيت ــا، ف ــي دفعه الت
التملــك يف العقــد - إىل إعــادة النظــر يف بنــود العقــد، 
وال إىل إعــادة النظــر يف قيمــة األقســاط اإلجياريــة التــي 

ــتأجر.  ــا املس دفعه
ــة  ــه التنفيذي ــع الئحت ــام م ــة: أن النظ ــة الرابع اخلاصي
ــيل إحــدى حالتــني، مهــا:  حــدد لعقــد اإلجيــار التموي
احلالــة األوىل: أاّل يتضمــن العقــد حــق متلــك املتمــول 
ــد وارد  ــد )أي أن العق ــة العق ــر يف هناي ــل املؤجَّ لألص
ــا القســط اإلجيــاري يقتــرص  عــىل املنفعــة فقــط(، وهن

مبلغــه عــىل مقــدار أجــرة املنفعــة فقــط. 
متلــك  حــق  العقــد  يتضمــن  أن  الثانيــة:  احلالــة 
ــذه  ــد، ويف ه ــة العق ــر يف هناي ــل املؤجَّ ــول لألص املتم
ــة يكــون القســط اإلجيــاري جامعــًا بــني قيمتــني  احلال
حــق  وقيمــة  األصــل،  أجــرة  قيمــة  منفصلتــني: 
التملــك، وألــزم النظــام بتحديــد قيمــة كل منهــام عــىل 

ــد.  ــاء العق ــد إنش ــدة عن ح
وهــذه اخلصائــص األربــع نســتنتجها مــن املــادة 
العرشيــن مــن النظــام، ونــص الشــاهد منهــا: "ُيســلِّم 
املســتأجُر األصــل املؤجــر إىل املؤجــر عنــد إهنــاء العقــد 
ــتأجر  ــرت املس ــا مل خي ــه، م ــاء مدت ــاخه أو انقض أو انفس

ــد".  ــب العق ــر بموج ــل املؤج ــالك األص امت
ــيل -  ــار التموي ــد اإلجي ــأن عق ــي ب ــادة تق ــذه امل فه
بموجــب العقــد - يتيــح للمســتأجر اخليــار يف امتــالك 
األصــل أو إعادتــه للاملــك عنــد انتهــاء مــدة اإلجيــار. 
ــة  ــن الالئح ــعة م ــادة التاس ــن امل ــتنتجها م ــا نس وأيض
التنفيذيــة للنظــام، ونــص الشــاهد منهــا: "إذا كان 
ــب أن  ــه، فيج ــد ب ــك أو الوع ــق التمل ــتأجر ح للمس
ــة  ــه قيم د في ــحدَّ ــداد، ُيـ ــدوالً للس ــد ج ــن العق يتضم
ــني،  ــك، منفصل ــق التمل ــة ح ــل، وقيم ــرة األص أج
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عــىل أال يقــل القســط أليــة مــدة مــن مــدد العقــد عــن 
ــد، أو  ــخ العق ــدة، وإذا ُفس ــك امل ــل لتل ــرة األص أج
انفســخ برضــا الطرفــني أو بأحــكام العقــد أو بالنظــام، 
فللمســتأجر اســرتداد قيمــة حــق التملــك للفــرتة التــي 

ــا". دفعه
بحــق  املقصــود  النقــد  مؤسســة  أوضحــت  وقــد 
ــه: مــا زاد عــىل قيمــة أجــرة األصــل مــن  التملــك بأن
قيمــة القســط الــذي يدفعــه املســتأجر بصفــة دوريــة. 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1. (

) aspx

وهباتــني املادتــني قــى النظــام بــأن يكــون املبلــغ املــايل 
ــًا، وأن األجــرة املحــددة يف العقــد إنــام  لألجــرة حقيقّي
ــج  ــام دم ــع النظ ــط، ومن ــة فق ــل املنفع ــا يقاب ــي م ه
ــد،  ــغ واح ــك يف مبل ــة التمل ــع قيم ــرة م ــة األج قيم

ــدة.  ــىل ح ــا ع ــدار كل منه ــل مق ــزم بفص وأل
ــذ  ــات من ــوق وااللتزام ــب احلق ــي ترتي ــذا يقت وه
ــة،  ــة ومتوازن ــهلة وواضح ــة س ــد، وبطريق ــة العق بداي
ــل، أو  ــك األص ــول لتمل ــار املتم ــال اختي ــواء يف ح س

ــك.  ــه يف ذل ــدم رغبت ع
ــق هــذا  ــل تطبي ــل يف تفاصي ــام مل يدخ ــىل أن النظ ع
العقــد، وفــق هــذه الصيغــة اجلديــدة التــي اجتــه إليهــا، 
ــا  ــند إليه ــي أس ــة الت ــاء واجله ــه والقض ــاركًا للفق ت
ــط  ــع الضواب ــام وض ــذا النظ ــذ ه ــىل تنفي اإلرشاف ع
واملعايــري، وهــذا مــا أشــارت إليــه املــادة العــارشة مــن 

ــا:  ــاء فيه ــث ج ــة، حي الالئح
"1- للمؤسســة وضــع معايــري لعقــود اإلجيــار التموييل 
بــام حيقــق ســالمة النظــام املــايل، وعدالــة التعامــالت، 

وأهــداف النظــام والئحتــه. 
2- للمؤسســة إقــرار صيــغ نموذجيــة لعقــود اإلجيــار 

التمويــيل تراعــي حقــوق األطــراف ذات العالقــة". 
والنظــام يف اململكــة هبــذا االجتــاه اجلديــد الــذي ســنَّه 
لصيغــة عقــد اإلجيــار التمويــيل - يف حــال تطبيقــه وفق 
ــو  ــرًا، وه ــائكًا وع ــًا ش ــق طريق ــه - أغل ــص علي ــا ن م

ــل  ــرة املث ــىل أج ــة ع ــاط اإلجياري ــة األقس ــادة قيم زي
حتــت مســمى األجــرة، وفتــح طريقــًا واضحــًا يــرسًا، 
بفصــل قيمــة األجــرة عــن قيمــة حــق التملــك، وعــىل 
ــد عــىل أجــرة  ــة ال تزي أن تكــون قيمــة األجــرة حقيقي
ــة إىل  ــك بحاج ــع ذل ــه م ــا، لكنّ ــص عنه ــل وال تنق املث
وضــع معــامل وعالمــات حتــدد املســار وهتدي الســاري 
ــع االلتفــاف  ــد، ومتن ــذا العق ــل هل ــق األمث نحــو التطبي

عــىل مــا جــاء بــه. 

املطلب الثاين
حقيقة العقد وفق الصيغة الواردة يف النظام

بعــد أن عرضنــا الصيغــة اجلديــدة لعقــد اإلجيــار 
ــي جــاء هبــا النظــام يف اململكــة، نعــرض  ــيل الت التموي
ــالل  ــن خ ــة م ــذه الصيغ ــة ه ــب حقيق ــذا املطل يف ه
توصيفهــا الفقهــي، وذلــك مــن خــالل الفرعــني 

التاليــني: 
ــرص  ــة تقت ــاط اإلجياري ــت األقس ــرع األول: إذا كان الف

ــط. ــل فق ــرة األص ــة أج ــىل قيم ع
الفــرع الثــاين: إذا كانــت األقســاط اإلجياريــة تتضمــن 
قيمــة أجــرة األصــل مــع زيــادة متثــل قيمــة حــق متلــك 

األصــل. 

الفرع األول:
إذا كانــت األقســاط اإلجياريــة تقتــر عــى قيمــة أجرة 

ــل فقط األص
إذا كانــت قيمــة القســط اإلجيــاري تقتــرص عــىل القيمــة 
احلقيقيــة ألجــرة األصــل فقــط، فالعقــد حينئــذ يكــون 
ــوم،  ــوض معل ــة بع ــدة معلوم ــة م ــة معلوم ــىل منفع ع
ــوض  ــا دام أن الع ــة، م ــل املنفع ــة يف مقاب ــذه القيم وه
ــادة،  ــل املعت ــرة املث ــع أج ــب م ــث يتناس ــي، بحي حقيق

والعقــد إذًا عقــد إجــارة فقــط. 
وأمــا مــا ســوف يتفــق عليــه املتعاقــدان يف هنايــة العقد، 

فــذاك عقــد آخــر ينشــأ وترتتــب آثــاره يف حينه. 
عــىل أنــه ال يكــون مقــدار القســط اإلجيــاري يف حــدود 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx 
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أجــرة املثــل، أي ال يتضمــن حــق متلــك إال يف حــاالت 
ــة  ــد طويل ــدة العق ــون م ــادرة؛ كأن تك ــل ون ــة ب قليل
جــّدًا، بحيــث تغطــي األجــرُة رأَس مــال األصــل 

ــه.  وأرباح
أو أن يكــون العقــد متضمنــًا حــق متلــك لكــن الدفعــة 
وهاتــان  جــّدًا،  كبــري  مبلغهــا  للتملــك  األخــرية 
الصورتــان ال حتققــان -عــادة - الغايــة مــن عقــد 
ــىل أن  ــام، ع ــل هب ــدر التعام ــذا ين ــيل، ل ــار التموي اإلجي
هــذه الصيغــة تتفــق مــن حيــث املرشوعيــة مــع قــرار 
جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل رقــم )11٠ - ٤/12( 
والــذي ســبق إيــراده، إذا التــزم املتعاقــدان بالضوابــط 

ــرار.  ــرتطها الق ــي اش الت

الفرع الثاين:
ــرة  ــة أج ــن قيم ــة تتضم ــاط اإلجياري ــت األقس إذا كان
ــل. ــك األص ــق متل ــة ح ــل قيم ــادة متث ــع زي ــل م األص
تلجــأ جهــات التمويــل عــادة إىل رفــع قيمــة األقســاط 
اإلجياريــة بــام يضمــن هلــا اســرتداد كامــل ثمــن 
األصــل مــع هامــش ربــح مناســب، لكــن حتــت 
مســمى أجــرة األصــل )املقابــل املوحــد(، إال أن هــذا 
التــرصف يرتتــب عليــه حماذيــر رشعيــة - كــام تقــدم -. 
فجــاءت املــادة التاســعة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام 
اإلجيــار التمويــيل فألزمــت بفصــل قيمــة أجــرة األصل 
ــث  ــزأ(، بحي ــل املج ــك )املقاب ــق التمل ــة ح ــن قيم ع
ــني،  ــن منفصل ــن اجلزأي ــد هذي ــط العق ــن قس يتضم
ــط  ــمى: القس ــت مس ــرة، حت ــًا يف كل م ــددان مع ويس

ــدوري.  ال
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/ ( ــر ينظ

) FAQ1.aspx

ــة  ــق الصيغ ــيل وف ــار التموي ــد اإلجي ــح عق ــذا أصب وهب
عقديــن  جيمــع  الالئحــة  قررهتــا  التــي  اجلديــدة 
ــد  ــا: عق ــترتين، أحدمه ــري مس ــن غ ــتقلني ظاهري مس
ــة  إجــارة ملنفعــة األصــل، واآلخــر: عقــد متليــك لرقب

األصــل مســتثنى منــه منفعتــه مــدة معلومــة، واملعقــود 
ــوض يف كل  ــوم، والع ــدد ومعل ــام حم ــه يف كل منه علي

ــوم.  ــدد ومعل ــام حم منه
ــىل  ــت ع ــة أطلق ــن الالئح ــعة م ــادة التاس ــىل أن امل ع
ــل  ــول يف مقاب ــا املتم ــي يدفعه ــة الت ــوض أو القيم الع
ــوم أن  ــن املعل ــه م ــع أن ــك( م ــق التمل ــك )ح التمل
ــاه.  التملــك بعــوض ال يكــون إال بيعــًا، أو مــا يف معن
لكــن الالئحــة - فيــام يبــدو - مل تشــأ أن تــرصح 
ــادة  ــوق امل ــاة ملنط ــا مراع ــع(، إم ــد البي ــمى )عق بمس
الثانيــة مــن النظــام حيــث أطلقــت مســمى )التملــك( 
)كــام جــاء يف البنــد 2 مــن املــادة الثانيــة( ، وإمــا مراعاة 
للصيــغ التقليديــة التــي تلجــأ إليهــا األنظمــة األخــرى 
ــك  ــل التملي ــع، مث ــاترة للبي ــرة س ــون األج ــا تك عندم
عــن طريــق اهلبــة أو الوعــد باهلبــة أو الوعــد بالتملــك 
ــع  ــك؛ ألن البي ــارة التمل ــؤون إىل عب ــا، فيلج ونحوه
ــول كان  ــه املتم ــا دفع ــام م ــن، بين ــود ثم ــي وج يقت
ــة  ــن الالئح ــول م ــرة، وكان املأم ــمى األج ــت مس حت
ــذه  ــاوز ه ــدة أن تتج ــة اجلدي ــذه الصيغ ــا ه بتقريره
ــن  ــاح ع ــد اإلفص ــزم بع ــد تل ــي مل تع ــميات الت املس

ــه.  ــذ بدايت ــد من ــة العق حقيق
وهــذه الصيغــة اجلديــدة متيــزت بــأن املتعاقديــن 
ــة  ــرا حقيق ــام، وأظه ــا وغايته ــن مقصدمه ــا ع أفصح
ــني:  ــن وجه ــك م ــد، وذل ــة العق ــذ بداي ــا من تعاقدمه
ــون  ــيل يتك ــار التموي ــد اإلجي ــام أن عق ــه األول: ب الوج
ــغ  ــت الصي ــًا، فكان ــارة مع ــع واإلج ــدي البي ــن عق م
ــارة  ــدأ إج ــة(، يب ــة )تعاقبي ــه ذا طبيع ــة جتعل التقليدي
ــذ  ــًا من ــاره بيع ــم اعتب ــوز عنده ــًا، وال جي ــي بيع وينته
مالــكًا  يظــل  أن  يف  يرغــب  املمــول  ألن  انعقــاده؛ 

ــد.  ــاط العق ــل أقس ــتويف كام ــى يس ــل حت لألص
بخــالف الصيغــة اجلديــدة للنظــام التــي جعلــت البيــع 
ــة العقــد، ويســريان  ــذ بداي واإلجــارة ينشــأان معــًا من
ــق  ــاء ح ــع بق ــام، م ــواٍز، دون اندماجه ــكل مت ــًا بش مع
ــى يســتويف  ــة األصــل حت املمــول يف االحتفــاظ بملكي

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx
 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx
 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx
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كامــل أقســاط العقــد. 
ــىل  ــرص ع ــة ت ــة التقليدي ــت الصيغ ــاين: كان ــه الث الوج
ــمى  ــت مس ــدًا( حت ــون )موح ــب أن يك ــل جي أن املقاب
ــة  ــر حقيق ــي ال تظه ــه؛ ك ــون جتزئت ــرة، وال يقبل األج
البيــع املســترت، فيــؤدي ذلــك إىل تكييــف القضــاء 
ــل  ــة األص ــال ملكي ــه انتق ــب علي ــٌع، فيرتت ــه بي ــه بأن ل
)ينظــر:  املمــول  يتحاشــاه  مــا  للمشــرتي، وهــذا 

.)598/1 األلفــي: 
أمــا الصيغــة اجلديــدة فإهنــا ألزمــت )بتجزئــة( املقابــل 
ــول  ــق املم ــىل ح ــك ع ــر ذل ــترت، ومل يؤث ــار املس وإظه
ــل  ــتويف كام ــى يس ــل حت ــة األص ــاظ بملكي يف االحتف

ــيأيت -.  ــام س ــد - ك ــاط العق أقس
مــن  ختلــو  ال  اجلديــدة  الصيغــة  هــذه  أن  ورغــم 
ــاح  ــيأيت - إال أن اإلفص ــام س ــة - ك ــات فقهي مالحظ
ــن  ــده ع ــة، يبع ــذ البداي ــد من ــة التعاق ــن حقيق ــا ع فيه
ــة أو العقــود الســاترة حلقيقــة العقــد.  العقــود الصوري
ــه،  ــق حقيقت ــد وف ــذا العق ــع ه ــل م ــإن التعام ــذا ف ول
ــاره،  ــد آث ــه، وحتدي ــب أحكام ــه ترتي ــىل الفق ــهل ع يس
الطــرق غــري  اللجــوء إىل  وتقريــر ضوابطــه، دون 
املبــارشة، فليــس أصعــب عــىل الباحــث مــن أن 
ــه  ــة ويف نفس ــه الفقهي ــب أحكام ــدًا ويرت ــدارس عق يت

ــه.  ــع حقيقت ــره م ــاق ظاه ــدم انطب ــن ع يشء م
ــوب  ــن أي ــة ع ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــل ش ــذا نق ول
ــىل  ــر ع ــوا األم ــو أت ــل: "ل ــه يف احلي ــختياين قول الس
ــاوي  ــوع الفت ــم" )يف جمم ــون عليه ــكان أه ــه ل وجه

.)378 /2٠

املطلب الثالث:
إشــكال اجتــامع عقــدي البيــع واإلجــارة يف عقــد 

واحــد.

توطئة: 
يتوســع بعــض الباحثــني يف إطــالق مصطلــح )اجتــامع 
العقــود( يف الصيغــة التقليديــة لعقــد اإلجيــار التموييل، 

)مثــل صيغــة أن يقــول املمــول: أجرتــك هــذه الســلعة 
بأجــرة تدفــع كل شــهر، ملــدة مخــس ســنوات، عــىل أن 
تتملكهــا إذا ســددت مجيــع األقســاط، فيقبــل اآلخــر( 
بينــام إذا أمعنــت النظــر يف هــذه الصيغــة وجدهتــا 
وليــس  العقــود(،  )حتــول  مفهــوم  حتــت  تنــدرج 
)اجتــامع العقــود(؛ ألن العقــد يبــدأ فيهــا إجــارة 
وينتهــي بيعــًا، واملحــل فيهــام واحــد والعــوض واحــد.
وقــد نبــه املظهــري إىل حمــل اإلشــكال هنــا بقولــه: "إنام 
ــني  ــول للبيعت ــاب والقب ــامع إذا كان اإلجي ــون االجت يك
واحــدًا، أمــا لــو كان لــكل واحــد مــن البيعتــني إجيــاب 
وقبــول منفــرد، فــال بــأس وإن كان مائــة بيعــة يف جملس 
واحــد". )ينظر: املفاتيــح يف رشح املصابيــح ٤٤3/3(.
ــي نحــن  ــدة الت ــيل اجلدي أمــا يف صيغــة اإلجيــار التموي
ــتقل كل  ــن يس ــامع عقدي ــام اجت ــن أم ــا، فنح بصدده
منهــا باملحــل املعقــود عليــه وبالعــوض املرتتــب عليــه، 
ــارة،  ــا إج ــد، أحدمه ــة العق ــذ بداي ــًا من ــأان مع وينش
واآلخــر بيعــًا، واملعقــود عليــه يف اإلجــارة منفعــة 
األصــل مــدة معلومــة بأجــرة معلومــة، واملعقــود عليــه 
ــدة  ــة مل ــا املنفع ــتثنًى منه ــل مس ــة األص ــع رقب يف البي

ــردًا،  ــح منف ــام يص ــة، وكل منه معلوم
ونعرض فيام ييل حكم اجتامعهام: -

ــع  ــد البي ــني عق ــع ب ــم اجلم ــاء يف حك ــف الفقه اختل
ــني:  ــىل قول ــد، ع ــد واح ــارة يف عق ــد اإلج وعق

القول األول: جيوز اجلمع بينهام يف عقد واحد.
وهو مذهب احلنفية 

)الرسخيس:27/1٤؛ القدوري:3٠53/6(،
ــزي: 172/1(،  ــن ج ــاين:8/7؛ اب ــة )الزرق واملالكي
ــة  ــووي يف روض ــافعية )الن ــد الش ــني عن ــح القول وأص
ــي:٤/328(  ــر اهليتم ــن حج ــني: ٤31/3؛ اب الطالب
)املــرداوي:321/٤؛  احلنابلــة  عنــد  واملذهــب   ،
ــالم  ــيخ اإلس ــار ش ــو اختي ــي:51٠/1( ، وه الكرم
ــن  ــربى: 11/٤( ، واب ــاوي الك ــة ) يف الفت ــن تيمي اب

القيــم )يف أعــالم املوقعــني: 265/3(.
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ــاين: ال جيــوز اجلمــع بينهــام يف عقــد واحــد  القــول الث
ــد.  ــوض واح بع

ــوع:  ــووي يف املجم ــافعية )الن ــد الش ــول عن ــو ق وه
ــة  ــد احلنابل ــه عن ــي: 279/8(، ووج 388/9؛ الرافع
الفــروع:  يف  مفلــح  ابــن  321/٤؛  )املــرداوي: 

 .)162 /6

األدلة: 

أدلة القول األول: 
استدل أصحاب هذا القول بام ييل: 

الدليــل األول: أهنــام شــيئان جيــوز أخــذ العــوض عــن 
كل واحــد منهــام منفــردًا، فجــاز أخــذ العــوض عنهــام 
جمتمعــني )ينظــر: البخــاري يف املحيــط الربهــاين: 
ــي: ٤٠8/2(. ــاري: ٤5/2؛ التنوخ 176/7؛ األنص
ــا  ــارة، ومه ــًا وإج ــع بيع ــد مج ــه عق ــاين: أن ــل الث الدلي
معلومــان، ومل يتضمنــا غــررًا أو جهالــة أو ربــا، فكانــا 
ــي: 9/29٤(. ــري الصديق ــن أم ــر: اب ــني )ينظ صحيح

أدلة القول الثاين: 
استدل أصحاب هذا القول بام ييل: 

ــه  ــرة - ريض اهلل عن ــو هري ــا رواه أب ــل األول: م الدلي
- قــال: "هنــى رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم - 
عــن بيعتــني يف بيعــة")5(، ويف روايــة أخــرى: قــال النبي 
- صــىل اهلل عليــه وســلم -: "مــن بــاع بيعتــني يف بيعــة 

ــا")6(.  فلــه أوكســهام أو الرب

وجه االستدالل هبذا احلديث: 

ــدق  ــد يص ــد واح ــارة يف عق ــع واإلج ــامع البي أن اجت
ــي -  ــى النب ــد هن ــة، وق ــني يف بيع ــف بيعت ــه وص علي
ــال  ــة، ف ــني يف بيع ــن بيعت ــلم - ع ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــن :٤23/1٤(. ــن امللق ــر: اب ــام )ينظ ــوز اجتامعه جي

مناقشة االستدالل هبذا احلديث: 
نوقــش االســتدالل هبــذا احلديــث: بــأن احلديــث 
ليــس عــىل ظاهــره )ينظــر: اخلطــايب:122/3(، وقــد 
ــهرها: أن  ــوال أش ــىل أق ــريه ع ــامء يف تفس ــف العل اختل
ــة إىل ســنة عــىل أن يشــرتهيا  ــة مؤجل ــع الســلعة بامئ يبي
منــه بثامنــني حالــة )ينظــر: ابــن أمــري الصديقــي: 
2٤7/9( ، قــال ابــن القيــم )يف هتذيب ســنن أيب داود: 
ــى  ــذا معن ــني: 119/3(: وه ــالم املوقع 2٤٠/9 وأع
ٌل عــىل  ــزَّ احلديــث الــذي ال معنــى لــه غــريه، وهــو ُمنَ
ــىل اهلل  ــه - ص ــق لقول ــه مطاب ــا؛ ألن ــة بعينه ــع العين بي
عليــه وســلم -: فلــه أوكســهام أو الربــا، فهــام بيعــان يف 
بيــع واحــد، فــإن أخــذ بالثمــن احلال أخــذ بأوكســهام، 
وإن أخــذ بالثمــن األكثــر املؤجــل أخــذ بالربــا  ، وقــال 
شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: "وهــذا بعينــه هــو العينــة 

ــربى: 52/6(. ــاوى الك ــة" )يف الفت املحرم
الدليــل الثــاين: ال يصــح اجلمــع بــني البيــع واإلجــارة 
يف عقــد واحــد؛ ألهنــام خيتلفــان يف احلكــم، فــإن 
ــر:  ــع )ينظ ــل للبي ــارة، ومبط ــت رشط يف اإلج التوقي
ــدع: ٤/39(. ــح يف املب ــن مفل ــي: 279/8؛ اب الرافع

ونوقش من وجهن: 
الوجــه األول: أن اختــالف احلكــم يف كل منهــام ال يمنع 
الصحــة؛ لعــدم تنافرمهــا، إذ كل واحــد مــن العقديــن 
قائــم بذاتــه، مثبــت آلثــاره اخلاصــة بــه، فالبيــع مثبــت 
ــاره يف  ــت آلث ــار مثب ــن، واإلجي ــع والثم ــاره يف املبي آلث
املنفعــة واألجــرة، فهــو كــام لــو مجــع بــني بيــع ورهــن، 
فيصــح اجلمــع مــع اختــالف احلكــم يف كل منهــام 

ــديس ٤/39(. ــب: ٤٠٠/2؛ املق ــر: اخلطي )ينظ
الوجــه الثــاين: أن هــذا االســتدالل يصــح لــو أن 

)5( أخرجــه اإلمــام أمحــد، مســند أيب هريــرة - ريض اهلل عنــه -، احلديــث )1٠1٤8(، املســند 
ــث )1231(،  ــة، احلدي ــني يف بيع ــن بيعت ــي ع ــاء يف النه ــا ج ــاب م ــذي، ب )13٤/16(؛ والرتم
ســنن الرتمــذي )525/3(؛ والنســائي، بــاب بيعتــني يف بيعــة، احلديــث )٤632(، ســنن 
النســائي )295/7(؛ وابــن حبــان، بــاب ذكــر البيــان بــأن املشــرتي إذا اشــرتى بيعتــني يف بيعــة، 
ــؤوط،  ــعيب األرن ــق ش ــنه املحق ــان )3٤7/11(، وحس ــن حب ــح اب ــث )٤973(، صحي احلدي

ــل )1٤9/5(. ــاين، إرواء الغلي ــنه األلب وحس
ــنن أيب داود  ــث )3٤61(. س ــة، احلدي ــني يف بيع ــاع بيعت ــن ب ــاب فيم ــو داود، ب ــه أب )6( أخرج
)27٤/3(؛ وابــن حبــان، بــاب ذكــر البيــان بــأن املشــرتي إذا اشــرتى بيعتــني يف بيعــة، احلديــث 
ــان )3٤8/11(؛ واحلاكــم،  ــن حب ــح اب ــؤوط، صحي )٤97٤(، وحســنه املحقــق شــعيب األرن
ــني )52/2(؛  ــىل الصحيح ــتدرك ع ــث )2292(، املس ــرة، احلدي ــث أيب هري ــا حدي ــاب وأم ب

ــل )5/15٠(. ــاين، يف إرواء الغلي ــنه األلب وحس
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ــره  ــو أج ــام ل ــد، ك ــل واح ــىل حم ــردان ع ــن ي العقدي
داره ســنة وباعهــا لــه بامئــة ألــف، دون أن يفصــل 
املنفعــة عــن املبيــع، بــأن ال يســتثني املنفعــة مــن عقــد 
البيــع، فهنــا العقــدان يــردان عــىل حمــل واحــد يف زمــن 
ــاد  ــل التض ــم فيحص ــان يف احلك ــا متلف ــد، ومه واح
والتعــارض، وأمــا مــع اختــالف املحــل املعقــود عليــه 
يف كل منهــام، وانتفــاء التضــاد والتعــارض يف األحــكام 
املرتتبــة عليهــام، فــال حمــذور يف اجلمــع بينهــام )ينظــر: 

ــارصة: 269(. ــة مع ــا فقهي ــاد يف قضاي مح

الرتجيح: 
مــن خــالل عــرض أدلــة القولــني ومــا ورد عليهــام من 
ــه  ــوة أدلت ــول األول؛ لق ــان الق ــني رجح ــة؛ يتب مناقش
وســالمتها مــن املناقشــة، ويعضــد هــذا الرتجيــح: أن 
ــة  ــة واإلباح ــالت الصح ــود واملعام ــل يف العق األص

حتــى يــرد دليــل رشعــي عــىل املنــع. 
ــع  ــني البي ــع ب ــة اجلم ــابق يف صح ــالف الس ــه: اخل تنبي
واإلجــارة يف عقــد واحــد، إنــام هــو فيــام إذا كانــا 
ــا  ــبق -، أم ــام س ــام - ك ــرتك بينه ــد مش ــوض واح بع
كان  بــأن  ومفصولــني؛  مميزيــن  العوضــان  كان  إذا 
ــام  ــرره النظ ــام ق ــه - ك ــاص ب ــه اخل ــد عوض ــكل عق ل
ــا  ــي أوردهت ــيل الت ــار التموي ــدة لإلجي ــة اجلدي يف الصيغ
الالئحــة يف املــادة التاســعة - فيظهــر يل أنــه ال خــالف 
يف صحــة اجلمــع بــني العقديــن؛ لتميــز ثمــن كل واحد 
منهــام عــن اآلخــر، عــىل وجــه ال حيتــاج معــه إىل تقييــم 
املبيــع واملنفعــة عنــد قســمة العــوض عليهــام بالقيمــة. 
ــر  ــي يف حتري ــة العراق ــو زرع ــه أب ــه إلي ــا نب ــذا م وه
ــني، إذ  ــب املع ــن صاح ــاًل ع ــاوى )731/1( نق الفت
ــا يف  ــارة إذا كان ــع واإلج ــالف يف البي ــل اخل ــال: "حم ق
عينــني بعــوض واحــد... وإن كانــا يف عينــني بعوضني، 
صــح قطعــًا وإن كان القبــول واحــدًا"، ثــم علــق أبــو 

ــح". ــو واض ــه: "وه ــة بقول زرع
ــالل  ــىل رشح ج ــيته ع ــرية يف حاش ــد عم ــق أمح وعل

اخلــالف يف هــذه  املحــيل )233/2( عــىل  الديــن 
املســألة بقولــه: "فــإن كانــا... بعوضــني صــح جزمــًا".
وهــذا مــا قــرره شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف الفتــاوى 
ــه: "وإذا مجــع البائــع بــني  الكــربى )388/5( بقول
ــن  ــن، مل يك ــني متميزي ــم بعوض ــي احلك ــن متلف عقدي

ــه". ــا بعوض ــل أحدمه ــرتي أن يقب للمش
ــذي أورده  ــال ال ــني، باملث ــد العثيم ــيخ حمم ــًا الش وأيض
ــإذا مجــع بــني  ــه: "ف يف الــرشح املمتــع )199/8( بقول
ــف  ــة أل ــذا بامئ ــي ه ــك بيت ــال: بعت ــارة، ق ــع وإج بي
ــت،  ــال: قبل ــرشة آالف، ق ــاين بع ــت الث ــك البي وآجرت

ــح". ــذا صحي فه
لكننــا - مــع ذلــك - التزمنــا بعــرض اخلــالف يف هــذه 
املســألة وفــق مــا هــو منصــوص عليــه يف كتــب الفقــه. 

املبحث الثالث
ــار  ــة اإلجي ــع صيغ ــق م ــة تتواف ــة تطبيقي ــامذج تعاقدي ن

ــام ــيل يف النظ التموي
تطبيقــًا ملنطــوق املــادة التاســعة مــن الالئحــة التنفيذيــة 
لنظــام اإلجيــار التمويــيل، والتــي ألزمــت بفصــل قيمــة 
املنفعــة عــن قيمــة متلــك األصــل )املقابــل املجــزأ(، ممــا 
يســتوجب أن يكــون هــذان العوضــان نتيجــة اجتــامع 
ــىل  ــر ع ــة، واآلخ ــك املنفع ــىل متل ــا ع ــن، أحدمه عقدي
متلــك الرقبــة مســتثنى منهــا املنفعــة املؤجــرة، وهــذان 
العقــدان مهــا: اإلجــارة والبيــع، لكــن اإلشــكال هــو 
أن البيــع املطلــق يرتــب آثــاره بانتقــال ملكيــة املبيــع إىل 
املشــرتي فــور انعقــاد العقــد، ومــن املؤكــد أن جهــات 
ــيل  ــار التموي ــد اإلجي ــتبدلت عق ــا اس ــل عندم التموي
بالبيــع بالتقســيط، إنــام كان هدفهــا االحتفــاظ بملكيــة 
األصــل املعقــود عليــه، بــام يمكنهــا مــن اســرتداده يف 
حــال عــدم التــزام املديــن بالوفــاء، وبــام جينبهــا قســمة 

الغرمــاء يف حــال إفــالس املديــن. 
وبــام أن الفقــه اإلســالمي يتضمــن نــامذج أخــرى لعقد 
البيــع يتحقــق فيهــا هــدف املمــول: ببقــاء ملكيــة املبيــع 
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عــىل ملــك البائــع حتــى يتــم الوفــاء بجميــع أقســاط 
العقــد، ومــن أبرزهــا النموذجــان التاليــان: 

ــرشط  ــىل ال ــق ع ــع املعل ــامع البي ــوذج األول: اجت النم
ــارة.  ــد اإلج ــع عق م

النمــوذج الثــاين: اجتــامع البيــع املتضمــن رشط اخليــار 
للبائــع مــع عقــد اإلجــارة.

فســنعرض أحــكام هذيــن النموذجــني يف حــدود 
موجبــات عــدم انتقــال ملكيــة األصــل املعقــود عليــه 
حتــى يســتويف املمــول كامــل أقســاط الديــن املرتتــب 

ــني:  ــني التالي ــك يف املطلب ــد، وذل ــىل العق ع

املطلب األول
ــع املعلــق عــى  ــامع البي النمــوذج التطبيقــي األول: اجت

الــرشط مــع عقــد اإلجــارة.

1- صورته: 
خيتلــف مفهــوم اجتــامع البيــع املعلــق مــع عقــد 
اإلجــارة يف الصيغــة اجلديــدة لإلجيــار التمويــيل الواردة 
الصيغــة  اجتامعهــام يف  التنفيذيــة عــن  الالئحــة  يف 
ــرًا؛  ــًا ظاه ــيل اختالف ــار التموي ــد اإلجي ــة لعق التقليدي
وذلــك أن عقــد البيــع يف الصيغــة اجلديــدة: عقــد 
حقيقــي مســتقل بآثــاره عــن عقــد اإلجــارة، ومســتقل 
يف حملــه )املبيــع(، ومســتقل يف عوضــه )الثمــن(، وهــو 
ينشــأ منــذ بدايــة عقــد اإلجيــار التمويــيل، ويســري جنبــًا 

ــارة.  ــد اإلج ــواٍز لعق ــكل م ــب بش إىل جن
بخــالف البيــع املعلــق عــىل رشط يف الصيغــة التقليدية، 
فعقــد البيــع متحــول مــن عقــد اإلجــارة؛ ألن العــوض 
ــول  ــق حت ــة تعلي ــك الصيغ ــة تل ــام، فحقيق ــد فيه واح
عقــد اإلجيــار إىل عقــد متليــك عــىل رشط ســداد مجيــع 
ــو  ــام ه ــن، وإن ــني عقدي ــع ب ــه مج ــس في ــاط، فلي األقس
ــواء كان  ــًا، س ــي بيع ــارة وينته ــدأ إج ــد يب ــد واح عق
ــام،  ــد هب ــع، أو وع ــة أو بي ــورة: هب ــك بص ــذا التملي ه
ــل  ــل، أو بمقاب ــال مقاب ــك ب ــذا التملي ــواء كان ه وس
يف  التمليــك  فعقــد  حقيقــي،  بمقابــل  أو  رمــزي، 

الصيغــة التقليديــة - ذو طبيعــة تعاقبيــة - يعقــب 
عقــد اإلجيــار، وليــس جمتمعــًا معــه، وأقســاط اإلجيــار 
ــع  ــن للمبي ــاط ثم ــد إىل أقس ــة العق ــد هناي ــول عن تتح
عنــد التملــك، خصوصــًا إذا كان ينتهــي هببــة أو بمبلــغ 
ــط  ــة القس ــون قيم ــذا تك ــام، ول ــد هب ــزي أو بالوع رم
اإلجيــاري - يف أحيــان كثــرية - أضعــاف أجــرة املثــل، 
حتســبًا ملــآل التملــك يف هنايــة العقــد. )ينظــر: الشــاذيل: 

26٤7؛ دنيــا: 588(.
باملثالــني  الصيغتــني  بــني هاتــني  الفــرق  ويتضــح 

التاليــني:
فمــن أمثلــة الصيغــة التقليديــة: أجرتــك هــذه الســلعة 
بأجــرة هــي كــذا ملــدة كــذا )ومقــدار األجــرة أعــىل من 
ــك إذا ســددت أقســاط األجــرة  ــل( عــىل أن أجــرة املث
بانتظــام وهبتــك إّياهــا، أو بعتــك هــذه الســلعة بثمــن 
ــر:  ــول اآلخ ــك، فيق ــدك بذل ــذا، أو أع ــو ك ــزي ه رم

قبلــت. 
ــلعة  ــذه الس ــك ه ــدة: أجرت ــة اجلدي ــال الصيغ ــام مث بين
ــع  ــب م ــرة يتناس ــدار األج ــذا )ومق ــي ك ــرة ه بأج
ــس  ــدة مخ ــهرية مل ــاطًا ش ــا أقس ــل( تدفعه ــرة املث أج
ســنوات، وبعتــك هــذه الســلعة )مســتثنيًا منهــا املنفعــة 
ــهرية  ــاطًا ش ــه أقس ــذا، تدفع ــو ك ــن ه ــرة(، بثم املؤج
ــاء  ــىل رشط الوف ــًا ع ــًا معلق ــنوات، بيع ــس س ــدة مخ مل
ــر:  ــول اآلخ ــن، فيق ــرة والثم ــاط األج ــع أقس بجمي

ــت.  قبل
ــراره  ــدويل بق ــالمي ال ــه اإلس ــع الفق ــإن جمم ــذا ف ول
ــرة )ب(  ــًا، الفق ــد ثاني ــم )11٠ - ٤ - 12( يف البن رق
ــال:  ــة، فق ــة التقليدي ــق يف الصيغ ــور التعلي ــع ص من
ــخص  ــني لش ــارة ع ــة: إج ــد املمنوع ــور العق ــن ص "م
بأجــرة معلومــة، وملــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع معلــق 
عــىل ســداد مجيــع األجــرة املتفــق عليهــا خــالل املــدة 
ــف  ــة خيتل ــة التقليدي ــق يف الصيغ ــة". والتعلي املعلوم
عــن التعليــق يف الصيغــة اجلديــدة الــواردة يف النظــام.
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2- مفهوم البيع املعلق: 
ــول، وإذا  ــاب بالقب ــي اإلجي ــًا بتالق ــأ تاّم ــد ينش العق
ــورًا )يف  ــه ف ــاره علي ــب آث ــا أن ترتت ــاده؛ فإم ــم انعق ت
ــا أن  ــزًا(، وإم ــمى )منج ــر(، ويس ــدون تأخ ــال ب احل
تتأخــر آثــاره عــن وجــوده، فــإن تأخــرت فقــد 
ــاره إىل زمــن  ــق ترتــب آث يكــون تأخرهــا بســبب تعلي
ــون  ــد يك ــاف(، وق ــد املض ــمى )العق ــتقبل، ويس مس
تأخرهــا بســبب تعليــق ترتــب آثــاره عــىل وجــود أمــر 

ــق(.  ــد املعل ــمى العق ــر )ويس آخ
- وحكــم العقــد املنجــز: أن آثــاره ترتتــب عليــه 

بمجــرد متامــه فــال تتأجــل. 
- وحكــم العقــد املضــاف: أنــه ينعقــد يف احلــال، لكــن 
ــف  ــذي أضي ــت ال ــاره إال يف الوق ــه آث ــب علي ال ترتت

إليــه. 
- وحكــم العقــد املعلــق: أنــه ينعقــد يف احلــال، لكــن 
ــق  ــر املعل ــود األم ــد وج ــاره إال عن ــه آث ــب علي ال ترتت

ــى: ٤٤8(. ــف: 22٠؛ موس ــر: اخلفي ــه )ينظ علي

3- حكم البيع املعلق: 
اختلف الفقهاء يف حكم البيع املعلق، وهلم قوالن: 

ــب  ــو مذه ــع، وه ــق البي ــح تعلي ــول األول: ال يص الق
ــن2٤2/5(،  ــن عابدي ــي:131/٤؛ اب ــة )الزيلع احلنفي
اخلــريش:5/18٤(  )الزرقــاين:8/5؛  واملالكيــة 
حجــر  ابــن  )الشــريازي:19/2؛  والشــافعية   ،
ــرداوي:356/٤؛  ــة )امل ــي:225/٤( ، واحلنابل اهليتم

ابــن قدامــة يف الــكايف: 12/2(. 
القــول الثــاين: يصــح تعليــق البيــع، وهــو روايــة عــن 
اإلمــام أمحــد، اختارهــا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف 
ــالم  ــم يف أع ــن القي ــاوى )22/29(، واب ــوع الفت جمم

ــني ) 3/3٠٠(.  املوقع
ونقــل ابــن القيــم الروايــة عــن اإلمــام أمحــد يف أعــالم 
املوقعــني )3٠1/3( فقــال: "رهــن اإلمــام أمحــد نعلــه، 
ــك باحلــق إىل كــذا وإال فهــو  ــال للمرهتــن: إن جئت وق

لــك، وهــذا بيــع بــرشط، فقــد فعلــه وأفتــى بــه".

األدلة: 
أدلة القول األول: 

استدل أصحاب هذا القول بام ييل:
الدليــل األول: مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه 
ــه وســلم - هنــى  عــن جــده أن النبــي - صــىل اهلل علي

ــع ورشط)7(. ــن بي ع

وجه االستدالل باحلديث: 
أن البيــع املعلــق عــىل رشط حقيقتــه بيــع ورشط، 
فيكــون منهّيــًا عنــه بنــص احلديــث. )ينظــر: الزيلعــي: 
ــق: 6/19٤(. ــر الرائ ــم يف البح ــن نجي 131/٤؛ اب

ونوقــش: بــأن احلديــث ضعيــف جــّدًا ال يصلــح 
ــه)8(. ــاج ب لالحتج

ــه  ــرة - ريض اهلل عن ــو هري ــا رواه أب ــاين: م ــل الث الدلي
- أن رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم - هنــى 
عــن بيــع الغــرر.) "الغــرر هــو: مــا طــوي عنــك علمــه 
وخفــي عليــك باطنــه ورسه"، قالــه اخلطــايب يف معــامل 

الســنن )88/3( (
ــع  ــالن بي ــاب بط ــلم، ب ــه مس ــث أخرج ــذا احلدي وه
احلصــاة والبيــع الــذي فيــه غــرر، احلديــث )1513( ، 
يف صحيــح مســلم )1153/3( ؛ وأخرجــه أبــو داود، 
بــاب يف بيــع الغــرر، احلديــث )3376( ، يف ســنن أيب 

.)25٤/3( داود 

وجه االستدالل باحلديث: 
أن البيــع املعلــق قــد يتحقــق األمــر املعلــق عليــه البيــع، 
ــتقر  ــري مس ــام، غ ــرتدد بينه ــع م ــق، فالبي ــد ال يتحق وق

)7( قال احلافظ ابن حجر: "أخرجه الطرباين يف األوسط واحلاكم يف علوم احلديث"، ينظر: 
الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )151/2(. 

)8( قال األلباين: "وهو ضعيف جّدًا" يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )٤91(، 
وقد علق شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل هذا احلديث بقوله: "حديث باطل، ليس يف يشء من 

كتب املسلمني، وإنام يروى يف حكاية منقطعة". كام يف جمموع الفتاوى )63/18(. وقال أيضًا 
يف الفتاوى الكربى )79/٤( عن هذا احلديث: "أنكره أمحد وغريه من العلامء، وذكروا أنه ال 

يعرف، وأن األحاديث الصحيحة تعارضه" ، وقال احلافظ ابن حجر: "هو غريب" يف بلوغ املرام 
)23٤/1(، وقال أبو بكر ابن العريب: "ومل يصح احلديث"، يف عارضة األحوذي )5/25٠(.
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ــه  ــي عن ــرر املنه ــع الغ ــن بي ــون م ــا، فيك ــىل أحدمه ع
ــم: 361/1(. ــريازي: 19/2؛ الالح ــر: الش )ينظ

ونوقش من وجهن: 
الوجــه األول: عــدم التســليم بوجــود الغــرر يف البيــع 
املعلــق، ألن الغــرر إنــام يكــون يف حمــل العقــد )املبيــع 
ــه يشء مــن ذلــك،  ــع املعلــق ليــس في والثمــن(، والبي
والعوضــان فيــه معلومــان متحققــان ال ماطــرة فيهــام، 
ــه تــم العقــد وترتبــت  فــإن حصــل األمــر املعلــق علي
ــع  ــذ البائ ــع ويأخ ــرتي املبي ــذ املش ــه، فيأخ ــاره علي آث
ــي  ــه، ينتف ــق علي ــر املعل ــل األم ــن، وإن مل حيص الثم
العقــد وال يرتــب أثــرًا، فيبقــى املبيــع عــىل ملــك 
البائــع، والثمــن عــىل ملــك املشــرتي؛ فلــم يأخــذ أحد 
املتبايعــني مــن اآلخــر شــيئًا، فانتفــى الغــرر واملخاطــرة 
)ينظــر: ابــن تيميــة يف نظريــة العقــد: 22٤- 228؛ ويف 

ــاوى: 22/29 - 23(. ــوع الفت جمم
وقــال ابــن القيــم يف زاد املعــاد )73٠/5(: "إنــام يكون 
قــامرًا إذا كان أحــد املتعاوضــني حيصــل لــه مــال، 
واآلخــر قــد حيصــل لــه وقــد ال حيصــل، فهــذا الــذي 
ال جيــوز؛ كــام يف بيــع العبــد اآلبــق، والبعــري الشــارد".
ــار  ــض بخي ــاج منتق ــذا االحتج ــاين: أن ه ــه الث الوج
ــألتنا  ــد يف مس ــال إن العق ــاز أن يق ــو ج ــرشط، إذ ل ال
ــرشط،  ــار ال ــك يف خي ــاز ذل ــر، جل ــىل اخلط ــق ع معل
ــخه،  ــد أو فس ــاء العق ــني إمض ــرتدد ب ــار م ــع اخلي فبي
ــار  ــدة اخلي ــاء م ــا إال بانته ــىل أحدمه ــتقر ع ــري مس غ

)ينــظ ر: أبــو يعــىل: 113/3(.
أدلة القول الثاين: 

استدل أصحاب هذا القول بام ييل: 
ــزين -  ــوف امل ــن ع ــرو ب ــا رواه عم ــل األول: م الدلي
ريض اهلل عنــه - أن رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم 
- قــال: "املســلمون عــىل رشوطهــم، إال رشطــًا حــرم 

ــًا" )9(. ــل حرام ــالالً أو أح ح

وجه االستدالل باحلديث: 
دل احلديــث عــىل أن العاقــد يثبــت له رشطــه، وإطالق 
االســم يتنــاول املنجــز واملعلــق، ممــا يســتوجب الوفــاء 
بالــرشوط عمومــًا، إال مــا دلَّ الدليــل عــىل منعــه 
ــدع:  ــح يف املب ــن مفل ــاري: 1962/5؛ اب ــر: الق )ينظ

.)58/٤
أصلهــا  كلهــا  املعامــالت  أن  الثــاين:  الدليــل 
ــا  ــل فيه ــا، األص ــق هب ــا يتعل ــع م ــا، ومجي ورشوطه
ــىل  ــي ع ــل الرشع ــا دل الدلي ــة، إال م ــة واإلباح الصح
منعــه، وتعليــق العقــود داخــل يف هــذا األصــل )ينظــر: 
ابــن تيميــة يف القواعــد النورانيــة: 261/1؛ الســعدي: 

.)2٤٠
ــل  ــوخ مث ــق الفس ــىل تعلي ــاس ع ــث: القي ــل الثال الدلي
ــود إال  ــت يف العق ــوخ ثب ــت يف الفس ــام ثب ــالق، ف الط
بدليــل، وهــا هنــا مل يثبــت اختصــاص جــواز ذلــك يف 

ــعدي: 2٤٠(. ــر: الس ــد )ينظ ــخ دون العق الفس
الدليــل الرابــع: أنــه ال حمــذور رشعّيــًا يف تعليــق 
العقــود، فليــس فيهــا دخــول يف أمــر حمــرم، وال 
ــد،  ــة للعاق ــه مصلح ــام في ــر الزم، وإن ــن أم ــروج ع خ
حيــث علقــه عــىل رشط يقصــد أنــه: إن تــم لــزم، وإال 
ــم يف  ــن القي ــال اب ــعدي: 2٤٠(، وق ــر: الس ــال )ينظ ف
ــة  ــة الرشعي ــع الفوائــد، )96/٤(: "ليــس يف األدل بدائ
وال القواعــد الفقهيــة مــا يمنــع تعليــق البيــع بالــرشط، 

ــوازه". ــق ج واحل
الدليــل اخلامــس: يؤيــد صحــة البيــع املعلــق: أن رشط 
ــد -  ــق للعق ــة تعلي ــو يف احلقيق ــود ه ــار يف العق اخلي
إمضــاء وفســخًا - عــىل اختيــار مــن لــه الــرشط، فــإن 
اختــار مــن لــه الــرشط اإلمضــاء تــم العقــد، وإال فهــو 
ــرشط  ــار ال ــعدي: 2٤٠(، وخي ــر: الس ــوخ )ينظ مفس
أمجــع العلــامء عىل صحتــه كــام يف املجمــوع )9/19٠(.

)9( أخرجــه البخــاري معلقــًا بصيغــة اجلــزم، كتــاب اإلجــارة، بــاب أجــرة الســمرسة، صحيــح 
البخــاري )92/3(؛ وأخرجــه أبــو داود، كتــاب األقضيــة، بــاب يف الصلــح، حديــث )359٤(، 

ــح  ــر يف الصل ــا ذك ــاب م ــكام، ب ــاب األح ــذي، كت ــه الرتم ــنن أيب داود )3٠٤/3(. وأخرج س
بــني النــاس، احلديــث )1352(، وقــال: "حديــث حســن صحيح"، ســنن الرتمــذي )626/3(. 

وصححــه األلبــاين يف إرواء الغليــل )1٤2/5(.
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النــذر، بجامــع  الدليــل الســادس: القيــاس عــىل 
االلتــزام املعلــق يف كل منهــام، حيــث يقــول ابــن القيــم 
يف أعــالم املوقعــني )3٠٠/3-3٠3(: "الــرشوط يف 
حــق املكلفــني كالنــذر يف حقــوق رب العاملــني... 
ــص  ــاع ون ــرشط باإلمج ــذر بال ــق الن ــح تعلي ــد ص وق
الكتــاب"، فكذلــك تعليــق البيــع بالــرشط إذا مل يكــن 
فيــه مالفــة لنــص رشعــي أو قيــاس صحيــح. )ينظــر: 

ــرشط: 21(.  ــق بال ــاد يف التعلي مح
القول الراجح: 

ــىل  ــا ورد ع ــني، وم ــة القول ــرض أدل ــالل ع ــن خ م
يتبــني رجحــان  القــول األول مــن مناقشــة  أدلــة 
القــول بصحــة تعليــق عقــد البيــع؛ لقــوة أدلتــه؛ 
وألنــه حيقــق مصالــح متعــددة للبائــع واملشــرتي، بــام 
ــزة  ــني إىل األجه ــل للمحتاج ــات التموي ــرس عملي يي
ــا  ــع ثمنه ــىل دف ــدرة ع ــم الق ــس لدهي ــدات ولي واملع
ــوى الضامنــات  ــق أق ــل حتقي مجلــة واحــدة، يف مقاب
ــة الســلعة وعــدم  للممولــني واملســتثمرين ببقــاء ملكي

ــا.  ــل ثمنه ــاء بكام ــني الوف ــا إىل ح انتقاهل
 :)3٠/3( املوقعــني  أعــالم  يف  القيــم  ابــن  يقــول 
"وتعليــق العقــود والفســوخ والتربعــات وااللتزامــات 
ــه الــرضورة أو  وغريهــا بالــرشوط أمــر قــد تدعــو إلي
ــف". ــه املكل ــتغني عن ــال يس ــة، ف ــة أو املصلح احلاج
ــع: أن  ــق البي ــواز تعلي ــول بج ــة الق ــد صح ــا يؤي ومم
ــت بعــدم صحــة تعليــق البيــع  ــي قال املذاهــب الت
اســتثنت مســائل متعــددة، منهــا: "جــواز تعليــق البيــع 

ــن: 2٤2/5(. ــن عابدي ــالن" )اب ــا ف برض
ومنهــا: "لــو اشــرتى شــيئًا عــىل أنــه إن مل ينقــد الثمــن 
ــاين:  ــاز" )الكاس ــام، ج ــع بينه ــال بي ــام ف ــة أي إىل ثالث

.)175/5
وقــال ابــن نجيــم: "ويف البيــوع ثالثــون مســألة جيــوز 

ــر: 318/1(. تعليقــه فيهــا" )يف األشــباه والنظائ
وقــال الســيوطي: "ال يقبــل البيــع التعليــق إال يف صــور 
[وعــد ثالثًا منهــا]" )يف األشــباه والنظائــر: 377/1(.

أن  عــىل  بعتــك  "إن   :)5٠٤/3( املغنــي  يف  وجــاء 
تنقــدين الثمــن إىل ثــالث، أو مــدة معلومــة، وإال فــال 
بيــع بيننــا، فالبيــع صحيــح نــص عليــه، وبــه قــال أبــو 

ــن". ــن احلس ــد ب ــحاق وحمم ــوري وإس ــة والث حنيف

حكم تعجيل الثمن يف البيع املعلق: 
ــع  ــع أن البي ــن م ــل الثم ــم تعجي ــاؤل يف حك ــور تس يث
املعلــق عــىل رشط ال ترتتــب أحكامــه )آثــاره()1٠( عليــه 
ــواب: أن  ــه، واجل ــق علي ــر املعل ــود األم ــني وج إال ح
ــل  ــي: ه ــة ه ــدة أصولي ــىل قاع ــي ع ــألة تنبن ــذه املس ه
الــرشط املعلــق عليــه مانــع مــن احلكــم فقــط، أم هــو 
مانــع أيضــًا مــن انعقــاد الســبب، وبمعنــى آخــر: هــل 
التعليــق يؤخــر انعقــاد العقــد، أم ينعقــد معــه العقــد، 
ــود  ــني وج ــه إىل ح ــة علي ــاره املرتتب ــر آث ــه يؤخ لكن

ــه. األمــر املعلــق علي
ذهــب الشــافعية، واحلنابلــة إىل أن العقــد املعلــق - 
باعتبــاره ســببًا يف ترتــب آثــاره عليــه - ينعقــد وينشــأ 
ــن  ــول، لك ــاب بالقب ــي اإلجي ــة وتالق ــود الصيغ بوج
ــه.  ــق علي ــر املعل ــول األم ــني حص ــاره إىل ح ــر آث تتأخ
وذهــب احلنفيــة، واملالكيــة إىل أن العقــد املعلــق ال 
ــد  ــه، فينعق ــق علي ــر املعل ــود األم ــع وج ــد إال م ينعق

ــورًا. ــه ف ــره ب ــل أث ــا ويتص حينه
جــاء يف التقريــر والتحبــري: "الــرشط مانــع مــن انعقــاد 
ــع  ــا... ومان ــع مــن احلكــم فقــط عندن الســبب، ال مان
ــاج: 132/1  ــري ح ــافعي" )أم ــد الش ــم عن ــن احلك م

ــار(. باختص
وجــاء يف هتذيــب الفــروق: "تعلــق وجــوب األداء 
بالــرشط يمنــع متــام الســببية" )ابــن حســني: 29/2(.
وقــال ابــن الســبكي: "والتعليــق أثــر يف تأخــري حكمــه 
ــث،  ــل احلن ــري قب ــا: التكف ــببه... ومنه ــاء س ــع بق م

)1٠( حكــم العقــد: هــو األثــر املبــارش الــذي رتبــه الشــارع عــىل العقــد، فحكــم عقــد البيــع 
)آثــار عقــد البيــع( انتقــال ملكيــة املبيــع إىل املشــرتي، وانتقــال ملكيــة الثمــن إىل البائــع، وثبــوت 
ــًا  ــىل رشط، أو مضاف ــًا ع ــد معلق ــن العق ــا مل يك ــارشة م ــد مب ــب العق ــون عق ــد يك ــم العق حك
ــود  ــيل، العق ــة )ص: 3٠1(؛ الزحي ــالت الرشعي ــكام املعام ــف، أح ــر: اخلفي ــتقبل، ينظ إىل املس

ــالمي )ص: 185(.   ــه اإلس ــد يف الفق ــط العق ــامين، ضواب ــامة، )ص: 51(؛ الرتك املس
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ــم [ ــوز عنده ــبب، وال جي ــاد الس ــا؛ النعق ــوز عندن جي
احلنفيــة]؛ ألن اليمــني معلقــة بالــرشط، وهــو احلنــث، 
ــو  ــال أب ــث... ق ــد احلن ــى يوج ــببًا حت ــد س ــال ينعق ف
حنيفــة ريض اهلل عنــه: الــرشط إذا دخــل عــىل الســبب 
ــر  ــباه والنظائ ــال" )يف األش ــببًا يف احل ــاده س ــع انعق من

29/2-3٤ باختصــار(.
ــدم  ــافعية: ع ــد الش ــا وعن ــح: "عندن ــن مفل ــال اب وق
الــرشط مانــع مــن احلكــم، وعنــد احلنفيــة مانــع 
ــه: 1٠92/3؛  ــول الفق ــبب" )يف أص ــاد الس ــن انعق م

ونحــوه عنــد الطــويف: 625/2(.

أثر اخلالف: 
يظهــر أثــر اخلــالف يف حكــم التعجيــل بالوفــاء بالنــذر 
املعلــق قبــل وجــود األمــر املعلــق عليــه، فعنــد احلنفيــة 
ــة  ــافعية واحلنابل ــد الش ــك، وعن ــه ذل ــة ال جيزئ واملالكي

جيزئــه ذلــك )ينظــر: مدكــور: 61٤(.
ــه  ــد رشط ــى وج ــرداوي )13٠/11(: "مت ــال امل وق
ــه  ــوز فعل ــزاع، وجي ــال ن ــه ب ــه فعل ــذره ولزم ــد ن انعق

ــه". قبل
وجــاء يف املبــدع )128/8(: "إن قــال: واهلل لئــن ســلم 
ــه،  ــه فعل ــه، لزم ــد رشط ــذا، فوج ــن بك ــايل ألتصدق م

وجيــوز فعلــه قبلــه".
ــداد  ــل بس ــم التعجي ــي حك ــالف ينبن ــذا اخل ــىل ه فع
ثمــن املبيــع املعلــق قبــل حصــول األمــر املعلــق عليــه، 
ــن  ــة، فم ــادة توقيفي ــو عب ــذر وه ــاز يف الن ــل إذا ج ب

ــي. ــد رضائ ــو عق ــع وه ــوز يف البي ــاب أوىل جي ب
فــإذا تقــرر يف عقــد اإلجيــار التمويــيل أن البيــع املقــرتن 
ــاء  ــًا عــىل رشط الوف بعقــد اإلجيــار؛ يكــون بيعــًا معلق
بجميــع أقســاط العقــد، جــاز عنــد الشــافعية واحلنابلــة 
تعجيــل الوفــاء بثمــن املبيــع قبــل وجــود املعلــق عليــه، 
بحيــث يســدد الثمــن عــىل أقســاط دوريــة؛ ألن العقــد 
منعقــد عندهــم، وســببه قائــم، وهــذا يتوافــق مــع مــا 
قضــت بــه الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلجيــار التمويــيل 

يف املــادة التاســعة الفقــرة األوىل، ونصهــا: "إذا كان 
للمســتأجر حــق التملــك أو الوعــد بــه: جيــب أن 
ــره  ــة أج ــدد قيم ــداد حي ــدوالً للس ــد ج ــن العق يتضم

األصــل وقيمــة حــق التملــك منفصلــني".
فــإذا مل يرتتــب حــق التملــك للمســتأجر يف هنايــة 
العقــد؛ إمــا لعــدم التزامــه بالســداد؛ أو لتعثــره أو 
إفالســه أو إعســاره، فــإن اجلــزء الــذي دفعــه أجــرة ال 
يســرتد؛ ألنــه مقابــل املنفعــة، أمــا اجلــزء الــذي دفعــه 
مقابــل التملــك، فلــه حــق اســرتداده بموجــب البنــد 
ثانيــًا مــن املــادة التاســعة مــن الالئحــة، ونص الشــاهد 
منهــا: "إذا فســخ العقــد يف أثنــاء مــدة اإلجــارة برضــا 
الطرفــني، أو بأحــكام العقــد أو بالنظــام، فللمســتأجر 

ــي دفعهــا".  اســرتداد قيمــة حــق التملــك للفــرتة الت
ــع  ــا أن البي ــني لن ــابق تب ــرض الس ــالل الع ــن خ وم
املعلــق عــىل الــرشط ينعقــد صحيحــًا يف احلــال، وُيعــد 
ســببًا لرتتــب أحكامــه عليــه، لكــن يتأخــر ظهــور أثــره 
إىل حــني وجــود األمــر املعلــق عليــه، فــإذا وجــد األمر 
املعلــق عليــه ظهــر أثــره يف املعقــود عليــه، وتــم العقــد. 
وألن حكــم البيــع )أي األثــر املبــارش الــذي رتبــه 
ــع إىل  ــة املبي ــال ملكي ــو انتق ــع( ه ــىل البي ــارع ع الش
املشــرتي، وانتقــال ملكيــة الثمــن إىل البائــع، فــإن 
التعليــق قــد أرجــأ ظهــور هــذا األثــر يف املبيــع والثمــن 
)ينظــر:  عليــه.  املعلــق  األمــر  إىل حــني حصــول 

إبراهيــم بــك: 1٤٤؛ اخلفيــف: 3٠1( 
ــع  ــزة للبائ ــو مي ــار - ه ــب اآلث ــري يف ترت ــذا التأخ وه
بالنســبة  واملشــرتي - فهــو حيقــق غرضــًا رئيســًا 
ــه  ــه ويف ضامن ــىل ملك ــل ع ــاء األص ــو بق ــع، وه للبائ
حتــى يســتويف كامــل أقســاط املديونيــة - أجــرة وثمنــًا 
-، ويف هــذا محايــة حلــق املمــول يف حــال إخــالل 
املديــن بالتزامــه أو عجــزه عــن الوفــاء؛ حيث يســتطيع 

ــاء. ــدم الوف ــد ع ــل عن ــرتداد األص اس
ــة  ــع املعلــق يوفــر محاي وبالنســبة للمســتأجر، فــإن البي
ــة  ــاط املديوني ــع أقس ــدد مجي ــه إذا س ــث إن ــه؛ بحي حلق
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ترتبــت آثــار عقــد البيــع مبــارشة، ومنهــا انتقــال 
ــد  ــد جدي ــة إىل عق ــه، )دون حاج ــل إلي ــة األص ملكي
ــة  ــل يف الصيغ ــه العم ــري علي ــام جي ــة، ك ــل امللكي لنق

التقليديــة(. 
ــوذج -  ــذا النم ــق ه ــتطيع - وف ــول ال يس ــام أن املم ك
ــريه  ــتأجر أو تأخ ــل إىل املس ــة األص ــال ملكي ــع انتق من
ــة  ــة منفع ــتوىف قيم ــه اس ــا دام أن ــه، م ــاومة علي أو املس
األصــل وقيمــة رقبــة األصــل، املحــدد مبلغهــام ســلفًا 

ــد. يف العق
ــتأجر  ــار للمس ــن اخلي ــل يتضم ــد التموي ــإن كان عق ف
ــتأجر( أو  ــدد للمس ــار املتع ــارة ذات اخلي ــل )اإلج مث
ــق  ــتأجر ح ــإن للمس ــري(، ف ــة بالتخي ــارة املنتهي )اإلج
إمضــاء البيــع أو فســخه بموجــب خيــار الــرشط 
املتقــرر يف العقــد للمشــرتي، فــإن اختــار الفســخ 
ــل  ــا مقاب ــي دفعه ــغ الت ــع املبال ــرتداد مجي ــتحق اس اس

ــك. ــق التمل ح

املطلب الثاين
ــن  ــع املتضم ــامع البي ــاين: اجت ــي الث ــوذج التطبيق النم

ــارة. ــد اإلج ــع عق ــع م ــار للبائ رشط اخلي
عرضنــا يف النمــوذج األول صيغــة اجتــامع البيــع املعلق 
ــة  ــا أن ملكي ــارة، وبّين ــع اإلج ــداد م ــىل رشط الس ع
ــوذج  ــك النم ــع يف ذل ــك البائ ــىل مل ــى ع ــع تبق املبي

ــة.  ــتحقاته املالي ــل مس ــتويف كام ــى يس حت
ونعــرض يف هــذا املطلــب النمــوذج الثــاين، وهــو 
ــد  ــع عق ــع م ــار للبائ ــرشط اخلي ــع ب ــد البي ــامع عق اجت

ــايل:   ــو الت ــىل النح ــارة، ع اإلج
ــع  ــار للبائ ــرشط اخلي ــع ب ــامع البي ــه: اجت أوال: صورت
مــع اإلجــارة - وفــق الصيغــة اجلديــدة التــي جــاء هبــا 
ــامع  ــن اجت ــف ع ــزأ( - خيتل ــل املج ــام )أي: املقاب النظ
ــع مــع اإلجــارة يف الصيغــة  ــار للبائ ــع بــرشط اخلي البي
التقليديــة، مــن جهــة أن عقــد البيــع يف الصيغــة 
ــتقل  ــه، ومس ــتقل بأحكام ــي مس ــد حقيق ــدة عق اجلدي

يف حملــه )املبيــع(، ومســتقل يف عوضــه )الثمــن(، عــن 
ــذ  ــًا من ــأان مع ــا ينش ــه، ومه ــرتن ب ــارة املق ــد اإلج عق

ــيل. ــار التموي ــد اإلجي ــة عق بداي
بينــام يف الصيغــة التقليديــة )أي: املقابــل املوحــد( فــإن 
ــار ال يســتقل بثمــن حقيقــي،  ــع بــرشط اخلي عقــد البي
ــد  ــن عق ــول م ــو متح ــام ه ــي، وإن ــل حقيق وال بمح
اإلجــارة بعــد تســديد األقســاط اإلجياريــة، ولــذا منعــه 
ــم )1٠ - ٤ -  ــراره رق ــالمي يف ق ــه اإلس ــع الفق جمم
ــن  ــال: "م ــرة )ج(. فق ــًا( يف الفق ــد )ثاني 12(، يف البن
صــور العقــد املمنوعــة: عقــد إجــارة حقيقــي واقــرتن 
ــون  ــر ويك ــة املؤج ــرشط ملصلح ــار ال ــع بخي ــه بي ب

ــدد".  ــل حم ــل طوي ــاًل إىل أج مؤج
ولــذا فصــورة اجتــامع البيــع مــع اإلجــارة يف الصيغــة 
ــع  ــع م ــامع البي ــورة اجت ــن ص ــف ع ــة ختتل التقليدي

ــام.  ــواردة يف النظ ــدة ال ــة اجلدي ــارة يف الصيغ اإلج
وســيكون عرضنــا هلــذا النمــوذج مــن جهــة احتفــاظ 

ــول.  املمــول بملكيــة األصــل املمَّ

ثانيًا: أثر خيار الرشط عى لزوم عقد البيع: 
ــزوم  ــع ل ــرشط يمن ــار ال ــىل أن خي ــاء ع ــق الفقه اتف
العقــد يف حــق مــن اشــرتطه، فيكــون العقــد يف حقــه 
ــر:  ــار )ينظ ــدة اخلي ــه يف م ــبة ل ــري الزم بالنس ــزًا غ جائ
الرسخــيس: 69/13؛ القــرايف يف الذخــرية: 2٠/5؛ 
رشح  يف  البهــويت  192/9؛  املجمــوع:  يف  النــووي 

اإلرادات:38/2(. منتهــى 

ثالثًا: الذي يكون له خيار الرشط: 
ــني،  ــن املتبايع ــرتطه م ــن اش ــون مل ــرشط يك ــار ال خي
ــرتي  ــون للمش ــد يك ــده، وق ــع وح ــون للبائ ــد يك فق
ــون  ــد يك ــني، وق ــكال املتبايع ــون ل ــد يك ــده، وق وح
لغريمهــا إذا رشط أحدمهــا اخليــار لشــخص ثالــث 
ــزي: 18٠/1؛  ــن ج ــاين: 26٤/5؛ اب ــر: الكاس )ينظ
النــووي يف املجمــوع: 169/9؛ املــرداوي: ٤/376(.
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رابعًا: أثر خيار الرشط يف ملكية املبيع:
ــه الشــارع  ــر الــذي رتب إذا كان حكــم البيــع - أي األث
ــع إىل  ــة املبي ــال ملكي ــو انتق ــع - ه ــاد البي ــىل انعق ع
املشــرتي وانتقــال ملكيــة الثمــن إىل البائــع، فهــل 
ــار أن  ــم باعتب ــذا احلك ــىل ه ــرشط ع ــار ال ــر خي يؤث
رشط اخليــار جيعــل عقــد البيــع مــرتددًا بــني اإلمضــاء 

ــرتطه؟  ــن اش ــق م ــخ يف ح والفس
ــة  ــىل ملكي ــرشط ع ــار ال ــر خي ــاء يف أث ــف الفقه اختل
املبيــع مــن حيــث بقــاُؤه عــىل ملــك البائــع أو انتقاله إىل 
ملــك املشــرتي أثنــاء مــدة اخليــار، عــىل أقــوال متعددة، 

نعرضهــا عــىل النحــو التــايل: 

أو  للبائــع  اخليــار  كان  إذا  احلنفــي:  املذهــب  ففــي 
لكليهــام، فــإن املبيــع يبقــى عــىل ملــك البائــع- 
ــخ.  ــاء أو الفس ــني اإلمض ــم - إىل ح ــاق عنده باالتف
وإن كان اخليــار للمشــرتي وحــده ففــي املذهــب 

عندهــم قــوالن: 
قــال أبــو حنيفــة: خيــرج عــن ملــك البائــع وال يدخــل 

يف ملــك املشــرتي. 
وقــال أبــو يوســف وحممــد بــن احلســن: خيــرج 
املشــرتي.  ملــك  يف  ويدخــل  البائــع  ملــك  عــن 
13/2؛  املوصــيل:  3٠5/6؛  البابــريت:  )ينظــر: 

.)16 /٤ لزيلعــي: ا

ويف املذهب املالكي قوالن: 
ــع،  ــار للبائ ــن اخلي ــك يف زم ــم أن املل ــد عنده املعتم
والعقــد ليــس بناقــل للملكيــة حتــى يتصــل بــه 

اإلمضــاء. 
والقــول الثــاين: أن امللــك للمشــرتي حتــى ُيــَردَّ 
بالفســخ. )ينظــر: القــرايف يف الذخــرية: 3٠7/7؛ ابــن 

.)1٠3/  3 الدســوقي:  695/2؛  شــاس: 

ويف املذهــب الشــافعي ثالثــة أقــوال عــن اإلمــام 
ــع  ــك املبي ــه مل ــل في ــذي ينتق ــت ال ــافعي يف الوق الش

ــار رشط:  ــه خي ــذي في ال

أحدها: ينتقل إىل ملك املشرتي من حني العقد. 
والثاين: يبقى عىل ملك البائع مدة اخليار. 

والثالث: أنه موقوف مراعى. 
ــة  وقــد اســتقر الشــافعية عــىل أن هــذه األقــوال الثالث
ــىل  ــك ع ــار، وذل ــرتاط اخلي ــاالت اش ــىل ح ــة ع موزع

ــايل:  ــو الت النح
- إن كان اخليار للبائع فاألظهر بقاء امللك له. 

- وإن كان اخليار للمشرتي فاألظهر انتقاله إليه. 
ــوف؛  ــع موق ــك يف املبي ــام: فاملل ــار هل - وإن كان اخلي
ــك  ــل إىل مل ــع منتق ــان أن املبي ــد ب ــع فق ــّم البي ــإن ت ف
املشــرتي مــن حــني العقــد، وإن ُفســخ البيــع تبيَّنــا أنــه 
بــاق عــىل ملــك البائــع )ينظــر: النــووي يف املجمــوع: 
188/9؛ ويف روضــة الطالبــني: ٤5٠/3؛ ابــن حجــر 

ــي:٤/3٤7(. اهليتم

ويف املذهب احلنبيل ثالثة أقوال أيضًا: 
ــام  ــن اإلم ــني ع ــر الروايت ــو أظه ــول األول: وه الق

ــرتي.  ــك املش ــل إىل مل ــع ينتق ــد أن املبي أمح
ــع  ــة - أن املبي ــة الثاني ــو الرواي ــاين: - وه ــول الث الق
يبقــى عــىل ملــك البائــع وال ينتقــل إىل ملــك املشــرتي 

ــار.  ــي اخلي ــى ينق حت
ــى،  ــوف مراع ــع موق ــك املبي ــث: أن مل ــول الثال الق
ــك  ــل يف مل ــع وال يدخ ــك البائ ــن مل ــرج ع ــو خي فه
ــي: ٤88/3؛  ــة يف املغن ــن قدام ــر: اب ــرتي. )ينظ املش
ــدع: 7٠/٤(. ــح يف املب ــن مفل ــرداوي: 378/٤؛ اب امل

املوازنة بن األقوال:
ومــن خــالل عــرض أقــوال الفقهــاء يف حكــم انتقــال 
ملكيــة املبيــع إىل املشــرتي أو بقائهــا عــىل ملــك البائــع، 
يظهــر لنــا أهنــا متعــددة ومتقابلــة، وليــس ثمــت نــص 

رشعــي يفصــل يف هــذه األقــوال. 
ــر إىل  ــرتي نظ ــة إىل املش ــال امللكي ــب إىل انتق ــن ذه فم
ــه  ــك عقب ــال املل ــره بانتق ــب أث ــح فريت ــع صحي ــه بي أن
ــح  ــن مفل ــي: ٤88/3؛ اب ــة يف املغن ــن قدام ــر: اب )ينظ
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يف املبــدع: 7٠/٤(.
ــار  ــدة اخلي ــة يف م ــال امللكي ــدم انتق ــب إىل ع ــن ذه وم
ــه،  ــك في ــل املل ــم ينتق ــارص، فل ــد ق ــه عق ــر إىل أن نظ
بدليــل أن املشــرتي ال يملــك التــرصف فيــه أثنــاء 
مــدة اخليــار )ينظــر: البغــدادي: 523/2؛  البهــويت يف 
كشــاف القنــاع: 2٠7/3(، وأيضــًا: فلــو أن املشــرتي 
ــع بالعقــد؛ لثبــت للشــفيع أخــذه بالشــفعة  ــَك املبي َمَل
ــار.  ــه ذلــك يف مــدة اخلي مــن املشــرتي، لكــن ليــس ل
)ينظــر: القــرايف يف الذخــرية: 3٠7/7؛ املــرداوي: 

 .)379/٤
ــٌة  ــه ُعْلَق ــه موقــوف نظــر إىل أن املبيــع في ومــن قــال إن
ــأوىل  ــا ب ــس أحدمه ــني، ولي ــن املتبايع ــد م ــكل واح ب
مــن اآلخــر، فيوقــف األمــر إىل التبــنّي باإلمضــاء 
أو الفســخ. )ينظــر: الزيلعــي: 16/٤؛ ابــن حجــر 

.)37٤/٤ اهليتمــي: 
ــىل  ــع ع ــى املبي ــو: أن يبق ــا وه ــص موضوعن ــام خي وفي
ملــك البائــع طيلــة مــدة اخليــار، نجــد أن املذهــب عند 
احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية وإحــدى الروايتــني عــن 
اإلمــام أمحــد، هــؤالء يــرون أن املبيــع يبقــى عــىل ملــك 

البائــع مــدة اخليــار. 
أمــا احلنابلــة يف الروايــة األظهــر فــريون أنــه ينتقــل إىل 

ملــك املشــرتي. 
ومــع هــذا القــول: فاالنتقــال عنــد احلنابلــة غــري تــام؛ 
ــدة  ــع م ــرصف يف املبي ــن الت ــرتي م ــوا املش ــث منع حي
ــدة  ــفعة يف م ــك الش ــوا للرشي ــم مل يثبت ــار، كــام أهن اخلي
ــد.  ــتقر بع ــك مل يس ــأن املل ــك: ب ــوا ذل ــار؛ وعلل اخلي
)ينظــر: البهــويت يف رشح منتهــى اإلرادات: ٤٠/2؛ 

املــرداوي:٤/379().
ــّدًا مــن األخــذ  ولــذا مل جيــد شــهاب الديــن القــرايف ُب
بدليــل االســتصحاب يف بقــاء املبيــع عــىل ملــك البائع؛ 
ــتصحب  ــني، فيس ــت بيق ــع ثب ــك البائ ــك: أن مل ذل
ــال؛  ــىل االنتق ــل ع ــوم دلي ــى يق ــه حت ــىل ملك ــاؤه ع بق
ألن األصــل يف كل ثابــت بقــاؤه عــىل مــا كان، وال 

جيــوز العــدول عــن هــذا األصــل إال إذا وجــد دليــل 
ــرية:  ــرايف يف الذخ ــر: الق ــه. )ينظ ــدول عن ــب الع يوج
ــول:  ــرازي يف املحص ــنوي: ٤89/1؛ ال 31/5؛ اإلس

.)17٤/6

خامسًا: ضامن األصل يف مدة اخليار:
ــه  ــاء العقــد؛ ألن ــد املســتأجر أثن األصــل أن املؤجــر بي
ــد  ــب عق ــارة، ال بموج ــد اإلج ــب عق ــتلمه بموج اس
البيــع، وتســليم املبيــع يف عقــد البيــع الــذي فيــه رشط 
اخليــار للبائــع، ال يكــون إال بعــد انقضــاء عقــد اإلجيار 
ــي  ــن يم ــول ل ــع، واملم ــد البي ــول عق ــاء املم وإمض

البيــع إال بعــد تســديد مجيــع أقســاط العقــد. 
ــارة،  ــد اإلج ــب عق ــة بموج ــد أمان ــده ي ــتأجر ي واملس
ــر:  ــع. )ينظ ــد البي ــب عق ــامن بموج ــد ض ــت ي وليس

ــك: 17٠(. ــة بالتملي ــارة املنتهي ــف يف اإلج القح
ولــذا يبقــى األصــل املؤجــر عــىل ضــامن البائــع حتــى 
يمــي البيــع عنــد مجهــور الفقهــاء: مــن احلنفيــة 
واملالكيــة   ،)1٤/2 املوصــيل:  16/٤؛  )الزيلعــي: 
)الدســوقي: 1٠3/3؛ عليــش: 133/5(، والشــافعية 
ــب:  ــني: ٤53/3؛ اخلطي ــة الطالب ــووي يف روض )الن
ــم؛  ــني عنده ــدى الروايت ــة يف إح ٤57/2(، واحلنابل
ــىل  ــة ع ــع باقي ــار للبائ ــرشط اخلي ــع ب ــة املبي ألن ملكي

ــدم -. ــام تق ــم - ك ــع عنده ــك البائ مل
وأمــا عــىل الروايــة املشــهورة عنــد احلنابلــة بــأن ملكيــة 
ــإن  ــرتي، ف ــل إىل املش ــار تنتق ــىل رشط اخلي ــع ع املبي
ــه  ــل قبض ــع قب ــامن املبي ــم ض ــىل حك ُج ع ــرَّ ــه خُي ضامن
ــويت يف  ــرداوي: ٤6٠/٤؛ البه ــر: امل ــم)11( )ينظ عنده

ــاع: 2٤2/3(.  ــاف القن كش

ــدة  ــل يف م ــرتي باألص ــرف املش ــم ت ــًا: حك سادس
ــار: اخلي

ــل إىل  ــة األص ــاظ بملكي ــن االحتف ــول م ــدف املم هي

)11( قــال اخلرقــي: "وإذا وقــع البيــع عــىل مكيــل أو مــوزون أو معــدود فتلــف قبــل قبضــه، 
فهــو مــن مــال البائــع، ومــا عــداه... فهــو مــن مــال املشــرتي"، متــرص اخلرقــي، )ص: 66(؛
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ــي  ــه؛ ك ــرصف في ــن الت ــن م ــع املدي ــه، بمن ــة حق محاي
يســتطيع اســرتداده إن أَخــلَّ املديــن بالتزامــه أو عجــز 

ــه.  ــاء ب عــن الوف
ــإن  ــذا احلــق، ف ــه اإلســالمي حيفــظ للممــول ه والفق
ــرصف  ــن الت ــرتي م ــع املش ــىل من ــون ع ــاء متفق الفقه
ــن  ــواء الذي ــرشط، س ــار ال ــدة خي ــالل م ــع خ باملبي
قالــوا ببقــاء املبيــع عــىل ملــك البائــع، أو الذيــن قالــوا 

ــرتي.  ــك املش ــع إىل مل ــال املبي بانتق
فأمــا اجلمهــور مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية 
فذلــك  عندهــم،  الروايتــني  إحــدى  يف  واحلنابلــة 
ــال  ــع، ف ــك البائ ــىل مل ــا زال ع ــم م ــع عنده ألن املبي
ــًا يف  ــد ترصف ــه يع ــه؛ ألن ــرصف في ــرتي الت ــق للمش حي
ــي: 16/٤؛  ــر: الزيلع ــه. )ينظ ــري إذن ــري بغ ــك الغ مل
ــوع: 211/9؛  ــووي يف املجم ــاوي:135/3؛ الن الص

ابــن مفلــح يف املبــدع: 7٠/٤(. 
ــوا  ــم وإن قال ــم، فه ــهور عنده ــة يف املش ــا احلنابل وأم
بانتقــال ملكيــة املبيــع يف مــدة اخليــار، إال أهنــم منعــوا 
املشــرتي مــن التــرصف فيــه، يقــول املــرداوي يف 
ــرتي  ــرصف املش ــم أن ت ــاف )383/٤(: "اعل اإلنص
والبائــع يف مــدة اخليــار حمــرم عليهــام، ســواء كان 

ــا". ــا أو لغريمه ــام أو ألحدمه ــار هل اخلي
كــام حكمــوا بعــدم نفــاذ ترصفــه يف غــري العتــق، حيــث 
يقــول البهــويت يف رشح منتهــى اإلرادات )2/٤٠(: 
ــا،  ــع خيارمه ــني - م ــام - أي املتبايع ــرم ترصفه "وحي
لــزوال ملــك أحدمهــا إىل اآلخــر، وعــدم انقطــاع 
ــع  ــق م ــري عت ــذ غ ــه... وال ينف ــك عن ــل املل ــِق زائ َعَل
خيــار اآلخــر - أي البائــع - ألنــه مل تنقطــع َعَلُقــُه عــن 

ــع". املبي

سابعًا: تقييم هذا النموذج التعاقدي:
ــخ أو  ــع بالفس ــرشط للبائ ــار ال ــع خي ــع م ــوذج البي نم
اإلمضــاء يف مــدة العقــد، يصلــح تطبيقــًا للصيغــة 
ــة  ــت معاجل ــيل، إذا مت ــار التموي ــد اإلجي ــدة لعق اجلدي

ــام:  ــه أو النظ ــالل الفق ــن خ ــني م ــكلتني التاليت املش

ــع  ــاء املبي ــاء: ببق ــور الفقه ــرأي مجه ــذ ب األوىل: األخ
عــىل ملــك البائــع يف مــدة خيــار الــرشط؛ ألن اســتبقاء 
ــتويف  ــى يس ــه حت ــود علي ــل املعق ــة األص ــول مللكي املم

ــه.  كامــل أقســاط العقــد، هــدف أســايس بالنســبة ل

ــام  ــة جانــب املتمــول )املســتأجر( مــن قي ــة: محاي الثاني
ــار  ــق اخلي ــتنادًا إىل ح ــع، اس ــد البي ــخ عق ــول بفس املم
ــعار  ــت أس ــة إذا ارتفع ــد، خاص ــه يف العق ــرشوط ل امل
ــد،  ــخ العق ــول بفس ــري املم ــام يغ ــر، ب ــل املؤج األص
وإعــادة بيــع األصــل بثمــن أعــىل؛ ألنــه واحلالــة هــذه 
ــي  ــوال الت ــرتداد األم ــول إال اس ــق املتم ــن ح ــس م لي

ــك.  ــل التمل ــا ألج دفعه
ولــذا فــإن البيــع املعلــق عــىل رشط - والــذي عرضنــاه 
يف النمــوذج األول - أوىل بالتعامــل بــه مــن البيــع 
بــرشط اخليــار للبائــع يف النمــوذج الثــاين؛ ألنــه حيقــق 
وحيفــظ  التعاقــد،  طــريف  بــني  والعدالــة  التــوازن 
ــه ال  ــاين، فإن ــوذج الث ــالف النم ــني، بخ ــوق الطرف حق
ــة  ــاع قيم ــال ارتف ــول يف ح ــة للمتم ــة كافي ــدم محاي يق
ــوذج األول -  ــام إىل النم ــار النظ ــذا أش ــل، ول األص
ــة،  ــادة الثاني ــه يف امل ــد - بقول ــة العق ــٍد لصف دون حتدي
البنــد الثــاين: "جيــوز انتقــال ملكيــة األصــول املؤجــرة 
ــًا ألحــكام العقــد، إمــا بــرشٍط يعلــق  للمســتأجر وفق
التملــك عــىل ســداد دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع 
ــىل رشط.  ــق ع ــع املعل ــو البي ــذا ه ــدد"، وه ــغ حم مبل

اخلامتة:
الفقهــي  لالجتــاه  والتحليــل  العــرض  هــذا  بعــد 
ــيل الســعودي  ــه نظــام اإلجيــار التموي الــذي ســار علي
الصيغــة  مكونــات  تقريــر  يف  التنفيذيــة  والئحتــه 
اجلديــدة لعقــد اإلجيــار التمويــيل، ومــا تتميــز بــه عــن 
ــة  ــامذج تطبيقي ــع ن ــد، م ــذا العق ــة هل ــة التقليدي الصيغ
ــن  ــالل البندي ــن خ ــه م ــا إلي ــا توصلن ــص م ــا، نلخ هل

ــني:  التالي
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أوالً: النتائج 
1- عقــد اإلجيــار التمويــيل مــن أبــرز صيــغ التمويــل 
املعــارص، ملــا يتميــز بــه مــن مرونــة يف توفــري التمويــل 
الــالزم ملختلــف االحتياجــات، وملــا حيققــه مــن 
مزايــا لطــريف العقــد، فهــو يوفــر مــا حيتاجــه املســتثمر 
وأصحــاب املشــاريع مــن أصــول ماليــة متنوعــة، 
تكــون وفــق املواصفــات التــي خيتاروهنــا، ودون دفــع 
ــل  ــة جلهــات التموي ــر محاي تكاليــف رشائهــا، كــام يوف
باحتفاظهــا بملكيــة هــذه األصــول حتــى يتــم اســتيفاء 

ــا.  ــل قيمته كام
فنــا اإلجيــار التمويــيل بأنــه: عقــد إجارة يتــم بناء  2- عرَّ
عــىل ترتيــب متويــيل بــني الطرفــني، يشــرتي بمقتضــاه 
املؤجــر أصــاًل مالّيــًا اختــاره املســتأجر، بقصــد تأجريه، 
ــار يف  ــدة اخلي ــة امل ــتأجر يف هناي ــون للمس ــىل أن يك ع

امتالكــه بحســب مــا اتفقــا عليــه. 
3- خيتلــف عقــد اإلجيــار التمويــيل عــن عقــد اإلجيــار 
التمليكــي )الــذي هــو: اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك(، 
يف أّن املؤجــر ال يكــون مالــكًا لألصــل املؤجــر، وإنــام 
ــاء عــىل طلــب املتمــول )وهــو املســتأجر(،  يتملكــه بن
وفــق أســلوب اإلجــارة لآلمــر بالــرشاء، فينشــأ هــذا 
العقــد بنــاء عــىل اشــرتاك وترتيــب بــني ثالثة أطــراف: 
ــول  ــاول( واملم ــج أو املق ــورد أو املنت ــو امل ــع )وه البائ
)وهــو املؤجــر( واملتمــول )وهــو املســتأجر(، أمــا 
ــر  ــني: املؤج ــني طرف ــادة ب ــم ع ــي فيت ــار التمليك اإلجي
)البائــع أو املنتــج( واملســتأجر )املتملــك(، دون وجــود 

ــة.  طــرف ثالــث يمــول العملي
أيضــًا: اإلجيــار التمويــيل يتضمــن عــادة ختيري املســتأجر 
يف هنايــة العقــد بتملــك األصــل املؤجــر، بينــام اإلجيــار 
ــة األصــل للمســتأجر  التمليكــي ينتهــي بانتقــال ملكي

وفــق الصيغــة املتفــق عليهــا. 
ــار  ــد إجي ــري: عق ــًا فيص ــان مع ــد جيتمع ــام ق ــىل أهن ع

متويــيل متليكــي. 
٤- جــرى التعامــل التجــاري يف عقــد اإلجيــار التموييل 

ــارة  ــني اإلج ــع ب ــا جتم ــارف عليه ــة متع ــق صيغ وف
فالتمليــك، ســامها الباحــث )الصيغــة التقليديــة(، 

ــا:  ــرز خصائصه وأب
أ- كــون )املقابــل موحــدًا( ال يقبــل التجزئــة، ولــو كان 
مبلــغ القســط اإلجيــاري متضمنــًا قيمــة املنفعــة وقيمــة 
ــط  ــة القس ــد أنَّ قيم ــر يف العق ــذا ُيذك ــًا، ول ــة مع الرقب

إنــام هــو يف مقابــل املنفعــة فقــط. 
ســبيل  عــىل  مزدوجــة  طبيعــة  ذو  العقــد  أن  ب- 
التعاقــب والتتــايل؛ يبــدأ إجــارة وينتهــي متليــكًا، وهــو 
يف تكوينــه عقــد واحــد؛ لوحــدة املحــل، ووحــدة 
العــوض فيــه، وإنــام االزدواج يف آثــاره املرتتبــة عليــه، 
فهــو يرتــب أوالً حــق متلــك املنفعــة، فــإذا ســدد 
ــع التزامــات العقــد ترتــب بعدهــا حــق  املســتأجر مجي
متلــك الرقبــة، وال يســمح باعتبــاره بيعــًا منــذ انعقــاده، 
كــي يظــل املمــول مالــكًا لألصــل املعقــود عليــه حتــى 

ــه.  ــل ثمن ــتويف كام يس
ــة  ــول مرشوعي ــة ح ــات الفقهي ــت االجتاه ــد اختلف وق
ــامء يف  ــار العل ــة كب ــس هيئ ــب جمل ــة، فذه ــذه الصيغ ه

ــز.  ــري جائ ــد غ ــذا العق ــة إىل أن ه اململك
ــدويل إىل  ــالمي ال ــه اإلس ــع الفق ــس جمم ــب جمل وذه
جــوازه يف حالــة مــا إذا كانــت اإلجــارة فعليــة وليســت 
ــة  ــا فعلي ــث أن رشط كوهن ــنّي الباح ــع، وب ــاترة للبي س
ــع  ــبًا م ــاري متناس ــط اإلجي ــون القس ــتلزم: أن يك يس
ــة  ــدًا لتغطي أجــرة املثــل، بحيــث ال يتضمــن قــدرًا زائ
ثمــن متلــك املبيــع، وبــنّي الباحــث - أيضــًا - أن العقــد 
ــة إىل  ــادر؛ للحاج ــم الن ــة يف حك ــذه احلال ــل ه يف مث
زيــادة قيمــة القســط اإلجيــاري بــام يفــي بثمــن متلــك 

ــه.  ــود علي ــل املعق األص
وذهــب جملــس هيئــة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات 
ــادة القســط اإلجيــاري  ــة اإلســالمية إىل جــواز زي املالي
للمســتأجر  الوعــد  مقابلــة  يف  املثــل  أجــرة  عــىل 
بالتمليــك يف هنايــة املــدة، وبــنّي الباحــث اإلشــكاالت 

ــاه.  ــذا االجت ــىل ه ــة ع ــة املرتتب ــر الرشعي واملحاذي
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ــام  ــه نظ ــار علي ــذي س ــاه ال ــث االجت ــرر الباح 5- ح
التنفيذيــة،  اإلجيــار التمويــيل الســعودي والئحتــه 
ــن  ــريه م ــن غ ــا ع ــرد هب ــي تف ــدة الت ــة اجلدي بالصيغ
الفقهيــة،  الفتــاوى  وكذلــك  األخــرى،  األنظمــة 
حيــث كشــفت الصيغــة اجلديــدة الغطــاء عــن حقيقــة 
هــذا العقــد، وأزاحــت الســتار عــن عنــارص تكوينــه، 
فألزمــت املتعاقديــن )باملقابــل املجــزأ(، أي فصــل 
قيمــة املنفعــة عــن قيمــة متلــك الرقبــة، وحتديــد مقــدار 
ــة  ــرتطت الالئح ــام اش ــد، ك ــة العق ــام يف بداي كل منه
أن تكــون قيمــة املنفعــة املدونــة يف العقــد حقيقيــة 
ــذا  ــا، وه ــص عنه ــل وال تنق ــرة املث ــىل أج ــد ع ال تزي
ــًا، وهــو أن يكــون  ــزام اســتوجب أمــرًا آخــر هاّم اإلل
ــن ينشــأان معــًا  عقــد اإلجيــار التمويــيل جامعــًا لعقدي
منــذ بدايــة العقــد، ويســتقل كل واحــد منهــام بمحلــه 
ــة  ــدة معلوم ــة م ــك املنفع ــا: لتملي ــه، أحدمه وعوض
بعــوض معلــوم، واآلخــر: لتمليــك الرقبــة - مســتثنًى 

ــوم. ــوض معل ــرة - بع ــة املؤج ــا املنفع منه
6 النظــام هبــذه الصيغــة اجلديــدة واملتفــردة - يف حــال 
ــة -  ــه التنفيذي ــه يف الئحت ــص علي ــا ن ــق م ــه وف تطبيق
ــن هــذا العقــد، وأزال  ــوى صفحــة الصوريــة ع ط
اإلشــكاالت الفقهيــة التــي كانــت تــورد عــىل الصيغــة 
ــن  ــاح ع ــن باإلفص ــزم املتعاقدي ــث أل ــة، حي التقليدي
مقصدمهــا، وأجلأمهــا إىل إظهــار حقيقــة تعاقدمهــا، بــام 
ــح  ــكل واض ــد بش ــذا العق ــة ه ــني دراس ــح للباحث يتي
ومبــارش، عــىل أن النظــام والئحتــه التنفيذيــة مل يدخــال 
يف تفاصيــل تطبيــق هــذا العقــد وفــق الصيغــة اجلديــدة 

التــي اجتــه إليهــا. 
املرتتــب  الفقهــي  اإلشــكال  الباحــث  ناقــش   -7
ــع  ــدي البي ــامع عق ــو اجت ــدة وه ــة اجلدي ــىل الصيغ ع
واإلجــارة يف عقــد واحــد، وبــنّي قــويل العلــامء يف 
حكــم اجتامعهــام، ورجــح القــول بجــواز اجلمــع بينهام 
ــرشوط  ــل األركان وال ــام مكتم ــد منه ــا دام كل واح م

ــردًا.  ــو كان منف ــح ل ــث يص بحي

8- عــرض الباحــث نموذجــني تطبيقيــني للتعاقــد 
وفــق الصيغــة اجلديــدة التــي قررهــا النظــام مــع 
ــل  ــة األص ــه بملكي ــول باحتفاظ ــرض املتم ــاة غ مراع
ــد،  ــاط العق ــل أقس ــتويف كام ــى يس ــه حت ــود علي املعق
بــام يمكنــه مــن اســرتداده يف حــال عــدم التــزام املديــن 
بالوفــاء، وبــام جينبــه قســمة الغرمــاء يف حــال إفــالس 

ــا: ــان مه ــذان النموذج ــن، وه املدي

النمــوذج األول: عقــد إجــارة للمنفعــة مــع بيــع للرقبــة 
مســتثنًى منهــا املنفعــة املؤجــرة، بيعــًا معلقــًا عــىل رشط 

الوفــاء بجميــع أقســاط العقــد.
وقــد حــّرر الباحــث صــورة هــذا العقــد، وفــّرق بينــه 
ــة،  ــة التقليدي ــىل رشط يف الصيغ ــق ع ــع املعل ــني البي وب
ــم،  ــامء، وأدلته ــوال العل ــرض أق ــه؛ بع ــنّي حكم ــم ب ث
ومــا ورد عليهــا مــن مناقشــة، ثــم رّجــح القــول 
ــل الثمــن مــع  ــان حكــم تعجي ــال ذلــك بي ــه، ت بصحت
ــم  ــاده، ث ــذ انعق ــه من ــد علي ــار العق ــب آث ــدم ترت ع
أوضــح الباحــث األثــر املرتتــب عــىل العقــد يف حــال 
عــدم حصــول األمــر املعلــق عليــه يف الفقــه والنظــام، 

ــدي.  ــوذج التعاق ــذا النم ــث ه ــم الباح ــم قّي ث

النمــوذج الثــاين: عقــد إجــارة للمنفعــة مــع بيــع للرقبة 
ــن رشط  ــًا يتضم ــرة، بيع ــة املؤج ــا املنفع ــتثنًى منه مس
اخليــار للبائــع خــالل مــدة العقــد، وقــد حــّرر الباحث 
ــه وبــني البيــع بــرشط  صــورة هــذا العقــد، وفــّرق بين
اخليــار للبائــع يف الصــورة التقليديــة، ثــم أوضــح أثــر 
خيــار الــرشط يف ملكيــة املبيــع؛ ذاكــرًا أقــوال العلامء يف 
بقــاء امللكيــة للبائــع أو انتقاهلــا للمشــرتي، أو موقوفــًا 
مراعــى، مرجحــًا بقــاءه عــىل ملــك البائــع اســتصحابًا 
لألصــل، حيــث مل يقــم دليــل يقتــي انتقــال امللكيــة، 

ثــم قّيــم الباحــث هــذا النمــوذج التعاقــدي. 
9- وازن الباحــث بــني النموذجــني، ورّجــح أفضليــة 
النمــوذج األول؛ ألن آثــار العقــد ترتتــب مبــارشة 
ــل إىل  ــة األص ــل ملكي ــد، فتنتق ــاط العق ــديد أقس بتس
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ــد، وال إىل  ــد جدي ــاج إىل عق ــورًا، وال حيت ــرتي ف املش
ــاًل.  ــده فع ــني يف ي ــد، ألن الع ــض جدي قب

كــام أن النمــوذج األول يوفــر للمتمــول محايــة كاملــة؛ 
ــال  ــداد، ف ــرد الس ــه بمج ــل إلي ــة األص ــال ملكي بانتق
أو  امللكيــة  نقــل  عــن  االمتنــاع  املمــول  يســتطيع 
ــك  ــدم متل ــال ع ــا، ويف ح ــاومة عليه ــا أو املس تأخريه
ــن  ــه م ــا دفع ــع م ــرتد مجي ــه يس ــل فإن ــول لألص املتم
 a ــه ــع علي ــك، وال تضي ــة التمل ــي قيم ــة ه ــغ مالي مبال

ــة -.  ــة التقليدي ــل يف الصيغ ــام حيص ك
كــام أن هــذا النمــوذج يوفــر للممــول محايــة كاملــة يف 
حــال عــدم التــزام املديــن بالوفــاء، حيــث إن األصــل 
املعقــود عليــه مــا زال باقيــًا يف ملكــه ولــه حــق 

ــرتداده.  اس
ــة  ــغ التقليدي ــن الصي ــي ع ــوذج يغن ــذا النم ــام أن ه ك
ــة أو الوعــد هبــا، أو الثمــن الرمــزي،  ــة: كاهلب الصوري
أو الوعــد بالتملــك ونحوهــا؛ إْذ مل يعــْد هلــا حاجــة مــع 
ــة  ــكاالت الفقهي ــن اإلش ــاًل ع ــدة، فض ــة اجلدي الصيغ
املرتتبــة عليهــا، إضافــة إىل أن تلــك الصيغــة التقليديــة 
ال حتقــق احلاميــة الكافيــة للمتمــول، حيــث جتعــل 
املمــول يف موضــع الواهــب املتفضــل، مــع أن املتمــول 

ــاح املتمــول.  ــه أرب ــام في قــد دفــع كامــل الثمــن ب

ثانيًا: التوصيات
بــام أن النظــام بالئحتــه التنفيذيــة قــرر اإللــزام باملقابــل 
ــد  ــل عق ــلفنا - فص ــام أس ــتلزم - ك ــذا يس ــزأ، وه املج
اإلجــارة عــن عقــد التمليــك، إال أنَّ هــذا احلكــم 
ــمولية  ــًا وش ــر عمق ــة أكث ــوات تنظيمي ــاج إىل خط حيت
يتــم جتــاوز مرحلــة  لتفاصيــل أحكامــه، بحيــث 
الصوريــة والنــامذج الســاترة حلقيقــة العقــد - خاصــة 
وأن الصيغــة اجلديــدة أعــادت التــوازن لطــريف العقد - 
ولعــل هــذا يتحقــق مــن خــالل مــا أشــارت إليــه املادة 
العــارشة مــن الالئحــة: بــأن للمؤسســة وضــع معايــري 
لعقــود اإلجيــار التمويــيل، كــام أشــارت تلــك املــادة إىل 

ــار  ــود اإلجي ــة لعق ــغ نموذجي ــرار صي ــة إق أنَّ للمؤسس
ــة.  ــراف ذات العالق ــوق األط ــي حق ــيل تراع التموي

ــىل اهلل  ــني، وص ــد هلل رب العامل ــا أن احلم ــر دعوان وآخ
وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني.

املصادر واملراجع

املعامــالت  )1355هـــ(  أمحــد  بــك،  إبراهيــم   -1
املاليــة. الرشعيــة 

ــد  ــم )1٤٠٠هـــ( التمهي ــد الرحي ــنوي، عب 2- اإلس
ــج الفــروع عــىل األصــول، بــريوت، مؤسســة  يف ختري

ــالة. الرس
3- األلبــاين، حممــد نــارص الديــن )1٤12هـ( سلســلة 
دار  الريــاض،  واملوضوعــة،  الضعيفــة  األحاديــث 

ــارف. املع
ــن )1٤٠5هـــ( إرواء  ــارص الدي ــد ن ــاين، حمم ٤- األلب

ــالمي. ــب اإلس ــريوت، املكت ــل،ط2، ب الغلي
5- األلفــي، د. حممــد جــرب )1٤21هـــ(، اإلجيــار 
ــالمي،  ــه اإلس ــع الفق ــة جمم ــك، جمل ــي بالتملي املنته

العــدد 12.
6- ابــن أمــري حــاج، حممــد )1٤٠3هـــ( التقريــر 
العلميــة. الكتــب  دار  بــريوت،   ،2 ط  والتحبــري، 

ــد أرشف )1٤15هـــ(  ــي، حمم ــري الصديق ــن أم 7- اب
عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، ط2، بــريوت، دار 

ــة. ــب العلمي الكت
رشح  يف  املطالــب  أســنى  زكريــا،  األنصــاري،   -8
روض الطالــب، بــريوت، دار الكتــاب اإلســالمي.
ــريوت،  ــة، ب ــة رشح اهلداي ــد، العناي ــريت، حمم 9- الباب

ــر. دار الفك
1٠- البخــاري، حممــد )1٤22هـ( صحيــح البخاري، 

ــريوت، دار طــوق النجاة. ب
11- البخــاري، حممــود )1٤2٤هـــ( املحيــط الربهــاين 

يف الفقــه النعــامين، بــريوت، دار الكتــب العلميــة.
12- البغــدادي، عبــد الوهــاب )1٤2٠هـــ( اإلرشاف 
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عــىل نكــت مســائل اخلــالف، بــريوت، دار ابــن حــزم. 
اإلجيــار  عقــد  مميــزات  الســعودية،  البنــوك   -13

الرابــط:  الكــرتوين،  موقــع  التمويــيل، 
https://www.saudi-banks.info/ar/.

1٤- البهــويت، منصــور، كشــاف القنــاع، بــريوت، دار 
الكتبــة العلميــة.

منتهــى  رشح  )1٤1٤هـــ(  منصــور  البهــويت،   -15
الكتــب. عــامل  بــريوت،  اإلرادات، 

ــار  ــداهلل )1٤٠9هـــ( اإلجي ــيخ عب ــه، الش ــن بي 16- اب
الــذي ينتهــي بالتمليــك، جملــة جممــع الفقه اإلســالمي، 

العــدد اخلامــس.
17- الرتكــامين، د. عدنــان )1٤٠1هـــ( ضوابــط العقد 

يف الفقــه اإلســالمي، جــدة، دار الــرشوق. 
ــذي،  ــنن الرتم ــد )1395هـــ( س ــذي، حمم 18- الرتم
ط8، القاهــرة، رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب 

احللبــي.
ــع يف رشح  ــى )1٤2٤هـــ( املمت ــي، املنجَّ 19- التنوخ

ــدي.    ــة األس ــة، مكتب ــة املكرم ــع، ط3، مك املقن
2٠- ابــن تيميــة، أمحــد )1٤16هـــ( جممــوع الفتــاوى، 
املدينــة املنــورة، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 

الرشيــف، املدينــة املنــورة. 
21- ابــن تيميــة، أمحــد )1٤22هـــ( القواعــد النورانية 

الفقهيــة، الدمــام، دار ابــن اجلــوزي.
ــد،  ــة العق ــد )1368هـــ( نظري ــة، أمح ــن تيمي 22- اب

ــة.      ــنة املحمدي ــة الس ــرة، مطبع القاه
23- ابــن تيميــة، أمحــد )1٤٠8هـــ( الفتــاوي الكربى، 

بــريوت، دار الكتــب العلميــة.
2٤- ابــن جــزي، حممــد، القوانــني الفقهيــة، حممــد بــن 

أمحــد ابــن جــزي، املكتبــة الشــاملة.
25- مجــال، د. حنــان )1٤36هـــ( عقــد التأجــري 
ــالمية  ــة اإلس ــارصة، اجلامع ــه املع ــيل وتطبيقات التموي

ــون. ــة والقان ــة الرشيع ــزة، كلي بغ
26- احلاكــم، حممــد )1٤11هـــ( املســتدرك عــىل 

العلميــة.    الكتــب  دار  بــريوت،  الصحيحــني، 
ــن  ــح اب ــد )1٤1٤هـــ( صحي ــان، حمم ــن حب 27- اب

حبــان، ط 2،بــريوت، مؤسســة الرســالة.
28- ابــن حجــر العســقالين، أمحــد، الدرايــة يف ختريــج 

أحاديــث اهلدايــة، بــريوت، دار املعرفــة.
29- ابــن حجــر العســقالين، أمحــد )1٤2٤هـــ( بلــوغ 

املــرام، الريــاض، دار الفلــق.
ــة  ــد )1357هـــ( حتف ــي، أمح ــر اهليتم ــن حج 3٠- اب

ــربى. ــة الك ــة التجاري ــرة، املكتب ــاج، القاه املحت
ــوع  ــروق، مطب ــب الف ــد، هتذي ــن حســني، حمم 31- اب

هبامــش الفــروق للقــرايف.
32- احلطــاب، حممــد )1٤12هـــ( مواهــب اجلليــل يف 

رشح متــرص خليــل، ط2، بــريوت، دار الفكــر. 
33- محــاد، د. نزيــه )1٤39هـــ( التعليــق بالــرشط يف 
عقــدي البيــع واهلبــة، أبحــاث مؤمتــر شــورى الفقهــي.
فقهيــة  قضايــا  )1٤21هـــ(  نزيــه  د.  محــاد،   -3٤
ــم. ــق، دار القل ــاد، دمش ــال واالقتص ــارصة يف امل مع
35- ابــن حنبــل، أمحــد )1٤21هـــ( املســند، بــريوت، 

مؤسســة الرســالة.
36- اخلــريش، حممــد، رشح متــرص خليــل، بــريوت ، 

دار الفكــر للطباعــة.
ــي،  ــرص اخلرق ــر )1٤13هـــ( مت ــي، عم 37- اخلرق

ــرتاث. ــة لل ــرةـ، دار الصحاب القاه
38- اخلصاونــة، د. صخــر )1٤25هـــ( عقــد التأجــري 
ــون األردين مــع اإلشــارة إىل أحــكام  التمويــيل يف القان
ــرش  ــل للن ــامن، األردن، دار وائ ــالمي، ع ــه اإلس الفق

ــع. والتوزي
39- اخلطــايب، محــد )1351هـــ( معامل الســنن، حلب، 

ســوريا، املطبعــة العلمية.
ــاج،  ــي املحت ــد )1٤15هـــ( مغن ــب، حمم ٤٠- اخلطي

ــة.  ــب العلمي ــريوت، دار الكت ب
ــة،  ــالت الرشعي ــكام املعام ــيل، أح ــف، ع ٤1- اخلفي

ــريب،  ــر الع ــرة، دار الفك ط3، القاه

https://www.saudi-banks.info/ar/. 
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صيــدا،  داود،  أيب  داود، ســليامن، ســنن  أبــو   -٤2
العرصيــة. املكتبــة 

٤3- الدســوقي، حممــد، حاشــيته عــىل الــرشح الكبــري 
ملختــرص خليــل، بــريوت، دار الفكــر. 

ــارة  ــد، )1٤21هـــ( اإلج ــوقي أمح ــا، د. ش ٤٤- دني
ــالمي،  ــه اإلس ــع الفق ــة جمم ــك، جمل ــة بالتملي املنتهي

العــدد 12.
ــدار، د. هــاين )1٤18هـــ( النظــام القانــوين  ٤5- دوي
ــعاع  ــة اإلش ــرة، مكتب ــيل، ط2، القاه ــار التموي لإلجي

ــة. الفني
ط3،  املحصــول،  )1٤18ه(  حممــد  الــرازي،   -٤6

بــريوت، مؤسســة الرســالة.
ــاح،  ــار الصح ــد )1٤2٠هـــ( مت ــرازي، حمم ٤7- ال

ــة. ــة العرصي ــريوت، املكتب ط5، ب
ــرشح  ــز ب ــح العزي ــم، فت ــد الكري ــي، عب ٤8- الرافع

ــر.  ــريوت، دار الفك ــز، ب الوجي
العــروس،  تــاج  مرتــى،  حممــد  الزبيــدي،   -٤9

اهلدايــة. دار  الريــاض، 
5٠- الزحيــيل، د. وهبــة )1٤٠7هـــ( العقــود املســامة، 

دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع.
ــر  ــد )1٤32هـــ( حتري ــي، أمح ــة العراق ــو زرع 51- أب

ــع. ــرش والتوزي ــاج للن ــدة، دار املنه ــاوى، ج الفت
52- الزرقــاين، عبــد الباقــي )1٤22هـــ( رشحــه عــىل 

متــرص خليــل، بــريوت، دار الكتــب العلميــة.
ــارة  ــد اإلج ــام )2٠12م( عق ــني، د. هي 53- الزيدني
ــة  ــوم الرشيع ــات عل ــة دراس ــك، جمل ــة بالتملي املنتهي
ــدد 1. ــد 39، الع ــة، املجل ــة األردني ــون، اجلامع والقان
ــق  ــني احلقائ ــامن )1313هـــ( تبي ــي، عث 5٤- الزيلع
الكــربى  املطبعــة  القاهــرة،  الدقائــق،  كنــز  رشح 

ببــوالق. األمرييــة 
ــباه  ــاب )1٤11هـــ( األش ــد الوه ــبكي، عب 55- الس

ــة. ــب العلمي ــريوت، دار الكت ــر، ب والنظائ
املبســوط،  )1٤1٤هـــ(  حممــد  الرسخــيس،   -56

املعرفــة. دار  بــريوت، 
57- الســعدي، عبــد الرمحــن )1٤٠5هـــ( املختــارات 
اجلليــة، ط2، الريــاض، الرئاســة العامــة للبحــوث 

ــاء. ــة واإلفت العلمي
58- الســالمي، د. حممــد متــار )1٤12هـــ( اإلجيــار 
ــالمي،  ــه اإلس ــع الفق ــة جمم ــك، جمل ــي بالتملي املنته

ــدد 12. الع
ــباه  ــن )1٤11هـــ( األش ــد الرمح ــيوطي، عب 59- الس

ــة. ــب العلمي ــريوت، دار الكت ــر، ب والنظائ
6٠- الشــاذيل، د. حســن )1٤٠9هـــ( اإلجيــار املنتهــي 
بالتمليــك، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، العــدد 

ــس. اخلام
61- ابــن شــاس، عبــد اهلل )1٤23هـــ( عقــد اجلواهــر 
الثمينــة يف مذهــب عــامل املدينــة، بــريوت، دار الغــرب 

اإلســالمي.
ــوء  ــيل يف ض ــري التموي ــني، التأج ــحاته، حس 62- ش
الرشيعــة اإلســالمية، سلســلة بحــوث ودراســات 
ــورة  ــع دار املش ــالمي، موق ــبي اإلس ــر املحاس يف الفك

اإللكــرتوين.
دار  بــريوت،  املهــذب،  إبراهيــم،  63-الشــريازي، 

الكتــب العلميــة.
ألقــرب  الســالك  بلغــة  أمحــد،  الصــاوي،   -6٤

املعــارف. دار  بــريوت،  املســالك، 
متــرص  رشح  )1٤٠7هـــ(  ســليامن  الطــويف،   -65

الرســالة. بــريوت، مؤسســة  الروضــة، 
66- ابــن عابديــن، حممــد أمــني )1٤12هـــ( حاشــية 
رد املحتــار عــىل الــدر املختــار، ط2، بــريوت، دار 

ــر. الفك
67- عبــد الكريــم، صــون كل عزيــز، )2٠12م( 
ــة  ــيل، جمل ــار التموي ــد اإلجي ــتأجر يف عق ــات املس التزام
ــة  ــية، جامع ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي

ــدد 3. ــد1، الع ــوك، املجل كرك
68- العثيمــني، حممــد )1٤22هـــ( الــرشح املمتع عىل 
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زاد املســتقنع، الدمــام، دار ابــن اجلــوزي.
69- ابــن العــريب، حممــد، عارضــة األحــوذي لــرشح 

صحيــح الرتمــذي، بــريوت، دار الكتــاب العــريب.
ــل رشح  ــح اجللي ــد )1٤٠9هـــ( من ــش، حمم 7٠- علي

ــر. ــريوت، دار الفك ــل، ب ــرص خلي مت
71- عمــر، د. أمحــد )1٤29هـــ( معجم اللغــة العربية 

املعــارصة، بــريوت، عــامل الكتب.        
72- عمــر، د. حممــد عبــد احلليــم )1٤1٤هـــ( التأجري 
التمويــيل مــن منظــور إســالمي، ورقــة عمــل مقدمــة 
إىل مركــز صالــح عبــد اهلل كامــل لالقتصاد اإلســالمي، 

جامعــة األزهــر، احللقــة النقاشــية الســابعة.
التأجــري  وليــد هويمــل، عقــد  د.  73- عوجــان، 
التمويــيل وعقــد اإلجــارة املنتهــي بالتمليــك ، املجلــة 
ــث  ــامدة البح ــة، ع ــة مؤت ــون، جامع ــة يف القان األردني

ــدد 3. ــد 3، الع ــي، املجل العلم
ــل  ــد )2٠18م( التموي ــريب، د. حمم ــح املغ 7٤- الفات
االســتثامري يف اإلســالم، القاهــرة، األكاديميــة احلديثة 

للكتــاب اجلامعــي.
ــرة،  ــني، القاه ــاب الع ــل، كت ــدي، اخللي 75- الفراهي

ــالل. ــة اهل دار مكتب
76- فليــح، د. نجــالء )1٤3٠هـــ( اجلوانــب القانونية 
احلقــوق  رســالة  جملــة  التمويــيل،  اإلجيــار  لعقــد 
املجلــد األول،  العلميــة، جامعــة جــدارا، األردن، 

األول. العــدد 
77- القــاري، عــيل )1٤22هـــ( مرقــاة املفاتيــح رشح 

مشــكاة املصابيــح، بــريوت، دار الفكــر.        
78- القحــف، د. منــذر )1٤21هـــ( اإلجــارة املنتهيــة 
بالتمليــك، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، العــدد 12. 
79- القحــف، د. منــذر )1٤11هـــ( مفهــوم التمويــل 
ــالمي  ــد اإلس ــدة، املعه ــالمي، ج ــاد اإلس يف االقتص

ــب. ــوث والتدري للبح
ــه  ــكايف يف فق ــد )1٤1٤هـــ( ال ــة، أمح ــن قدام 8٠- اب

ــة. ــب العلمي ــريوت، دار الكت ــد، ب ــام أمح اإلم

81- ابــن قدامــة، عبــد اهلل، املغنــي، القاهــرة ، مكتبــة 
القاهــرة.

ــد، ط 2،  ــد )1٤27هـــ( التجري ــدوري، أمح 82- الق
ــالم. ــرة، دار الس القاه

83- القرايف، أمحد، الفروق، بريوت، عامل الكتب.
8٤- القــرايف، أمحــد )1٤15هـــ( الذخــرية، بــريوت، 

ــالمي. ــرب اإلس دار الغ
85-القــري، د. حممــد )1٤18هـــ( العقــود املســتجدة 
الفقــه  جممــع  جملــة  منهــا،  ونــامذج  ضوابطهــا 

العــارش. العــدد  اإلســالمي، 
ــد )1٤15هـــ(  ــرية، أمح ــد، وعم ــويب، أمح 86- القلي

ــر. ــريوت، دار الفك ــرية، ب ــويب وعم ــيتا قلي حاش
87- ابــن القيــم، حممــد )1٤15هـ( زاد املعــاد يف هدي 

خــري العبــاد، ط27، بريوت، مؤسســة الرســالة. 
88- ابــن القيــم، حممــد )1٤15هـــ( هتذيــب ســنن أيب 

داود، ط2، بــريوت، دار الكتــب .
89- ابــن القيــم، حممــد )1٤11هـــ( أعــالم املوقعــني 

ــة.   ــب العلمي ــريوت، دار الكت عــن رب العاملــني، ب
9٠- ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، بدائــع الفوائــد، 

بــريوت، دار الكتــاب العــريب.
91- الكاســاين، أبــو بكــر )1٤٠6هـ( بدائــع الصنائع، 

ط 3، بــريوت، دار الكتــب العلمية.
ــى يف  ــة املنته ــي )1٤28هـــ( غاي ــي، مرع 92- الكرم
ــة  ــت، مؤسس ــى، الكوي ــاع واملنته ــني اإلقن ــع ب اجلم

ــع. ــرش والتوزي ــراس للن غ
ــع  ــم )1٤29هـــ( املطل ــد الكري ــم، د. عب 93- الالح
عــىل دقائــق زاد املســتقنع، الريــاض، دار كنــوز أشــبيليا 

ــع. للنــرش والتوزي
ــوقي )1٤26هـــ(  ــم دس ــل، د. إبراهي ــو اللي 9٤- أب
الوضعــي  القانــون  يف  بالتمليــك  املنتهــي  اإلجيــار 
العلمــي  املؤمتــر  منشــورات  اإلســالمي،  والفقــه 
ــون،  ــة والقان ــة الرشيع ــرش بكلي ــع ع ــنوي الراب الس

جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
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ــوقي )1٤٠٤هـــ(  ــم دس ــل، د. إبراهي ــو اللي 95- أب
األخــرى،  االئتامنيــة  والبيــوع  بالتقســيط  البيــع 

الكويــت. جامعــة  مطبوعــات  الكويــت، 
موقــع  الســعودي،  العــريب  النقــد  مؤسســة   -96

الرابــط: عــىل  الكــرتوين 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.

aspx.

ــدويل )1٤21هـــ(  ــالمي ال ــه اإلس ــع الفق 97- جمم
ــرش. ــاين ع ــدد الث ــالمي، الع ــه اإلس ــع الفق ــة جمم جمل
ــري  ــرون )1٤17هـــ( التأج ــي وآخ ــود فهم 98- حمم

ــة. ــة العربي ــة دار النهض ــرة، مكتب ــيل، القاه التموي
للفقــه  املدخــل  ســالم،  حممــد  مدكــور،   -99
احلديــث. الكتــاب  دار  الكويــت،  اإلســالمي، 
1٠٠- املــرداوي، عــيل، اإلنصــاف، ط2، بــريوت، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب.
1٠1- مركــز التميــز البحثــي يف فقــه القضايــا املعارصة 
، املوســوعة امليــرسة، الريــاض، جامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود اإلســالمية.
1٠2- املظهــري، احلســني )1٤33هـــ( املفاتيــح يف 

رشح املصابيــح، دمشــق، دار النــوادر.      
ــدع يف  ــم )1٤18هـــ( املب ــح، إبراهي ــن مفل 1٠3- اب

رشح املقنــع، بــريوت، دار الكتــب العلميــة. 
الفــروع،  )1٤2٤هـــ(  حممــد  مفلــح،  ابــن   -1٠٤

الرســالة. مؤسســة  بــريوت، 
1٠5- ابــن مفلــح، حممــد )1٤2٠هـــ( أصــول الفقــه، 

الريــاض، مكتبــة العبيــكان.
ــىل  ــري ع ــرشح الكب ــن، ال ــد الرمح ــديس، عب 1٠6- املق
ــرش  ــريب للن ــاب الع ــرة، دار الكت ــع، القاه ــن املقن مت

ــع. والتوزي
التوضيــح  امللقــن، عمــر )1٤29هـــ(  ابــن   -1٠7
لــرشح اجلامــع الصحيــح، دمشــق، دار النــوادر.

1٠8-ابــن منظــور، حممــد )1٤1٤هـــ( لســان العرب، 
ط3، بــريوت، دار صــادر. 

1٠9- موســى، د. حممــد يوســف )1987م( األمــوال 
ونظريــة العقــد يف الفقــه اإلســالمي، القاهــرة، دار 

ــريب. ــر الع الفك
االختيــار  )1356هـــ(  عبــداهلل  املوصــيل،   -  11٠
العلميــة. الكتــب  دار  بــريوت،  املختــار،  لتعليــل 

111- ابــن نجيــم، زيــن الديــن )1٤19هـــ( األشــباه 
ــة.  ــر، بــريوت، دار الكتــب العلمي والنظائ

112- ابــن نجيــم، زيــن الديــن، البحــر الرائــق رشح 
كنــز الدقائــق، القاهــرة، دار الكتــاب اإلســالمي.

ــائي،  ــنن النس ــد )1٤٠6هـــ( س ــائي، أمح 113- النس
ــالمية.  ــات اإلس ــب املطبوع ــب، مكت ط2، حل

11٤- النــووي، حييــى )1٤12هـــ( روضــة الطالبــني، 
بــريوت، دار الغــرب اإلســالمي.

املهــذب،  املجمــوع رشح  النــووي، حييــى،   -115
بــريوت، دار الفكــر.

مســلم،  صحيــح  مســلم،  النيســابوري،   -116
العــريب.  الــرتاث  إحيــاء  دار  بــريوت، 

117- هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة 
ــة  ــة، ، مملك ــري الرشعي ــالمية )1٤39هـــ( املعاي اإلس

ــن.      البحري
118- أبــو يعــىل الفــراء، حممــد )1٤31هـــ( التعليقــة 
الكبــرية يف مســائل اخلــالف عــىل مذهــب أمحــد، 

ــوادر. ــق، دار الن دمش
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الُبعد الثقايف يف زمن األوبئة: وباء فريوس كورونا املستجد )COVID-19( أنموذًجا

د. يعقوب بن يوسف العنقري
األستاذ املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية بجامعة القصيم

   ملخص البحث  
كورونا  فريوس  لوباء  الثقايف  البعد  بيان  إىل  البحث  هيدف 
اإلنسانية  الروابط  عىل    )COVID-19( املستَجد 
اإلسالمية  واألخالقيات  الثقافية  والقيم  والسلوكيات، 

املصاِحبة هلذا الوباء.
الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  األهداف  هذه  ولتحقيق 
فريوس  1-لوباء  التالية:  النتائج  إىل  وتوصل  التحلييل، 
يف  واملتمثلة  اإلنسانية،  الروابط  عىل  أبعاد  املستَجد  كورونا 
العديد  فقد عزز يف  الروابط األرسية واالجتامعية والوطنية؛ 
فريوس  لوباء   -2 الروابط.  هذه  أمهية  املجتمع  أفراد  من 
اإلنسانية.3-  الوحدة  فكرة  إظهار  يف  دور  املستَجد  كورونا 
لوباء فريوس كورونا املستَجد أبعاد عىل سلوكيات املجتمع، 
املصلحة  حساب  عىل  العامة  املصلحة  مراعاة  ظهرت  فقد 
بثقافة  والعناية  للفرد،  ومحايتهم  اجلامعة  وتكاتف  اخلاصة، 
النظافة الشخصية.٤- هناك مجلة من القيم الثقافية املصاِحبة 
الطوعي،  االلتزام  وهي  املستجد؛  كورونا  فريوس  لوباء 
من  مجلة  5-ثمة  التطوعية.  واملبادرات  الثقافية،  واملناعة 
كورونا  فريوس  بوباء  املرتبطة  اإلسالمية  األخالقيات 
وتتمثل  عام؛  بشكل  واألوبئة  خاص،  بشكل  املستجد 
الظن،  وحسن  والتثبت،  واألمانة،  والتعاون،  الصرب،  يف 
والصدق. وأبرز التوصيات: 1-التشجيع والدعم لألبحاث 
والرسائل التي ُتعنى بدراسة هذا املوضوع واألبعاد األخرى 
للوباء. 2-توجيه املزيد من العناية بعقد املؤمترات والندوات 
املتعلِّقة بالوباء خاصة الثقافية واالجتامعية.3-دعم األبحاث 
املصاحبة  الثقافية  اجلوانب  بدراسة  املتعلِّقة  اجلادة  العلمية 
لوباء فريوس كورونا. ٤-تعزيز القيم الثقافية واألخالقيات 
التأثريات  ختفيف  يضمن  بام  املجتمع  أفراد  لدى  اإلسالمية 

السلبية للوباء يف املجتمع.

الكلامت املفتاحية: 
األوبئة-فريوس كورونا املستجد-الثقافة-جائحة. 

Abstract

This research seeks to explain the cultural 
dimension of coronavirus on human con-
nections, behaviors, cultural values, and 
Islamic ethics. To achieve these aims, the 
researcher used the descriptive analytical 
method and reached the results: 1. Coro-
navirus has dimensions on human connec-
tions as represented in family, social and 
national connections.  It has reinforced the 
importance of these connections in many 
members of society. 2. Coronavirus has 
roles in manifesting the idea of human 
unity. 3. Coronavirus has dimensions on 
social behaviors. It has manifested consid-
erations for the public interest over indi-
vidual interests, group solidarity and their 
protection of the individual. 4. There is 
a set of Islamic ethics that are related to 
coronavirus in particular, and epidemics 
in general, such as patience, cooperation, 
honesty, abiding, good thought, and truth-
fulness. This study has shed a light on a 
number of recommendations including:
1. Encourage and support for research that 
are concerned with the study of the mat-
ter. 2. Direct to organizing conferences and 
symposia, especially cultural and social. 3. 
Support scientific researches related to the 
study of the cultural aspects accompanying 
coronavirus. 4. Reinforcement of social 
values and Islamic ethics in individuals.
Keywords: 
epidemic; novel coronavirus; culture; pan-
demic.

الُبعد الثقافي في زمن األوبئة: 
وباء فيروس كورونا المستجد )COVID-19( أنموذًجا
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املقدمة

يعيــش العــامل بــأرسه حتــت وطــأة وبــاء فــريوس 
ألقــْت  وقــد   ،)COVID-19( املســتَجد  كورونــا 
ــت  ــى عم ــىل األرض حت ــتورها ع ــة بس ــذه اجلائح ه
ــش  ــامل يعي ــى الع ــورة، وأضح ــاء املعم ــدوى أرج الع
أزمــة صحيــة، ويف وضــع اســتثنائي مل يســبق حصولــه 
هبــذه الطريقــة وهــذه الرسعــة، فقيَّــدت احليــاة اليوميــة 
بقيــوٍد احرتازيــة صارمــة؛ مــن حظــر للتَّجــول، ومنــع 
للتجمعــات واملناســبات، وتوقــف للرحــالت اجلويــة، 
وتوقفــت  واجلامعــات،  املــدارس  ُعطلــت  وقــد 
ــة،  ــطة التجاري ــة واألنش ــة واخلاص ــآت احلكومي املنش
وُأغلقــت املســاجد، وتعطــل كثــرٌي مــن مصالــح 
ــوف  ــزع واخل ــع والف ــر اهلل ــم، وظه ــاس ومنافعه الن
لــدى العديــد منهــم مــن هــذا الوبــاء، وفرضــت 
ــاره،  ــة انتش ــن رسع ــد م ــة للح ــري وقائي ــدول تداب ال

ــه.  ــح مجاح وكبِ
ًدا مــن الُبعــد  بيــد أن هــذا الوبــاء مل يكــن فريوًســا جمــرَّ
والتأثــريات الثقافيــة املصاحبــة لــه، فقــد أصبــح 
مالحًظــا الُبعــُد الثقــايف للوبــاء يف املجتمعــات، إىل 
واالجتامعيــة  الصحيــة  األخــرى  األبعــاد  جانــب 
ــن  ــه م ــه يف طيات ــا حيمل ــة، وم ــة واألمني واالقتصادي
تعزيــزات وتغــريات يف ثقافــة املجتمعــات وأنــامط 
ســلوكها، واســتقرارها وترابــط أفرادهــا. وهــذا البعــد 
ــع  ــة وجمتم ــٍع إىل بيئ ــٍة وجمتم ــن بيئ ــرِتق م ــايف يف الثق
آخــر بَحســب االجتاهــات واملنطَلقــات الثقافيــة لــكل 
ــعودي  ــع الس ــاء يف املجتم ــايف للوب ــد الثق ــة، فالُبع بيئ
ــريب  ــع الغ ــاء يف املجتم ــايف للوب ــد الثق ــل البع ال يامث
ــني  ــة ب ــوارق الثقافي ــود الف ــال؛ لوج ــبيل املث ــىل س ع
املجتمَعــنِي بــام حتملــه الثقافــة مــن أنــامط وســلوكيات 

ــالق. ــم وأخ وقي
ــاء  ــايف لوب ــد الثق ــرْب البع ــة َس ــن األمهي ــك كان م لذل
فــريوس كورونــا املســتَجد ومــا حيملــه مــن تعزيــزات 

ــن  ــن م ــا؛ لُيتمك ــريات أيًض ــة والتغ ــب الثقافي للجوان
معاجلــة األبعــاد الثقافيــة الســلبية للوبــاء عــىل املجتمع، 
واملحافظــة عــىل اإلجيابيــات الثقافيــة، وتعميــق صالبــة 

ــاء الثقــايف واالجتامعــي يف املجتمــع. البن

مشكلة البحث:
ــايف يف  ــد الثق ــراز الُبع ــث يف إب ــكلة البح ــل مش تتمثَّ
زمــن وبــاء فــريوس كورونــا املســتَجد، ويمكــن 
ــايل: مــا البعــد  ــد مشــكلة البحــث يف الســؤال الت حتدي
الثقــايف يف زمــن األوبئــة: وبــاء فــريوس كورونــا 

املســتجد أنموذًجــا؟
ويتفرع عن هذا السؤال التساؤالت اآلتية: 

1-مــا البعــد الثقــايف لوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد 
عــىل الروابــط اإلنســانية؟

2-مــا البعــد الثقــايف لوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد 
عــىل الســلوكيات وأنــامط التواصــل؟

فــريوس  لوبــاء  املصاحبــة  الثقافيــة  القيــم  3-مــا 
املســتجد؟ كورونــا 

٤-مــا األخالقيــات اإلســالمية يف زمــن وبــاء فــريوس 
كورونــا املســتجد؟

أمهية البحث: 
تكمن أمهية البحث يف النقاط اآلتية: 

1-قلــة الدراســات العلميــة التــي ُتعنــى بدراســة 
اجلانــب الثقــايف لوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد، وما 
ــع،  ــة املجتم ــريات يف ثقاف ــزات وتغ ــن تعزي ــه م حيِدث
وعنايــة الدراســات العلميــة احلاليــة باجلانــب الفقهــي 

ــادي. ــوين واالقتص والقان
2-مواكبــة احلــدث املهــم املتمثِّــل يف وقــوع املجتمعات 
ــامهة  ــاء، واملس ــذا الوب ــري ه ــت تأث ــاء حت ــة مجع البرشي

اإلجيابيــة يف التوعيــة الثقافيــة ألطيــاف املجتمــع.
3-إبــراز األخــالق اإلســالمية املتعلقــة بوبــاء فــريوس 
كورونــا املســتجد، ومــا هلا مــن دور إجيــايب يف اســتقرار 

املجتمــع وختفيــف وطــأة تأثــريات الوبــاء عليه.
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٤-يمثــل البحــث َلبِنــًة يف الدراســات الثقافيــة املتعلقــة 
بوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد، وحافــًزا لقيــام 
العديــد مــن الدراســات الثقافيــة املرتبطــة بوبــاء 
ــاد  ــن أبع ــه م ــا حيمل ــتجد، وم ــا املس ــريوس كورون ف

ــة. ثقافي
-أهداف البحث: 

هيدف هذا البحث إىل حتقيق ما ييل: 
ــا  ــريوس كورون ــاء ف ــايف لوب ــد الثق ــتجالء الُبع 1-اس

ــع. ــانية يف املجتم ــط اإلنس ــىل الرواب ــتجد ع املس
ــا  ــريوس كورون ــاء ف ــايف لوب ــد الثق ــاح البع 2-إيض
يف  التواصــل  وأنــامط  الســلوكيات  عــىل  املســتجد 

املجتمــع.
ــريوس  ــاء ف ــة لوب ــة املصاحب ــم الثقافي ــار القي 3-إظه

ــع. ــتجد يف املجتم ــا املس كورون
٤-بيــان األخالقيــات اإلســالمية املصاحبــة لوبــاء 

فــريوس كورونــا املســتجد يف املجتمــع.
-الدراسات السابقة:

ــي  ــب اطالع ــه وحَس ــوع وِجدت ــة املوض ــًرا حلداث نظ
وبحثــي فــإن الدراســات  التــي ُتعنــى بالبعــد الثقــايف 
ــة، كــام  ــتجد قليل ــا املس ــريوس كورون ــاء ف ــن وب يف زم
ــدوات  ــاءات والن ــاالت واللق ــن املق ــًة م ــاك مجل أن هن
املتعلقــة باجلانــب الثقــايف واألرسي واألخالقــي يف 
ــك  ــن تل ــتجد، وم ــا املس ــريوس كورون ــاء ف ــن وب زم

ــات:  الدراس
1-األحاديث الواردة يف املرض والعيادة:  

هــذه رســالة علميــة للباحــث/ يــارس بــن ســعد 
ــنة  ــتري يف السُّ ــة املاجس ــل درج ــة لني م ــكر  مقدَّ العس
وعلومهــا مــن قســم الســنة وعلومهــا يف كليــة أصــول 
ــالمية  ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــن بجامع الدي
إىل  الدراســة  هتــدف  1٤25هـــ.  منشــورة(،  )غــري 
ــام،  ــكٍل ع ــرض بش ــىل امل ــب ع ــواب املرتتِّ ــاول الث تن
ــتحبة  ــة، واآلداب املس ــراض خاص ــض األم ــىل بع وع
ــة  ــكام املتعلق ــرض واألح ــص امل ــرض، وُرَخ ــال امل ح

بــه، وأحــكام عيــادة املريــض وآداهبــا. والدراســة 
جيــدة يف اشــتامهلا عــىل اآلداب اإلســالمية التــي ُينــدب 
للمريــض التحــيل هبــا، لكنهــا تفــارق دراســتي يف 
جماهلــا؛ فهــي يف مضموهنــا ُتعنــى بدارســة األحاديــث 

ــة.   النبوي
2-التدابري الرشعية للتعامل مع األوبئة: 

هــذه دراســة للباحــث/ د. عابــد بــن عبــداهلل الثبيتــي، 
اإلســالمية  الدراســات  كليــة  جملــة  يف  منشــورة 
 ،)6( املجلــد  باإلســكندرية،  للبنــات  والعربيــة 
العــدد )36(. وهــي دراســة يف الثقافــة اإلســالمية 
لــدى  التصــورات الصحيحــة  هتــدف إىل ترســيخ 
ــاء فــريوس  ــة، خاصــة وب املســلم للتعامــل مــع األوبئ
ــة  ــة الوقائي ــري الرشعي ــان التداب ــتجد، وبي ــا املس كورون
ــد  ــك بع ــا وكذل ــل حلوهل ــة قب ــع األوبئ ــل م للتعام
وقوعهــا. والدراســة أشــارت إىل أن االلتــزام بــاآلداب 
ــق  ــة، وتتف ــة الوقائي ــري الرشعي ــن التداب ــالمية م اإلس
مــع دراســتي احلاليــة يف جماهلــا الثقــايف، ولكن دراســتي 
تفارقهــا يف مضموهنــا، فهــي تبحــث يف الُبعــد الثقــايف 
ــة  ــة العربي ــتجد يف اململك ــا املس ــريوس كورون ــاء ف لوب

ــعودية.  الس
3-اجلائحــة واملضامــني املســتجدة لألمــن املجتمعــي : 

قــراءة  يف مســارات إدارة األزمــة: 
هــذه دراســة للباحثــة/ عائشــة بشــري التائــب منشــورة 
يف املجلــة العربيــة للدراســات األمنيــة بجامعــة نايــف 
للعلــوم األمنيــة، املجلــد )36(، العــدد )2(، 2٠2٠م. 
هتــدف الدراســة إىل قــراءة أوليــة لألمــن املجتمعــي يف 
املجتمعــات العربيــة، وإدارة الدولــة الرســمية للجائحة 
كاململكــة العربيــة الســعودية، كــام تناولــت صــوًرا مــن 
مكافحــة املجتمعــات العربيــة لوبــاء فــريوس كورونــا، 
مشــرية باقتضــاب إىل األبعــاد الثقافيــة واحلضاريــة 
للمكافحــة املجتمعيــة يف املجتمعــات العربيــة، وارتفاع 
قيمــة املواطنــة واالعتــزاز لــدى األفــراد. وهــذه 
الدراســة جيــدة؛ فهــي تطرقــت بجــزء يســري لألبعــاد 
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ــارق  ــتجد، وتف ــا املس ــريو س كورون ــاء ف ــة لوب الثقافي
ــتي  ــون دراس ــة يف ك ــذه الدراس ــة ه ــتي احلالي دراس
ــريوس  ــاء ف ــايف لوب ــد الثق ــة الُبع ــىل دراس ــة ع ُمنصبَّ
ــة الســعودية، كــام  ــا املســتجد يف اململكــة العربي كورون

ــه. ــث وجزئيات ــارص البح ــا يف عن تفارقه
٤-األمــن الشــامل يف مواجهــة األزمــات والكــوارث؛ 

جائحــة كورونــا أنموذًجــا:
ــهداين،  ــرزاق املش ــرم عبدال ــة للباحث/أك ــذه دراس ه
األمنيــة  للدراســات  العربيــة  املجلــة  يف  منشــورة 
بجامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة، املجلــد )36(، العــدد 
)2(، 2٠2٠م. هتــدف الدراســة إىل تنــاول أزمــة وبــاء 
فــريوس كورونــا املســتجد مــن خــالل أمــن األزمات، 
ودراســة اآلثــار الســلبية االجتامعيــة والنفســية واألمنية 
النتشــار الوبــاء يف املجتمعــات واالجــراءات املصاحبة 
معــه،  التــي ظهــرت  الســلبية  والســلوكيات  لــه، 
والتغــريات الســلوكية واالجتامعيــة التــي أحدثهــا هــذا 
ــت  ــد تناول ــي ق ــدة؛ فه ــة جي ــذه الدراس ــاء. وه الوب
اجلانــب الســلبي للوبــاء يف املجتمعــات، والــذي عــادة 
ًرا حدوثــه مــع األوبئــة، والتغــريات  مــا يكــون متصــوَّ
ــاول  ــي تتن ــة فه ــة احلالي ــا الدراس ــا، وأم ــي أحدثه الت
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاء يف اململك ــايف للوب ــد الثق البع
ــة  ــا الدراس ــرق هل ــة مل تتط ــب ثقافي ــىل جوان ــز ع وترك

ــابقة.   الس
ــريوس  ــار ف ــل انتش ــي يف ظ ــي الصح ــن البيئ 5-األم
ــض  ــة لبع ــة حتليلي ــة وصفي ــتجد؛ دراس ــا املس كورون
ــعودية: ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــات الصحي املامرس
عبــداهلل  بــن  للباحث/عبدالرمحــن  دراســة  هــذه 
للدراســات  العربيــة  املجلــة  يف  منشــورة  الشــقري، 
األمنيــة بجامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة، املجلــد 
إىل  الدراســة  هتــدف  2٠2٠م.   ،)2( العــدد   ،)36(
تنــاول األمــن البيئــي الصحــي وقيــاس مســتوى 
اململكــة  يف  الصحــي  البيئــي  األمــن  املامرســات 
والتدابــري  بالنظافــة  كالعنايــة  الســعودية؛  العربيــة 

يف  جيــدة  الســابقة  والدراســة  وغريهــا.  الوقائيــة 
ــي يف  ــي الصح ــن البيئ ــات األم ــج ممارس ــم نتائ تقدي
املجتمــع الســعودي،  وتفــارق دراســتي يف موضوعهــا 
واجتاههــا؛ فهــي متعلقــة باألمــن البيئــي الصحــي بينــام 

دراســتي متعلقــة باجلانــب الثقــايف. 
-حدود البحث:

تتمثــل حــدود البحــث باحلــدود املكانيــة، وذلــك 
ــاء  باالقتصــار عــىل دراســة البعــد الثقــايف يف زمــن وب
فــريوس كورونــا املســتجد )COVID-19( يف اململكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
-منهج البحث: 

ــيل،  ــي التحلي ــج الوصف ــث املنه ــذا البح ــت يف ه اتبع
عــرب تتبُّــع البعــد الثقــايف يف زمــن وبــاء فــريوس 
كورونــا املســتجد )COVID-19(، وترتيــب مادتــه 
ــٍم أدقَّ  ــول إىل فه ــًة يف الوص ــا؛ رغب ــة، وحتليله العلمي
للُبعــد الثقــايف يف زمــن وبــاء فــريوس كورونا املســتجد 

ــعودية. ــة الس ــة العربي )COVID-19( يف اململك
-اخلطة التفصيلية: 

-املقدمة.
-التمهيد: التعريف بمفردات الدراسة.

فــريوس  لوبــاء  الثقــايف  البعــد  األول:  املطلــب   -
اإلنســانية. الروابــط  عــىل  املســتجد  كورونــا 

-املطلــب الثــاين:  البعــد الثقــايف لوبــاء فــريوس 
كورونــا املســتجد عــىل الســلوكيات وأنــامط التواصــل.
ــاء  ــة لوب ــة املصاحب ــم الثقافي ــث: القي ــب الثال -املطل

ــتجد. ــا املس ــريوس كورون ف
ــن  ــالمية يف زم ــات اإلس ــع: األخالقي ــب الراب -املطل

ــتجد ــا املس ــريوس كورون ــاء ف وب
-النتائج والتوصيات.

-املراجع واملصادر.

التمهيد
- التعريف بمفردات الدراسة:
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1-الُبعد: 
اللغــة: أصلهــا مأخــوذ مــن )َبُعــَد(  مــن حيــث 
ــور، م: 3، ص:  ــن منظ ــْرب )اب ــد الُق ــو ض ــُد ه والُبْع
89(، وتباعــد الــيء عــن الــيء، وُبعــد املنزلــة 
)الفراهيــدي، 1٤2٤هـــ، م: 1، ص: 1٤9(،  واتســاع 
ــادي، 1٤26هـــ،  ــفار )الفريوزآب ــد األس ــدى وتباع امل
ص: 268(،  وُبعــد اهلمــة )الزمــرشي، 13٤1هـــ، م: 
1، ص: 55(، واهلــالك  )اجلوهــري، 199٠م، م: 3، 

ص:1٠(.
واملعنــى املناســب للبحــث هــو اتســاع املــدى، وُبعــد 

ــه.  مكان

وأما من حيث االصطالح:
فُيعــد مفهــوم البعــد مــن املفاهيــم املتداولــة بــني 
اإلنســانية،  املجــاالت  يف  واملتخصصــني  املثقفــني 
وحيمــل يف داخلــه العديــَد مــن املعــاين، ويقــارب 
املعنــى اللغــوي يف داللتــه االصطالحيــة فهــو بمعنــى 
املــدى واالجتــاه البعيــد الــذي يصــل إيل الــيء، 

الطارئــة. ات  التغــريُّ ومالحظــة 

2-الثقايف: 
مــن حيــث اللغــة: يعــود أصــل كلمــة الثقافــة إىل الفعل 
الثالثــي )َثِقــَف( بضــم القــاف وكرسهــا، وتــِرد كلمــة 
ــا، وثقوفــًة( يف اللغــة  ــا، وثقاًف الثقافــة ومشــتقاها )ثقًف

العربيــة عــىل عــدة معــاٍن هــي: 
ى بــه الرمــاح ونحوهــا ممــا كان  اآللــة التــي ُيســوَّ
ــا، ورسعــة تعلــم الــيء، والفهــم )الفراهيدي،  معوجَّ
)ابــن  واملصادفــة   ،)2٠٤ ص:   ،1 م:   ، 1٤2٤هـــ 

.)2٠-19 ص:   ،9 م:  1٤19هـــ،  منظــور، 
ــعة يف  ــة واس ــة الثقاف ــبق أن كلم ــا س ــتخلص مم وُيس
ــوي  ــا اللغ ــود معناه ــة، فيع ــة العربي ــا يف اللغ مدلوهل
عــىل أمــور حســية وأمــور معنويــة، وإن كانــت داللتهــا 
ــه عــىل األمــور  ــر مــن داللت ــة أكث عــىل األمــور املعنوي
ــة  ــب، ورسع ــىل: التهذي ــدور ع ــا ي ــية، ومعناه احلس

التعلــم والفهــم، واحلــذق، والــذكاء، وتســوية املعــوج 
ــة.  ــط املعرف ــة، وضب ــياء، واملصادف ــن األش م

وأما من حيث اللغة اإلنجليزية:  
 )culture( فأصــل مفهــوم الثقافــة يعــود إىل كلمــة

ــي:  وتعن
1-جــاء يف املــورد: "1-حراثــة. 2-تثقيــف؛ هتذيــب. 
3-ثقافــة. ٤-حضــارة أو مرحلــة معينــة مــن مراحــل 
التقــدم احلضــاري...." ) البعلبكــي، 2٠٠7م، ص: 

 .)238
ــة  ــدة الكامل ــة: 1-الوح ــامل: " ثقاف ــاء يف الش 2-ج
ــذي  ــٍل إىل ال ــن جي ــل م ــذي ينتِق ــم ال ــلوك املتعلَّ للس
ــري  ــدٍّ كب ــا إىل ح ــع حدوثه ــلوكيات ُيتوقَّ ــه. 2-س يلي
ــث  ــرف حي ــد أو الُع ــن التقلي ــط م ــع. 3-نم يف املجتم
تنتقــل الرمــوز مــن جيــل واحــد إىل اجليــل التــايل مــن 
خــالل التعليــم االجتامعــي. ٤-طريقــة يف احليــاة. 
5-اجلــزء غــري الرتاكمــي مــن الثقافــة..." ) الصالــح، 

1٤2٠هـــ، ص:137(.
ــة )culture( يف  ــة الثقاف ــبق أن كلم ــا س ــص مم ويتلخ
اللغــة اإلنجليزيــة يغِلــب يف داللتهــا اجلوانــب املعنويــة 
أكثــر مــن اجلوانــب احلســية، واملعنــى املناســب للبحث 
هــي طــرق احليــاة والعيــش يف املجتمــع، والســلوكيات 

ــع حدوثهــا أو تغريهــا فيــه. املتوقَّ

وأما من حيث االصطالح: 
فُيَعــد مصطلــح الثقافــة مــن املصطلحــات احلادثــة التي 
مل يتناوهلــا علــامء اإلســالم الســابقني يف مصنَّفاهتــم، يف 
حــني أن معنــى الثقافــة يف الغــرب تطــور مــن الداللــة 
اآلداب  عــىل  إطالقــه  إىل  اإلنســانية  العلــوم  عــىل 
والفنــون )عــزام، 1٤٠٤هـــ(. وقــد تنوعــْت وتعددت 
ــًة  ــت مائ ــى بلغ ــة حت ــة للثقاف ــف االصطالحي التعاري
ــا  ــة، 1٤33هـــ(، وم ــا )اهلزايم ــتني تعريًف ــًة وس وأربع
زال مصطلــح الثقافــة مفهوًمــا غامًضــا مل حيصــل اتفاق 
بــني املتخصصــني يف املجــاالت الرشعيــة أو االجتامعية 
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أو األنثروبولوجيــا أو الرتبيــة عــىل حتديــده، ومــن أبــرز 
ــة للثقافــة:  التعريفــات االصطالحي

ــذي  ــب ال ــكيل املرك ــور )Tylor(: " ال ــول تايل 1-يق
واألخــالق  والفــن  واملعتقــدات  املعرفــة  يشــمل 
والعــادات  القــدرات  وكل  والعــادات،  والقانــون 
ــًوا يف  ــه عض ــان بوصف ــبها اإلنس ــي يكتس ــرى الت األخ

.)31 ص:  2٠٠7م،  )كــوش،  املجتمــع" 

ــتنارٌة  ــه اس ــا في ــفي: " كل م ــم الفلس ــاء يف املعج 2-ج
للذهــن، وهتذيــٌب للــذوق، وتنميــٌة مللكــة النقــد 
ــىل  ــتِمل ع ــع، وتش ــرد أو يف املجتم ــدى الف ــم ل واحلك
ــع  ــالق، ومجي ــن، واألخ ــدات، والف ــارف، واملعتق املع
القــدرات التــي يســهم هبــا الفــرد يف جمتمعــه" )جممــع 

ــة، 1٤٠3هـــ، 58(. اللغــة العربي
ويتبــني ممــا ســبق أن التعريفــات االصطالحيــة الســابقة 
ــام تــدل عــىل جانــب  للثقافــة ليــس بينهــام تضــاد، وإن
ــول  ــو الق ــب ه ــل األنس ــة، ولع ــب الثقاف ــن جوان م
بــأن الثقافــة هــي: الــكيل املركــب الــذي يشــمل 
ــالق  ــون واألخ ــوم والفن ــدات والعل ــارف واملعتق املع
القــدرات  وكل  والعــادات،  والقانــون  والقيــم 
ــن  ــان م ــي يكتســبها اإلنس والعــادات األخــرى الت

ــة. ــه االجتامعي بيئت

-الُبعد الثقايف كمصطلح مركب: 
مــن خــالل مــا اطلعــُت عليــه مــن كتــٍب ومراجــع مل 
أجــد هنــاك معنــى اصطالحيًّــا ملصطلــح الُبعــد الثقايف، 
ويمكننــا القــول بــأن البعــد الثقــايف هــو املــدى واالجتاه 
والغايــة التــي يصــل إليــه تأثــريات األوبئة، ســواء أكان 
ــري  ــبًقا أو غ ــودة مس ــة مقص ــك الغاي ــدى وتل ــك امل ذل
مقصــودة، ومــا حتدثــه األوبئــة مــن تعزيــزات وتغريات 
يف الروابــط االجتامعيــة، وســلوكيات املجتمــع، وقيمــه 

وأخالقــه، وتقاليــده، وعاداتــه. 

3-األوبئة:
ــز(  ــد واهلم ــرص وامل ــاُء )بالق ــة: الَوَب ــث اللغ ــن حي م
ــدوى،  ــديد الع ــرٍض ش ــَئ(، كل م ــن )َوبِ ــدر م مص
ويكــون يف األرض والبلــد كأنــه يصــري مرًضــا ألهلــه 
)ابــن فــارس، 1399هـــ، م:5-6، ص:83،75( )ابن 
منظــور، 1٤19هـــ، م: 1، ص: 189( )الفريوزآبادي، 

1٤26هـــ، ص: 55(. 

والَوَبــاُء: هــو الطاعــون، وكل مــرٍض عــام، وُتوَصــف 
األرض بأهنــا َوبِئــة إذا كُثــر َمَرُضهــا )الفراهيــدي، 
ــرازي، 1٤15هـــ،  )ال م: ٤، ص: 3٤3(  1٤2٤هـــ، 
ص:7٤٠(. والوبــاء: تغــريٌّ وفســاد يف اهلــواء ألســباٍب 
ــى واجلَُدرّي  ســامويٍة أو أرضيــة، ولــه عالمــات؛ كاحلُمَّ
والنــزالت والكحــة وغريهــا )احلســني، 1٤19هـــ، م: 

ص:٤78(.  ،1
وخالصــة ذلــك أن الَوَبــاَء هو املــرض العــام أو املرض 
الشــديد العــدوى، رسيــع االنتشــار، والطاعــون أحــد 
ــد  ــه. وُيع ــوًرا علي ــاء حمص ــس الوب ــة ولي ــذه األوبئ ه
وبــاء فــريوس كورونــا وبــاًء ألهنــا حتققــت فيــه صفــة 

العــدوى الشــديدة، ورسعــة انتشــارها.

4-فريوس كورونا املستجد:
ــارة عــن جزئيــات دقيقــة حتمــل  الفريوســات هــي عب
الصفــات الوراثيــة التــي متكنهــا مــن التكرار، وتســبب 
كثــرًيا مــن األمــراض يف اإلنســان واحليــوان )شــعبان، 
ــا هــو فصيلــة كبــرية مــن  2٠15م(. وفــريوس كورون
ــروف أن  ــن املع ــراض، وم ــببة لألم ــات املس الفريوس
ــرش  ــدى الب ــبب ل ــا تس ــات كورون ــن فريوس ــدًدا م ع
حــاالت عــدوى اجلهــاز التنفــيس التــي تــرتاوح حدهتا 
مــن نــزالت الــربد الشــائعة إىل األمــراض األكثــر حــدة 
ــة، 2٠19م(  ــة العاملي ــة الصح ــمي ملنظم ــع الرس )املوق
)املركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، 

ص:8(. 2٠2٠م، 
ــد  ــو أح ــتجد )COVID-19( ه ــا املس ــريوس كورن وف
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فريوســات  لعائلــة  املنتميــة  املعديــة  الفريوســات 
تســبب  والتــي  التاجيــة(  )الفريوســات  كورونــا 
أمراًضــا تــرتاوح حدهتــا من نــزالت الــربد الشــائعة إىل 
األمــراض األكثــر شــدة. ومل يكــن هنــاك علــم بوجــود 
هــذا الفــريوس اجلديــد ومرضــه قبــل تفشــيه يف مدينــة 
ــى يف  ــم تفش ــمرب 2٠19م، ث ــة يف ديس ــان الصيني ووه
أرجــاء املعمــورة وبــاًء عاملًيــا )املركــز الوطنــي للوقايــة 

ــا، 2٠2٠م، ص:8(. ــراض ومكافحته ــن األم م

املطلب األول
ــا املســتجد عــى  ــاء فــريوس كورون البعــد الثقــايف لوب

ــانية ــط اإلنس الرواب
ويتضمن هذا املطلب مسألتني:

القــوة  بــن  اإلنســانية  الروابــط  األول:   املســألة 
: لضعــف ا و

تقــوم احليــاة يف هــذه الكــون عــىل سلســلة مــن 
الروابــط احلســية واملعنويــة، وُتعــد الروابــط اإلنســانية 
إحــدى هــذه الروابــط وأمههــا، فهــي تتألــف مــن عــدة 
روابــط؛ كرابطــة الصداقــة واألخــوة واجلــوار واألرسة 
الواســع  نطاقهــا  يف  والوطــن  والقبيلــة  واملجتمــع 
ــانية  ــط اإلنس ــز الرواب ــامعيل، 1٤19هـــ(. وترتك )إس
ــذه  ــة ه ــي بفاعلي ــي ُتعن ــم الت ــن القي ــاس م ــىل أس ع
الروابــط وتقويتهــا وجتنيبهــا الســلبيات التــي تصيبهــا 
ــه تأثــري يف الواقــع  باهلشاشــة والضعــف؛ ممــا يكــون ل
الثقــايف يف املجتمــع. وفيــام يــأيت تنــاول للبعــد الثقــايف 
لوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد )COVID-19( عــىل 

ــانية:  ــط اإلنس الرواب

1-الرابطة األرسية واالجتامعية:
للرابــط األرسيــة أمهيــة يف البنــاء اإلنســاين واالجتامعي 
ــُود  ــاعة ال ــٌل يف إش ــا دور فاع ــه، وهل ــكه وترابط ومتاس
والطمأنينــة والســكينة واالســتقرار بكافــة أنواعــه، كــام 
أن هلــا تأثــرًيا رئيًســا يف تشــكيل ثقافــة الفــرد وتكويــن 
ــت  ــا كان ــرد أيًّ ــة، 1٤23هـــ.(، فالف ــخصيته )علق ش

مكانتــه ال ِغنــى لــه عــن هــذه الرابطــة التــي تتضمــن 
ــا  ــاًم عاطفيًّ ــانية، ودع ــه اإلنس ــباًعا حلاجات ــة وإش وقاي
ــًة،  ونفســيًّا لــه يف حياتــه،  فهــو حمتــاج هلــا فِطــرًة وِجبِلَّ
ــة  ــاالت الطارئ ــع احل ــف م ــه ويتضاع ــتد احتياُج ويش
واألزمــات التــي يتعــرض هلــا الفــرد واملجتمــع؛ 
ــن  ــًدا ع ــة وبعي ــات بإجيابي ــك األزم ــاوز تل ــى يتج حت

ــه.  ــلبية في ــريات الس التأث
واألوبئــة التــي تنــزل باملجتمــع  ختتِلــف يف مــا حتملــه 
مــن أبعــاد ثقافيــة ومــا تصنعــه مــن تأثــريات ثقافيــة يف 
الروابــط اإلنســانية بحَســب طبيعــة كل وبــاء وماهيتــه 
ــا  ــا. ومم ــل معه ــذة للتعام ــائل املتخ ــا، والوس وتأثرياهت
ال شــك أن وبــاء فــريوس كورونــا املســتجد ومــا 
ات يف نواحــي احليــاة العامــة، ومــا  ــه مــن تغــريُّ صاَحَب
ــة  ــب الديني ــل باجلوان ــتَجدات تتص ــن مس ــتجد م اس
والسياســية  والثقافيــة  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
ــاء مل  ــذا الوب ــد أن ه ــا تؤكِّ ــا، كله ــة وغريه والصحي
ــا ال حيِمــل يف َطيَّاتِــه أبعــاًدا  ــا وقتيًّ يكــن عارًضــا صحيًّ
اٍت  ــريِّ ــاٍد ومتغ ــىل أبع ــوي ع ــه ينط ــل إن ــددة، ب متع

ــة.  ــب احلياتي ــريات يف اجلوان وتأث
ــريوس  ــاء ف ــب لوب ــة املصاح ــد الثقافي ــل البع ويتمث
ــي  ــا البنائ ــة يف جانبه ــة األرسي ــىل الرابط ــا ع كورون
ــاد  ــل يف ازدي ــعودي؛ يتمث ــع الس ــايب يف املجتم واإلجي
املالزمــة  نتيجــة  ومتانــًة؛  قــوًة  األرسيــة  الرابطــة 
الطويلــة للبيــوت، بعــد فــرض حظــر التَّْجــوال اجلزئي 
والكامــل، وتوقــف األعــامل واللقــاءات والنشــاطات، 
والشــعور اجلمعــي مــن األرس باحلاجــة للتامســك 
والتضامــن األرسي جتــاه هــذا املؤثــر اخلارجــي الــذي 
هيــدد اســتقرارهم وحياهتــم )املشــهداين، 2٠2٠م، 
2٤٤( )الشــرباوي، 2٠2٠م( )الــدوس، 1٤٤1هـــ(. 
ومــن اجلائــز أن نقــول: إن الــرضورة الظرفيــة واحلاجــة 
باألمــان  للشــعور  األرسة  أفــراد  بــني  املشــرتكة 
حييِّــدون  جعلتهــم  والروحــي،  النفــيس  والســكن 
ــان  ــىل الكي ــرة ع ــلبية املؤث ــف الس ــكار أو املواق األف
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ى الروابــط األرسيــة ومتــن  األرسي ومتاســكه، ممــا قــوَّ
تلــك العالقــة، كــام ظهــرت املشــاركة والتفاعــل بــني 
أفــراد األرسة والتكافــل النفــيس والعاطفــي واملــادي، 
ــر يف  ــرف املؤث ــذا الظ ــاوز ه ــم لتج ــام بينه ــآزر في والت
ــب، 2٠2٠م،   ــة )التائ ــة والعام ــاس اخلاص ــاة الن حي
)الصالــح،  1٤٤1هـــ(   )الغــزال،   )29٠-289

1٤٤1هـ(.
ــريوس  ــة لف ــة املواكب ــة اإلجيابي ــاد الثقافي ــن األبع وم
ــة  ــة والعالق ــة األرسي ــة الرابط ــعور بأمهي ــا الش كورون
االجتامعيــة يف حيــاة الفــرد واجلامعــة، ورضورهتــا 
وإعانتهــا  واحتوائهــا  لإلنســان  األمــان  لتوفــري 
احليــاة  معضــالت  عــىل  التغلــب  عــىل  للجامعــة 
الطارئــة، واالســتفادة اإلجيابيــة يف التنميــة الثقافيــة 
التقــارب  نتيجــة  بالســعادة  والشــعور  واملهاريــة، 
ــرصي، 1٤٤2هـــ(.  ــازل )امل ــة للمن ــة الطويل واملالزم
ــكار  ــع أف ــراد املجتم ــن أف ــدًدا م ــرتي ع ــد كان يع لق
ــاء  ــًرا ألعب ــة؛ نظ ــة واالجتامعي ــة األرسي ــول الرابط ح
كاالنكفــاء  أخــرى؛  ملؤثــرات  أو  املتزايــدة  احليــاة 
ــاء  ــذا الوب ــي، إال أن ه ــزال الرْقم ــة واالنع ــىل التقني ع
بخطورتــه ومفاجأتــه وتدابــري حتييــد انتشــاره جعلــت 
ــم  ــط بصحته ــي مرتب ــار حقيق ــام اختب ــة أم ــك الفئ تل
ــم  ــة األرسة يف حياهت ــدى أمهي ــوا م ــعادهتم، فأدرك وس
وحتميتهــا، وهــذا ممــا حيســب مــن إجيابيــة هلــذه اهلــزة 
ــات  ــكار والثقاف ــاء لألف ــه الوب ــذي أحدث ــة ال الثقافي
ــه  ــا فرض ــة، وم ــة واجلمعي ــات الفردي واآلراء والقناع
ــيل،  ــه )الروحي ــل أرست ــرد داخ ــة للف ــة جربي ــن عزل م
1٤٤1هـــ(. ــدة،  )احلم 1٤٤1هـــ(  ــر،  2٠2٠م()هتف
بيــد أن هنــاك أبعــاًدا ثقافيــة ســلبية هلــذا الوبــاء؛ فقــد 
تضمــن مجلــًة مــن التدابــري الوقائيــة واالحرتازيــة 
امللِزمــة للفــرد واجلامعــة، وكان مــن أشــهرها )التباعــد 
ــوالٍت  ــح مح ــذا املصطل ــل ه ــد مُحّ ــي(، وق االجتامع
فأصبــح  لــه،  املجتمــع  أفــراد  مفاهيــم  وتعــددت 
ــام  ــه ب ــن حول ــع م ــل م ــر ويتعام ــراد ينظ ــض األف بع

 Tomas( يشــابه فكــرة الفيلســوف تومــاس هوبــز
واملصلحــة  األنانيــة  عــىل  تقــوم  التــي   )Hobbes

الفرديــة ال الغرييــة، ونفــوره مــن االجتــامع مــع غــريه 
ــع  ــل م ــن التواص ــاع ع ــل،1979م(. كاالنقط )الطوي
ــؤون األرسة، 2٠2٠م(  ــس ش ــن)موقع جمل ــار الس كب
االحرتازيــة  باإلجــراءات  واالســتهتار   والتفريــط 
ــريي، 2٠2٠م(،  ــرون، 2٠2٠م( )الثم ــوي وآخ )احلق
األســعار  برفــع  وذلــك  التجــاري،  واالســتغالل 
واحتــكار الســلع وافتعــال النقــص للســلع)موقع 
ــاء  وزارة التجــارة، 1٤٤1هـــ( )موقــع وكالــة األنب
ــرد  ــن الف ــوف م ــر واخل ــعودية، 1٤٤1ه(، والذع الس
املصــاب هبــذا الوبــاء أو مــن اآلخريــن وإســاءة الظــن 
ــي  ــمري، 2٠2٠م، ص: 273-27٤( ،  وه هبم)األس
مــؤرشات لتغليــب الفــرد ملصلحتــه الفرديــة وألنانيته.
كذلــك مــن األبعــاد الثقافيــة الســلبية هلــذا الوبــاء عــىل 
ــة  ــت بمثاب ــا كان ــة أهن ــة واالجتامعي ــة األرسي الرابط
االختبــار القــايس ملتانــة تلــك الروابــط وترهلهــا، فمن 
ــذا  ــة هل ــري املصاِحب ــات التداب ــن أبجدي ــوم أن م املعل
ــد  ــوت وتقيي ــاء يف البي ــه بالبق ــا اصُطلــح علي ــاء م الوب
ــد  ــددة، فوج ــاعات حم ــرضورة ولس ــا لل ــروج منه اخل
ــد  ــه، وبالُبع ــع أرست ــاء م ــا بالبق ــه ملَزًم ــرد نفس الف
اجلســدي عــن أصدقائــه وأقاربــه، فأصبحــت العالقــة 
متانتهــا  ومــدى  واالجتامعيــة  األرسيــة  والرابطــة 
وقدرهتــا عــىل الصمــود نفســها عــىل حمــك االختبــار، 
ــة  ــات الزوجي ــن اخلالف ــة م ــرت مجل ــا ظه ــن هن وم
والعنــف األرسي، وزيــادة يف حــاالت الطــالق عــن ما 
ــمري، 2٠2٠م، ص: 27٠(  ــاء )األس ــن الوب ــل زم قب
)الشــرباوي، 2٠2٠م( )اخلطــاف، 1٤٤1هـــ(. ووفًقــا 
ــر صــادر عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي فــإن  لتقري
ــة  ــتجد املتزامن ــا املس ــريوس كورون ــلبية لف ــار الس اآلث
العنــف  حــاالت  ارتفــاع  توقــع  يف  تتمثــل  معهــا 
ــة بنســبة  األرسي يف دول األعضــاء مــن الــدول العربي
37% )منظمــة التعــاون اإلســالمي، 2٠2٠م، 38(، إىل 
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جانــب االرتفــاع يف حــاالت الطــالق يف زمــن الوبــاء، 
ــف  ــة خل ــباب الكامن ــر إىل أن األس ــار التقري ــد أش وق
حــاالت الطــالق غــري معروفــة؛ ممــا ال يمكــن اجلــزم 
ــا  ــالق، ومم ــع للط ــبب الداف ــو الس ــاء ه ــه أن الوب مع
ــام  ــالق رب ــاالت الط ــاع يف ح ــك أن االرتف ــد ذل يعض
مــرده إىل توقــف وتعليــق اخلدمــات وقــت تفــي 
الوباء)منظمــة التعــاون اإلســالمي، 2٠2٠م، ٤6( ممــا 
ــتئناف  ــد اس ــالق بع ــبة الط ــا بنس ــاك ارتفاًع ــل هن جع
العمــل، وهــو مــا يؤيــد ضعــف العالقــة بــني ارتفــاع 
ــتجد يف  ــا املس ــريوس كورون ــالق وفشــو ف ــدل الط مع

ــعودية.  ــة الس ــة العربي اململك

2-الرابطة الوطنية:
ــي  ــة الت ــور الفطري ــن األم ــة م ــة الوطني ــد الرابط ُتَع
ــري  ــي التعب ــا، فه ــوا عليه ــا وُجبل ــاس عليه ــر الن ُفط
االجتامعــي النتــامء الفــرد لواقعــه وموقعــه الــذي 
الدائــرة  وهــي  )يوســف،2٠٠9م(،  فيــه  يعيشــه 
األوســع يف العالقــات مــن دائــرة األرسة والقبيلــة 
ــر واملســتويات  ــني هــذه الدوائ ــدة واملذهــب، وب والبل
مــن الروابــط انســجام وتكامــل؛ للوصــول إىل حتقيــق 
الرشعيــة،  الــرضورات  ورعايــة  العليــا  املصالــح 
وســعادة املجتمــع ورقيــه يف نواحــي احليــاة )القحطاين، 

ص:82(. 1٤31هـــ، 
ــا  ــؤولياهتا وواجباهت ــا مس ــة هل ــة الوطني ــذه الرابط وه
ر أن الفــرد يقــع عليــه  وحقوقهــا وقيمهــا، فمــن املقــرَّ
ــة  ــذه الرابط ــك ه ــو إىل متاس ــددة ترن ــؤوليات متع مس
ــة واملتغــريات  وصالبتهــا، خاصــة يف الظــروف الطارئ
النازلــة، وتســتلزم القيــام باألمانــة امللقــاة عليــه، 
ويقظــة  إدراك  يف"  تتمثــل  املجتمعيــة  واملســؤولية 
الفــرد ووعــي ضمــريه وســلوكه للواجــب االجتامعــي 
والشــخيص" )احلارثــي، 1٤29هـــ(، فالوعــي الناضج 
ــدور  ــه بال ــه وقيام ــه وجمتمع ــح وطن ــرد ملصال ــن الف م
ــن  ــه م ــه وحيفظ ــداف وطن ــق أه ــام حيق ــه -ب ــوط ب املن

ــة. ــتلزمات الوطني ــن املس ــددات- م امله
وُيضــاف إىل ذلــك أن األخــذ بالقيــم املعــززة للرابطــة 
ــرد  ــك الف ــي متس ــي تعن ــزام الت ــة االلت ــة، كقيم الوطني
ــا بواجباهتــم ومســؤوليتاهم  ــا أو نظاميًّ أو اجلامعــة ذاتيًّ
وأدوارهــم ســواء جتــاه أنفســهم أو أرسهــم أو جمتمعهم 
ووطنهــم، وااللتــزام باملعايــري والقيــم الســائدة يف 
جمتمعهــم، وااللتــزام بالصالــح العــام ومقتضيــات 
ــاين، 1٤31هـــ، ص:  ــام واآلداب )القحط ــام الع النظ
57-58(، والتعــاون والتكاتــف والتعاضــد، كل هــذا 
ــا  ــو م ــا، وه ــة ومقتضياهت ــذه الرابط ــات ه ــن أولوي م

ــة عــىل الفــرد واجلامعــة. ــة إجيابي جيعــل هلــا فاعلي
ــتوى  ــىل املس ــرًيا  ع ــرًيا كب ــاء تأث ــذا الوب ــع ه ــد صن وق
ــرض  ــئ، ُف ــت مفاج ــاٍس ووق ــرف ق ــي يف ظ الوطن
ــىل  ــود ع ــراءات وقي ــة  إج ــرد واجلامع ــىل الف ــه ع في
ــرد  ــط الف ــع حمي ــل م ــكال التواص ــة وأش ــاة اليومي احلي
ــة  ــري االحرتازي ــن التداب ــلة م ــن سلس ــة، ضم واجلامع
ا يف مــدى تفــوق املحبــة  الصارمــة، وقــد كان حمــكًّ
ــات  ــىل رغب ــا ع ــة وعلوه ــة العام ــة واملصلح الوطني
األنــا واملصالــح الشــخصية )العويــيس، 2٠2٠م(، 
ــراءات  ــك االج ــم بتل ــراد وتقيُّده ــزام األف ــر الت فظه
عــىل  وحرصهــم  اإلجيــايب  وتعاطيهــم  الوقائيــة 
ــات  ــم للتوجيه ــم؛ بامتثاهل ــم وجمتمعه ــالمة أرسه س
الوطــن  مــع  الوقــوف  يف  وتنافســهم  احلكوميــة، 
ــراءات  ــك االج ــم بتل ــاته، والتزامه ــامت مؤسس وتعلي
املرتبطــة باحليــاة الشــخصية؛ مــن خــالل اإللــزام 
باحلجــر املنــزيل وحظــر التَّْجــول وفــرض القيــود عــىل 
ــع  ــة؛ كمن ــة والثقافي ــلوكيات االجتامعي ــامط والس األن
ــز  ــيع اجلنائ ــزواج وتش ــالت ال ــبات وحف ــة املناس إقام
والعــزاء، واملصافحــة والتجمعــات العائليــة، وغريهــا 
2٠2٠م،  ٤٠()الشــقري،  2٠2٠م،  الصحــة،  )وزارة 
ــعودية، 1٤٤1هـــ( ــاء الس ــة األنب ــع وكال 153( )موق
)موقــع وكالــة األنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ( )موقــع 
وكالــة األنبــاء الســعودية1٤٤1هـ( )صحيفــة املدينــة، 
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ــات  ــىل املامرس ــود ع ــت القي ــام ُفرض 2٠2٠هـــ(، ك
الدينيــة؛ كإقامــة اجلمعــة واجلامعــات يف املســاجد 

ــك.  ــا إىل ذل ــكاف، وم واالعت
وممــا زاد مــن تغليــب املصلحــة الوطنيــة عــىل الفرديــة، 
ــتصحاب  ــراد؛ اس ــدى األف ــي ل ــعور الوطن ــيل الش وجت
ــِره؛  ــرء وك ــب امل ــام أح ــا في ــر ووجوهب ــة ويل األم طاع
مــن خــالل االلتــزام بالتدابــري الوقائيــة واالســتجابة هلا 
والتكاتــف، رغــم صعوبــة االجــراءات عــىل النفــوس، 
فلــم ُترصــد حــاالت خــروق كبــرية لإلجــراءات 
ــىل  ــي ع ــط اجتامع ــاك ضغ ــح هن ــل أصب ــة، ب الوقائي
غــري املتقيــد وغــري امللتــزم بتلــك االجــراءات، وحــثٌّ 
لألفــراد بعضهــم بعًضــا عــىل األخــذ بتلــك الوســائل 
الوقائيــة؛ ألجــل املصلحــة العامة)موقــع وكالــة األنباء 
ــتطالع  ــة االس ــا لنتيج ــعودية، 1٤٤1هـــ(. ووفًق الس
ــرأي  ــتطالعات ال ــي الس ــز الوطن ــراه املرك ــذي أج ال
والتدابــري  االحرتازيــة  االجــراءات  حــول  العــام 
املتَخــذة مــن الدولــة ملكافحــة فــريوس  الوقائيــة 
كورونــا، فكانــت األغلبيــة بنســبة )%95( مؤيــدة 
ــاء  ــة األنب ــع وكال ــراءات االحرتازية)موق ــع االج جلمي

الســعودية، 1٤٤1هـــ(. 

املسألة الثانية: الوحدة اإلنسانية:
ُتعــد الوحــدة اإلنســانية أحــد املشــرتكات اإلنســانية، 
وهلــا أبعادهــا العميقــة يف املجــاالت اإلنســانية، فهــي 
ترنــو إىل تعزيــز التســامح الثقــايف والتعــاون والتفاعــل 
والتواصــل  االتصــال  وتقويــة  والثقــايف،  العلمــي 
املجهــودات  املجتمعــات، وتضافــر  بــني  اإلجيــايب 
اإلنســانية للمحافظــة عــىل البقــاء البــرشي خاصــة يف 
ــي  ــة الت ــوازل الطارئ ــرتكة والن دات املش ــدِّ ــل امله ظ
حتيــط باإلنســان واســتقرار حياتــه؛ كالكــوارث العامــة 

ــة.  ــة العاملي واألوبئ
وقــد بــرزت الوحــدة اإلنســانية يف زمــن فشــو فــريوس 
كورونــا يف املجتمــع الســعودي مــن خــالل عــدة 

مظاهــر وأشــكال؛ فأصبــح هنــاك اهتــامم مــن املجتمــع 
ــاء عــىل املجتمعــات األخــرى  ــع الوب الســعودي بوقائ
وأحداثــه، وتفاعــل مــع اآلثــار املصاحبــة لــه يف 
ــقري، 2٠2٠م، ص: 151(،  ــات األخرى)الش املجتمع
التعامــل  يف  والتجــارب  اخلــربات  مــن  واســتفادة 
الوبــاء متجاوزيــن بذلــك فكــرة  والتعاطــي مــع 
اخلصوصيــة الثقافيــة؛ نظــًرا لالشــرتاك يف الوحــدة 
ــة،  ــة الصحي ــذه النازل ــاين هل ــري اإلنس ــانية واملص اإلنس

ــة. ــىل البرشي ــرضر ع ــة ال وعمومي
اإلنســاين  املصــري  وحــدة  مظاهــر  مــن  كذلــك 
اإلســهام العلمــي وتقديــم اخلــربات العلميــة املحليــة 
ــة  ــاء ومكافح ــن الوب ــة م ــهم يف الوقاي ــام يس ــامل؛ ب للع
ــاء  انتشــاره، فقــد تصــدرت أبحــاث ثالثــة مــن األطب
الســعوديني قائمــة العلــامء األكثــر تأثــرًيا يف دراســات 
ــة إىل  ــي، 1٤٤1هـــ(، إضاف ــا )حفظ ــريوس كورون ف
تســابق اجلامعــات الســعودية لتقديــم مبــادرات دعــم 
ــا املســتجد،  ــاء كورون ــة بوب ــة املتعلق األبحــاث الوطني
ــة  ــاث املتعلق ــار لألبح ــف ملي ــة نص ــدت الدول ورص
بكورونــا )جريــدة اليــوم، 2٠2٠م(، فعــىل ســبيل 
املثــال أطلقــت جامعــة امللــك ســعود مبــادرة أبحــاث 
ــتجد)موقع  ــا املس ــريوس كورون ــة بف ــة متعلق تطبيقي
ــة  ــة طيب ــعود، 1٤٤1هـــ(، وجامع ــك س ــة املل جامع
1٤٤1هـــ(،  الســعودية،  األنبــاء  وكالــة  )موقــع 
وجامعــة شــقراء)وكالة األنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـ(، 
وجامعــة نجران)موقــع وكالــة األنبــاء الســعودية، 
1٤٤1هـــ(، وجامعــة األمــري نــورة بنــت عبدالرمحــن 

ــورة، 1٤٤1هـــ(. ــري ن ــة األم ــع جامع )موق
ــة  ــة العربي ــن اململك ــانية م ــودات اإلنس ــذه املجه وه
الســعودية جتســد استشــعار األفــراد واملؤسســات 
ــة يف  ــانية، والرغب ــدة اإلنس ــة للوح ــة واخلاص احلكومي
اإلســهام الوقائــي والعالجــي هلــذا الفــريوس،  ســواء 
عــىل املســتوى املحــيل أو العاملــي، ونقــل جتارهبــا 
وخرباهتــا يف التعامــل مــع هــذا الفــريوس واالجراءات 
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والوطــن  املواطــن  حلاميــة  املفروضــة  االحرتازيــة 
والعــامل مــن تأثرياتــه)وزارة الصحــة، 1٤٤1هـــ، ص: 

 .)12 -11

املطلب الثاين
 البعــد الثقــايف لوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد عــى 

ــامط التواصــل الســلوكيات وأن
 ويتضمن هذا املطلب ثالث مسائل:

املسألة األوىل: مراعاة املصلحة العامة:
حتيــط باإلنســان يف حياتــه مصلحتــان؛ خاصــة وعامــة، 
تتكيــف عليهــام ترصفاتــه وأفعالــه، ويعــرتي اإلنســاَن 
تعــارض  حياتــه  ومســتجدات  أحوالــه  بعــض  يف 
وتضــارب هلاتــني املصلحتــني، فيحتــاج معهــام إىل 
ــًة  ــر مصلح ــو أكث ــا ه ــح مل ــا وترجي ــب ألحدمه تغلي
ــات  ــل يف االجتاه ــن دون أن نوغ ــة. وم ــم منفع وأعظ
الفلســفية املرتبطــة بفكــريِت املصلحــة الذاتيــة والغرييــة 
ــة  ــة الذاتي ــاة املصلح ــإن مراع ــم، ص: 86(، ف )إبراهي
مــن شــأهنا أهنــا ال تتعــارض مــع مصلحــة اآلخريــن؛ 
ــر يف  ــة األم ــهم يف هناي ــه يس ــرد بنفس ــة الف إذ أن عناي
ــرد  ــن أف ــل يف تكوي ــن املتمث ــح اآلخري ــق مصال حتقي
ــع  ــة املجتم ــم مصلح ــن جمموعه ــون م ــني يتك صاحل
ــة  ــاة املصلح ــإن مراع ــك ف ــم، ص: 92(. كذل )إبراهي
الغرييــة أو العامــة أمــر فطــري تقتضيــه الطبيعــة 
اإلنســانية، وتدعــو لــه النصــوص الرشعيــة، فاملصلحة 
مــة عــىل املصلحــة اخلاصــة عنــد التعــارض  العامــة مقدَّ
)ابــن نجيم،1٤19هـــ( )العثيمــني، ص: 37( مراعــاًة 
ملصلحــة جممــوع النــاس وهــو مــا يقتضيــه مبــدأ 
ــن دون  ــاون م ــى للتع ــال معن ــن، ف ــدل والتضام الع

ــح، 1٤13هـــ(. ــة )الصال ــة العام ــب للمصلح تغلي
م أن املجتمــع كان متصًفا  وال يفهــم مــن الســياق املتقــدِّ
باألنانيــة ومتجــرًدا مــن الروابــط اإلنســانية قبــل زمــن 
ــة؛  ــاة الغريي ــول ملراع ــم حت ــا، ث ــريوس كورون ــاء ف وب
ــع  ــة أن املجتم ــا، خاص ــتقيم مطلًق ــم ال يس ــذا فه فه

جمتمــع مســلم يســتقي ثقافتــه مــن الديــن اإلســالمي، 
الفــرد يف املجتمــع  وإنــام املقصــود مــن ذلــك أن 
ــط  ــة ونم ــة ثقافي ــن خصوصي ــه م ــام حيمل ــعودي ب الس
ــم،  ــاء وغريه ــع األقرب ــل م ــة التواص ــي كثقاف اجتامع
ــو  ــا ه ــك مم ــو ذل ــة ونح ــبات االجتامعي ــط املناس ونم
ــىل  ــد خت ــه؛ ق ــلوك عيش ــرد وس ــة الف ــن ثقاف ــزء م ج
عنــه بشــكل مؤقــت مراعــاًة ملصلحــة جممــوع النــاس 
ــا  ــاء كورون ــن وب ــة م ــري االحرتازي ــه التداب ــا اقتضت وم
املســتجد مــن فــرض ثقافــة صحيــة توجــب االبتعــاد 
والســلوكيات  الثقافيــة  األنــامط  مــن  مجلــة  عــن 
ــة  ــة للمصلح ــة؛ محاي ــلوكيات الصحي ــزام بالس وااللت

ــاء. ــار الوب ــن انتش ــانية م اإلنس
ــريوس  ــاء ف ــة لوب ــة املصاحب ــراءات االحرتازي إن االج
كورونــا مل تكــن إجــراءات آليًّــة خاليــة مــن التأثــريات 
الثقافيــة إجياًبــا وســلًبا، فقــد عــززت تلــك االجــراءات 
مــن الشــعور باملصلحــة العامــة، والتحول عــن األنامط 
الثقافيــة الراســخة يف ثقافــة املجتمع الســعودي؛ كثقافة 
املصافحــة واملعانقــة عند الســالم والضيافــة والزيارات 
ــة  ــل املحافظ ــرى؛ ألج ــة أخ ــامط ثقافي ــا، إىل أن وغريه
عــىل صحــة املجتمــع )موقــع وكالة األنبــاء الســعودية، 
1٤٤1هـــ( )الشــقري، 2٠2٠م، ص: 153(، يف حني أن 
العنايــة باملصلحــة الذاتيــة دون الغرييــة كانــت تتغلغــل 
لثقافــة بعــض أفــراد املجتمــع بفعــل تأثــريات العوملــة 
ــرى  ــل أخ ــا وعوام ــة هل ــة املصاحب ــريات املتنوع والتغ

)هتفــر، 1٤٤1هـ،(.
ــع يف  ــة يف املجتم ــددة وأمثل ــامذج متع ــرزت ن ــد ب لق
ــاره  ــا وانتش ــريوس كورون ــاء ف ــأة وب ــدة وط ــل ش ظ
تؤكــد ارتفــاع ثقافــة عنايــة املجتمــع باملصلحــة العامة، 
ومراعــاة مصلحــة اجلامعــة، كمبــادرة مجلــة مــن أرباب 
ــار  ــتحقاق اإلجي ــن اس ــتأجرين م ــاء املس ــار بإعف العق
ألشــهر الوبــاء، كــام قــدم آخــرون منشــآهتم العقاريــة 
ــي  ــاء )املالك ــني بالوب ــواء املصاب ــة إلي ــوزارة الصح ل
ــا  ــي، 1٤٤1هـــ(. ووفق )مفت ــرون، 1٤٤1هـــ(  وآخ
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ــد  ــعودية فق ــة الس ــرف التجاري ــس الغ ــر ملجل لتقري
ــا )733(  ــريوس كورون ــة ف ــرتة أزم ــالل ف ــت خ ُقدم
ــة(  ــة، توعوي ــة، خدمي ــة، عيني ــة )مالي ــادرة  متنوع مب
ــارك يف  ــعودي،  ش ــاص الس ــاع اخل ــل القط ــن  ِقب م
ــىل  ــاص، ع ــاع اخل ــن القط ــة م ــا )571( جه تقديمه
النحــو التــايل: )٤21( مؤسســة ورشكــة خاصــة، 
ــت  ــام قدم ــامل، ك ــيدات األع ــال وس ــن رج )15٠( م
املطاعــم يف اململكــة العربيــة الســعودية مبــادراٍت 
ــس  ــة )جمل ــة غذائي ــف( وجب ــل يف )8٠٠أل ــًة تتمث عيني

التجاريــة، 2٠2٠م، ص: 15-2٠( الغــرف 
ــص  وقــد تــم إنشــاء صنــدوق الوقــف الصحــي املخصَّ
ملكافحــة وبــاء فــريوس كورونــا، والــذي يشــكل 
أحــد مالمــح املشــاركة املجتمعيــة التفاعليــة مــع أزمــة 
فــريوس كورونــا، وقــد وصــل رقــم األمــوال املوّدعــة 
فيــه أكثــر مــن مليــار ريال)موقــع وزارة الصحــة، 
ــي  ــة الت ــن األمثل ــك م ــري ذل 1٤٤1، ص: 2٤(. وغ
تظِهــر علــو الشــعور اجلمعــي وُخُبــّو الشــعور الفــردي 

ــع. ــاين يف املجتم واألن

املسألة الثانية: محاية اجلامعة للفرد:
تشــكل ثقافــة محايــة اجلامعــة ملصلحــة الفــرد وحقوقــه 
ــة  ــة الراقي ــة واالجتامعي ــر الثقافي ــن املظاه ــًرا م َمظه
للمجتمــع، فهــي تتأســس عــىل رابطــة قويــة متضامنــة 
ومتعاونــة بــني اجلامعــة والفــرد، تتالقــى فيــه اجلامعــة 
آحــاد  مصالــح  عــىل  واملحافظــة  املســاندة  عــىل 
ــؤدي  ــذي ي ــرد، وال ــن الف ــرضر ع ــع ال ــع ودف املجتم
بــدوره إىل دفــع الــرضر عــن املجتمــع ككل )أبــو 
زهــرة، 1٤11هـــ( )عبدالعــال، 1٤18هـــ( )علــوان، 
1٤٠3هـــ(؛ فمصلحــة الفــرد جــزء وعنــرص مــن 

ــع. ــي للمجتم ــاء االجتامع ــات البن مكون
ــة  ــل محاي ــن أج ــم م ــة وتعاضده ــة اجلامع ــة محاي وثقاف
مصلحــة الفــرد الصحيــة أو أيٍّ مــن مصاحلــه؛ تصــب 
يف متاســك رابطــة املجتمــع وقــوة جمموعــه؛ إذ ال تتــم 

قــوة اجلامعــة وتكتمــل إال بقــوة الفــرد يف جســده 
ــاوين  ــع التع ــال، 1٤18هـــ(. واملجتم وباطنه)عبدالع
وللمجتمعــات  اإلســالمي  للمجتمــع  ســمة  هــو 
املتحــرضة، والتــي تكــون فيــه اجلامعــة و الدولــة 
والفــرد كالكتلــة الواحــدة، يتأثــر ويؤثــر اجلــزء بالــكل 
ــده  ــالم بتأكي ــى اإلس ــر اعتن ــو أم ــزء، وه ــكل باجل وال

ــاىل:  ــال تع ــه، ق ــة ب ــىل العناي ــث ع واحل
ــىَل  ــوْا َع ــَوٰى َواَل َتَعاَوُن ــرِبِّ َوالتَّق ــىَل ال ــوْا َع ﴿َوَتَعاَوُن
ِن﴾]املائــدة:2[، ويف احلديــث الصحيح:  اإِلثــِم َوالُعدَوٰ
)َمَثــُل املؤمنــني يف تواّدهــم وترامُحهــم وتعاطفهــم مثــل 
ــائر  ــه س ــى ل ــٌو تداَع ــه عض ــتكى من ــد؛ إذا اش اجلس
ــَهر واحلُمى( )مســلم، م: ٤، ص: 1999(،  اجلسِد بالسَّ
هــذه نصــوص عامــة، ومــن النصــوص اخلاصــة قولــه 
 ) صــىل اهلل عليــه وســلم: )ال ُيــوِرد ممــِرض عــىل ُمِصــحٍّ

ــلم، م: ٤، ص: 17٤3( )مس
ــة يف  ــرد املتمثل ــة الف ــة ملصلح ــة اجلامعي ــذا احلامي  وه
ــع  ــرة املجتم ــرة األرسة ويف دائ ــة يف دائ ــزام اجلامع الت
ــتجد،  ــا املس ــريوس كورون ــاء ف ــة لوب ــري الوقائي بالتداب
كااللتــزام باحلظــر اجلزئــي والــكيل، والبقــاء يف املنازل، 
ــاًة  ــة مراع ــراءات االحرتازي ــن االج ــك م ــا إىل ذل وم
ــع  ــى ال يق ــم حت ــام بينه ــا في ــرد وتكاتًف ــالمة الف لس
الــرضر الصحــي عــىل أحــد أفــراد األرسة أو املجتمــع؛ 
ــا مــن الرقــي الثقــايف واإلنســاين، وصــورة  متثــل جانًب
مــن صــور التكافــل االجتامعــي، وهــي أحــد الروافــد 
زة ملشــاعر االنتــامء الفــردي لــألرسة واملجتمــع. املعــزِّ
ــة اجلامعــة للفــرد هــي شــكل  كذلــك فــإن ثقافــة محاي
ــؤولة  ــة مس ــة، فاجلامع ــؤولية الغريي ــكال املس ــن أش م
عــن أعاملــه وترصفاتــه التــي تــؤدي إىل إحلــاق الــرضر 
الصحــي بالفــرد، وهــذه املســؤولية مقبولــة يف التفكــري 
األخالقــي واالجتامعــي، فاإلنســان ليــس مطاَلًبــا فقط 
بالكــف عــن مــا فيــه رضر ومفســدة، وإنــام هــو أيًضــا 
مطالــب بدفــع الــرضر عــن اآلحــاد، وبذلــك تتحقــق 
الغايــة واهلــدف املنشــود، وهــو حفــظ النفــس وحتقيــق 
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ــعادة )دراز، 1٤37هـ(.  الس
ــن  ــرد ضم ــة للف ــة اجلامع ــة محاي ــرت ثقاف ــد ظه وق
واإلرشــادات  االحرتازيــة  االجــراءات  ســياقات 
التوعويــة التــي نرشهتــا وزارة الصحــة الســعودية 
ــي  ــاء، الت ــذا الوب ــار ه ــا النتش ــع مكافحته ــًة م مزاَمن
تؤكــد عــىل رضورة أن يراعــي اجلامعــة املصلحــة 
وتــرك  باملنــازل  بالبقــاء  وذلــك  للفــرد  الصحيــة 
اجلســدي وغريهــا  والتباعــد  واملعانقــة  املصافحــة 
مــن اإلرشــادات الوقائيــة )موقــع وكالــة األنبــاء 
ص:  2٠2٠م،  )الشــقري،  1٤٤1هـــ(  الســعودية، 
153(. ومــن ثــم فقــد أوجــدت هــذه الثقافــة دافعيــًة 
ــة  ــىل صح ــا ع ــزام حفاًظ ــراد األرسة يف لاللت ــدى أف ل
واإلرشــادات  بالتدابــري  والتزاًمــا  بــل  والدهيــم، 
االحرتازيــة مراعــاة لتلــك املصلحــة الفرديــة رغــم مــا 
فيهــا مــن تقييــدات وتغيــريات لنمــط احليــاة اليوميــة، 
ــل  ــن قب ــرى م ــتطالع املج ــة االس ــك نتيج ــد ذل ويؤي
ــول  ــام ح ــرأي الع ــتطالعات ال ــي الس ــز الوطن املرك
ــذة  ــة املتخ ــري الوقائي ــة والتداب ــراءات االحرتازي االج
مــن الدولــة ملكافحــة فــريوس كورونــا فكانــت أغلبيــة 
املشــاركني مؤيــدة جلميــع االجــراءات االحرتازيــة 

ــعودية، 1٤٤1هـــ(. ــاء الس ــة األنب ــع وكال )موق

املسألة الثالثة: ثقافة العناية الشخصية:
ــارة  ــة والطه ــة النظاف ــالمية بثقاف ــة اإلس ــت الثقاف اعتن
ــة  ــل قيم ــي متث ــة، فه ــًة بالغ ــا عناي ــخصية، وَأْوَلْته الش
مــن القيــم الســامية، وذائقــة مــن ذوائــق الرقــي 
الصحيــة  احلصانــة  أركان  مــن  وركنًــا  واجلــامل، 
الفرديــة واجلامعيــة، وجــزًءا مــن جزئيــات الــرضورات 
اخلمــس التــي جــاء اإلســالم بمراعاهتــا وحفظهــا؛ إذ 
ــن  ــالمتها م ــانية وس ــذات اإلنس ــاء ال ــق ببق ــا تتعل أهن
ــد  ــاطبي، 1٤37هـــ(. وق ــات )الش ــات واملوبق اآلف
ربــط اإلســالم النظافــة والطهــارة الشــخصية ووثقهــا 
بجانــب الفطــرة والعبــادة، فجعــل مــن جزئيــات 

ــام  ــرة، ك ــنن الفط ــن س ــو م ــا ه ــخصية م ــة الش النظاف
ــج  ــالة واحل ــادات كالص ــا للعب ــارة رشًط ــل الطه جع
وغريمهــا، إىل جانــب تأكيداته-املســتَحبَّة منهــا واملنهيــة 
الشــخصية  والطهــارة  بالنظافــة  املتعلقــة  عنهــا- 
ــد  ــا ض ــا وقائيًّ ــا صحيًّ ــا نظاًم ــل بمجموعه ــي متث الت

األمــراض واألســقام. 
وممــا يميــز الثقافــة اإلســالمية ومــدى تفعليهــا للوقايــة 
ــارة  ــة والطه ــات النظاف ــت جزئي ــا جعل ــة؛ أهن الصحي
ــة،  ــة الرشعي ــكام التكليفي ــع األح ــدور م ــخصية ت الش
ــة  ــون احلامي ــي؛ لتك ــا التكليف ــا ونطاقه ــاع دائرهت واتس
ــخصية يف  ــة الش ــة النظاف ــل. فثقاف ــم وأكم ــك أت بذل
ــات إىل  ــات واملنهي ــز الواجب ــن حي ــق م ــالم تنطل اإلس
حيــز املســتحبات واألفضليــات واآلداب، مع اتســامها 
ــا  بســمة العبــادة والقربــة هلل عزوجــل بــام يكــون مقوًي

لاللتــزام هبــا. 
ولكــي ال يقــع التبــاس يف الفهــم فــإن وجــود الرابطــة 
العالئقيــة بــني وبــاء فــريوس كورونــا املســتجد وبــني 
ثقافــة العنايــة بالنظافــة الشــخصية  ال يعنــي بالــرضورة 
ــظ  ــلم حماف ــع مس ــو جمتم ــعودي، وه ــع الس أن املجتم
عــىل شــعائر دينــه وتعاليمــه، مل يكــن قبــل زمــن هــذا 
ــا بالنظافــة الشــخصية، فليــس  ــة مطلًق ــه عناي ــاء ل الوب
ــح  ــه أصب ــود أن ــام املقص ــراد، وإن ــى امل ــو املعن ــك ه ذل
ــني  ــخصية ب ــة الش ــة النظاف ــر بثقاف ــامم أكث ــاك اهت هن
أفــراد املجتمــع، وااللتــزام هبــا؛ كآداب العطــاس 
ــبة  ــت نس ــام ارتفع ــك، ك ــري ذل ــدي وغ ــل األي وغس
االعتــامد الــذايت يف املجتمــع عــىل النظافــة الشــخصية؛ 
ــل  ــه قب ــني أن ــك، يف ح ــري ذل ــة وغ ــة املنزلي كاحلالق
ــع  ــراد املجتم ــض أف ــرتي بع ــت تع ــاء كان ــن الوب زم
جوانــب مــن التقصــري يف جزئيــات النظافــة الشــخصية 
والصحيــة وتقــل ثقافتهــم فيهــا )الكــرت، 1٤٤1هـــ ( 

)الشــقري، 2٠2٠م، ص: 153(.
ــة  ــة العناي ــه ثقاف ــاء مع ــذا الوب ــل ه ــد مح ــك فق لذل
بالنظافــة الشــخصية واالهتــامم هبــا، وأصبحــت مرتبطة 
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بــه ارتباًطــا وثيًقــا، خاصــة مــع تأكيــدات املؤسســات 
ــم  ــة، وحثه ــذا القضي ــوص ه ــة بخص ــة املحلي الصحي
املتواصــل ألفــراد املجتمــع عــىل العنايــة بالنظافــة 
ــاء  ــذا الوب ــن ه ــع م ــم وللمجتم ــًة هل ــخصية؛ وقاي الش
الــذي يرتبــط انتشــاره جزئيَّــا بإمهــال العنايــة بالنظافــة 

ــة. ــخصية والصحي الش

املطلب الثالث
القيــم الثقافيــة املصاحبــة لوبــاء فــريوس كورونــا 

املســتجد
لألوبئــة تأثرياهتــا يف احليــاة اإلنســانية ومــا يتصــل هبــا 
مــن قيــم وســلوكيات وأفــكار وثقافــات، وُتعــد القيــم 
ــا  ــة وم ــة لألوبئ ــوه املصاحب ــد الوج ــي أح ــة ه الثقافي
ــلبية يف  ــة وس ــريات إجيابي ــزات وتغ ــن تعزي ــه م حتدث

ــة: ــم الثقافي ــك القي ــن تل ــة، وم ــي الثقاف النواح

أ- االلتزام الطوعي: 
ــدة  ــة الرائ ــم الثقافي ــد القي ــي أح ــزام الطوع ــد االلت ُيع
املرتبطــة بوبــاء فــريوس كورونــا، وأحــد ســامت 
النضــج الثقــايف واالجتامعــي الفــرد واجلمعــي يف 
املجتمــع، وهــو يتمثــل يف التــزام أفــراد املجتمــع 
وانقيادهــم طوًعــا وجــرًبا للقواعــد واإلرشــادات 
ــة،  ــة والقانوني ــة والثقافي ــات الديني ــم واألخالقي والقي
والتوجيــه  اإلقنــاع  وســائل  خــالل  مــن  وذلــك 
واإلرشــاد واإلجبــار )الفالح، 1٤٤1هـــ، ص: 175(. 
ــر  ــاب الفك ــد أصح ــام عن ــم ك ــة والتعلي ــر الرتبي وتؤث
ــزام  ــويغ االلت ــون( يف تس ــطو وأفالط ــاين )أرس اليون
ــل  ــه، وجتع ــم ل ــة وقابليته ــراد واجلامع ــي لألف الطوع
ــل  ــع العق ــجمة م ــة منس ــي قيم ــزام الطوع ــن االلت م
ص:  1٤٤1هـــ،  )الفالــح،  معــه  متعارضــة  وغــري 

   .)17٤
وترتبــط قيمــة االلتــزام الطوعــي باألوبئــة بشــكل عام؛ 
إذ عــادة مــا تتضمــن االجــراءات االحرتازيــة الوقائيــة 
والعالجيــة جمموعــة مــن القواعــد والتوجيهــات والتي 

تتطلــب االلتــزام الفــردي واجلامعــي هبــا لتحييــد 
خطــورة الوبــاء وإيقــاف انتشــاره. وقــد صاحــب 
ــة  ــري الوقائي ــن التداب ــة م ــا مجل ــريوس كورون ــاء ف وب
)املركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، 
هبــا  االلتــزام  تتطلــب  والتــي   ،)6 ص:  2٠2٠م، 
وجمانبــة اإلمهــال والتســاهل؛ ملــا يؤديــه اإلمهــال 
ــة يف  ــة واملادي ــائر البرشي ــم اخلس ــن تفاق ــاهل م والتس
ــدان  ــاء وفق ــة الوب ــد حال ــعودي، وتعقي ــع الس املجتم

ــه. ــيطرة علي الس
ــع  ــة يف املجتم ــة الثقافي ــذه القيم ــيخ ه ــة ترس وألمهي
وفاعليتهــا يف تعويــق انتشــار الوبــاء، فقــد شــدد جملس 
الــوزراء باململكــة العربيــة الســعودية عــىل رضورة 
ــة  ــراءات االحرتازي ــني باإلج ــني واملقيم ــزام املواطن الت
)جريــدة الريــاض، 1٤٤1هـــ(، إىل جانــب التأكيــدات 
املتكــررة مــن وزاريت الصحــة واألمــن العــام لــرضورة 
ــه  ــاء، وتصنيف ــذا الوب ــة هل ــري الوقائي ــزام بالتداب االلت
دة الســتقرار  الوبــاء مــن املخاطــر الوطنيــة املهــدِّ
ــة  ــع وكال ــي) موق ــه الصح ــعودي وأمن ــع الس املجتم

ــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ(.  األنب
اليوميــة يف  القيمــة يف احليــاة  وقــد ظهــرت هــذه 
ــد  ــافات التباع ــزام بمس ــاك الت ــح هن ــع؛ فأصب املجتم
اجلســدي يف األســواق واملحــالت، وبالتجمعــات غــري 
األرسيــة، واالمتنــاع عــن املصافحــة، وغــري ذلــك مــن 
التدابــري االحرتازيــة ) موقــع وكالــة األنباء الســعودية، 
الســعودية،  األنبــاء  وكالــة  موقــع   ( 1٤٤2هـــ( 
الســعودية،  األنبــاء  وكالــة  موقــع   ( 1٤٤1هـــ( 
1٤٤1هـــ(، ممــا عــزز هــذه القيمــة يف الــذات الفرديــة 
ــل  ــن ِقب ــي م ــال طوع ــاك امتث ــح هن ــة، وأصب واجلمعي
ــريات  ــم للمتغ ــامت، وتفهُّ ــامت والتنظي ــاس للتعلي الن
الثقافيــة واالجتامعيــة االســتثنائية التــي فرضهــا الوباء. 
ــق  ــاجد يف مناط ــع واملس ــهدت اجلوام ــد ش ــك فق كذل
ــن  ــن عرشي ــر م ــا أكث ــغ عدده ــي يبل ــة، والت اململك
ألــف مســجد وفًقــا لرصــد وكالــة األنبــاء الســعودية، 
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التزاًمــا مــن ِقبــل املصلــني بتلــك االجــراءات  املتعلقــة 
وُلبــس  املصافحــة،  وعــدم  اجلســدي،  بالتباعــد 
الكاممــة، وإحضــار الســجاد اخلــاص، واســتخدام 
ــة  ــع وكال ــك ) موق ــا إىل ذل ــة، وم ــامت الصحي املعق
وكالــة  موقــع   ( 1٤٤1هـــ(  الســعودية،  األنبــاء 
األنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ( ) موقــع وكالــة األنبــاء 

1٤٤1هـــ(. ــعودية،  الس

ب- املناعة الثقافية:
يرتبــط وبــاء فــريوس كورونــا املســتجد ارتباًطــا وثيًقــا 
باملناعــة اجلســدية وتعزيــز صحــة اجلســم كإجــراءات 
ــد  ــايف بع ــه أو التع ــة ب ــن اإلصاب ــة م ــة للوقاي رضوري
بيــد أن االرتبــاط ال يتوقــف عنــد  اإلصابــة بــه. 
ــة  ــة واملجتمعي ــة الفردي ــب الوقاي ــام تتطل ــد، وإن اجلس
تغــريات  مــن  يصاحبــه  ومــا  الوبــاء  هــذا  مــن 
وتأثــريات متعــددة اجتامعيــة وثقافيــة واقتصاديــة 
ــة  ــة الثقافي ــذه املناع ــا. وه ــة أيًض ــة ثقافي ــود مناع وج
ــة  ــة مكون ــالل منظوم ــن خ ــون م ــكل وتتك ــي تتش الت
مــن اعتقــادات وقيــم ومبــادئ ومعــارف وأفــكار 
رضوريــة كــرضورة املناعــة اجلســدية، لكنهــا ال تعنــي 
االنعــزال عــن الثقافــات األخــرى واالنكفــاء الثقــايف 
الــذايت واملجتمعــي، وإنــام تعنــي االســتفادة مــن  
الثقافــات األخــرى وإبقــاء االحــرتام للخصوصيــات، 
ــىل  ــع املحافظــة ع ــريات، م ــة املتغ واملشــاركة يف صناع
ــاوي،  ــة )الرشف ــة الثقافي ــة واخلصوصي ــة الثقافي اهلوي

2٠1٤م(. )جــرش،  2٠2٠م( 
ومــن هنــا فــإن وبــاء كورونــا يالزمــه مناعتان جســدية 
ــا  ــا وفاعليته ــزداد قوهت ــة ت ــة الثقافي ــة، واملناع وثقافي
باإلتيــان بمكوناهتــا وحمققاهتــا، فاإليــامن بالقضــاء 
ــذ  ــع األخ ــىل اهلل، م ــوكل ع ــتصحاب الت ــدر واس والق
باألســباب؛ أحــد مغذيــات املناعــة اجلســدية والثقافيــة 
أن  كــام   ،)275-27٤ ص:  2٠2٠م،  )األســمري، 
قيــام املؤسســات احلكوميــة برفــع الوعــي الثقــايف 

الــذايت واجلمعــي املتعلــق بالتعامــل األمثــل مــع 
الوبــاء، ووضــع الربوتكــوالت الوقائيــة منــه، وتطبيــع 
ــك؛  ــة لذل ــريات املصاحب ــىل املتغ ــه وع ــع علي املجتم
ــة.  ــة الثقافي ــية للمناع ــد األساس ــد الرواف ل أح ــكِّ يش
فعــيل ســبيل املثــال أصــدرت وزارة الصحــة جمموعــة 
انتشــار  مــن  للحــد  اخلاصــة  الربوتكــوالت  مــن 
ــو  ــىل النح ــة ع ــات املختلف ــا للقطاع ــريوس كورون ف
التــايل: )3( بروتكــوالت يف الفــرتة 29أبريــل-13 
ــو،  ــو، )12( برتوكــواًل يف الفــرتة 31مايو-2٠يوين ماي
)6( بروتكــوالت يف الفــرتة 21يوينــو بعــد رفــع حظــر 
التَّْجــول تســتهدف )3٤( قطاًعــا )وزارة الصحــة، 
الصحــة  وزارة  قامــت  كذلــك    .)55 1٤٤1هـــ، 
ــة ومتنوعــة  ــة توعوي ــار رســالة نصي بنــرش )6.6( ملي
لزيــادة الوعــي الثقــايف حــول فــريوس كورونــا، وبلــغ 
مشــاهدات الفيديوهــات التوعويــة )15٠( مليــون 
مشــاهد هلــا، كــام قدمــت أكثــر مــن )5( مليــون 
ــة، 1٤٤1هـــ، ص:  ــة )وزارة الصح ــارة هاتفي استش

  .)39
ــعودي  ــع الس ــة يف املجتم ــة الثقاف ــرت املناع ــد ظه وق
ــني  ــادات وب ــني االعتق ــة ب ــا باملناغم ــن كورون يف زم
املتغــريات واملتطلبــات املناعيــة، واألخــذ بالثقافــة 
الثقافيــة  تأثرياهتــا  مراعــاة  مــع  للوبــاء  الوقائيــة 
الســعودي  املجتمــع  أفــراد  فالتــزم  واالجتامعيــة، 
بالتباعــد االجتامعــي كثقافــة مناعيــة مــع إبقائهــم 
التواصــل مــع أقربائهــم وأصدقائهــم كجــزء مــن 
املجتمــع  ومــارس  واالجتامعيــة،  الدينيــة  الثقافــة 
ــة  ــزام بالثقاف ــراده لاللت ــىل أف ــي ع ــط االجتامع الضغ
ــع  ــة) موق ــة الوقائي ــع الثقاف ــم م ــة، والتأقل االحرتازي

ــعودية، 1٤٤2هـــ(. الس ــاء  األنب ــة  وكال

ت- املبادرات التطوعية: 
ــا  ــة، وواجًب ــة رضورة اجتامعي ــادرات التطوعي تعــد املب
ــم  ــع، كل منه ــراد املجتم ــة أف ــىل كاف ــا ع ــا ووطنيًّ دينيًّ
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ــة  ــة بالغ ــا أمهي ــام أن هل ــه، ك ــعه وإمكانيات ــب ُوس بحَس
ــرد  ــدى الف ــة ل ــة والوطني ــة االجتامعي ــة الرابط يف تقوي
الطارئــة  األزمــات  ظــل  يف  خاصــة  اجلامعــة،  أو 
واملتغــريات املفاجئــة )املنيــف، 1٤26هـــ( )اللحيــاين، 
ــل  ــن ِقب ــة م ــذل والتضحي ــل يف الب 1٤18هـــ(. وتتمث
الفــرد أو اجلامعــة لآلخريــن بحَســب اســتطاعته، فربــام 
ــد،  ــام باجله ــت ورب ــة بالوق ــادرة التطوعي ــون املب تك
وربــام بالعلــم، وربــام باملــال، وربــام بالنفــس والــروح 

ــرصي، 1٤18هـــ(. ــري والرصي )العم
وتنبــع املبــادرات التطوعيــة، خاصــة وقــت األزمــات 
ــع،  ــع للمجتم ــة النف ــن حمب ــة، م ــوارث الطارئ والك
ــدور  ــل ال ــة يف تكمي ــراده، ورغب ــة أف ــة وإجيابي وحيوي
وحتقيــق  فاعليتــه،  وزيــادة  ومعاونتــه  احلكومــي 
يف  واإلنســاين  االجتامعــي  والتكامــل  التضامــن 
املجتمــع، وزيــادة الشــعور اجلمعــي بــني أفــراده، 
وتعميــق املحبــة واأللفة بينهــم )الغامــدي، 1٤29هـ(.
ــؤولية  ــي باملس ــن وع ــم ع ــة تن ــة ثقاف ــوع قيم فالتط
الفرديــة والغرييــة، وشــعور مــن الفــرد بقيمتــه الذاتيــة 
وظهــور لكفاءتــه ومهاراتــه، ومســامهة يف رقــي وطنــه 
وجمتمعــه )احلــريب، 1٤18هـ(، وســد حاجتــه ونقصه، 
وهــي مــن أنبــل القيــم التــي تنضــوي حتتهــا مجلــة مــن 
ــل، ومــن أمــارات الرقــي  أمهــات األخــالق والفضائ

اإلنســاين واحلضــاري.
وقــد ظهــرت احلاجــة هلــذه القيمــة بعــد حلــول وبــاء 
كورونــا املســتجد؛ ملســاندة وتكميــل املجهــودات 
احلكوميــة، فأطلقــت وزارة الصحــة الســعودية منصــة 
ــف  ــن )79( أل ــر م ــتقبلت أكث ــي واس ــوع الصح التط
طلــب للتطــوع )وكالــة األنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـ(، 
وقــد ارتفــع العــدد حتــى وصــل إىل  أكثــر مــن 
)16389٤( ألــف طلــب للتطــوع )وزارة الصحــة 
الســعودية، 1٤٤1هـــ(. ووفقــا لتقريــر وزارة الصحــة 
فــإن عــدد املواطنــني الراغبــني بالتطــوع الصحــي فــاق 
ــالق  ــن إط ــق األوىل م ــن يف الدقائ ــف مواط ــة أل مائ

احلملــة  مــع  وتفاعــاًل  الصحــي،  التطــوع  منصــة 
املصاحبــة النطالقهــا والتــي محلــت شــعار)لبيه-
ياوطــن( )موقــع وزارة الصحة،1٤٤1هـــ،ص: 25(. 
الصحيــة  التطوعيــة  املبــادرات  هــذه  جانــب  وإىل 
فهنــاك املبــادرات التطوعيــة يف املجــاالت اخلرييــة 
واالجتامعيــة والنفســية والتعليميــة وغريهــا، فمــن 
تلــك املبــادرات التطوعيــة املزامنــة لفــريوس كورونــا 
م املركــز الوطنــي لتعزيــز الصحــة النفســية جمموعــة  قــدَّ
ــاء، و )319٠٠(  ــة حــول الوب مــن احلمــالت التوعوي
استشــارة نفســية حــول كورونــا واآلثــار النفســية 
املصاحبــة له)األســمري، 2٠2٠م، ص: 276-275(.  
كــام أظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي قــام هبــا املركــز 
الــدويل لألبحــاث والدراســات )مــداد( يف شــهر 
شــعبان 1٤٤1هـــ حــول رأي املجتمــع الســعودي 
يف اجلمعيــات اخلرييــة الســعودية يف مواجهــة وبــاء 
مــن   )62%( نســبة  وجــاءت  كورونــا،  فــريوس 
املشــاركني يف االســتطالع قــد عملــوا يف نشــاطات 
ــت  ــد بلغ ــا، وق ــريوس كورون ــرتة ف ــالل ف ــة خ خريي
ــة  ــم معرف ــذي لدهي ــاركني ال ــن املش ــبة )%52( م نس
ــرتة  ــة ف ــامل خريي ــوا يف أع ــن تطوع ــني آخري بمواطن
كورونــا )املركــز الــدويل لألبحــاث والدراســات، 

 .)٤-3 ص:  1٤٤1هـــ، 
كــام ُقدمــت مبــادرات تعليميــة متنوعــة؛ فقــد أطلقــت 
وزارة التعليــم ُحزمــة مــن الــدوارات التدريبيــة، وبلــغ 
لني يف  الــدورات التدريبيــة مــن اجلنســني  عــدد املســجَّ
اإلعالمــي  للتقريــر  وفًقــا  ألًفــا   )13( مــن  أكثــر 
ــن  ــة م ــوزارة، وجمموع ــة بال ــؤون التعليمي ــة الش لوكال
ــات  ــتهِدفة لفئ ــة املس ــطة التعليمي ــابقات واألنش املس
متعــددة مــن املجتمــع الســعودي)موقع وزارة التعليم، 

1٤٤1هـ(. 
ــم  ــًدا للهم ــتجد موق ــا املس ــاء كورون ــد كان وب ــذا فق ل
ــه  ــا في ــت خب ــن، يف وق ــاء لآلخري ــم العط ــو تقدي نح
ــام  ــاص والع ــث اخل ــح احلدي ــات، وأصب ــق املادي بري
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دائــًرا حــول الوبــاء وتطوراتــه، فاســتنهض أفــراد 
املجتمــع لتكميــل اجلهــود واســتكامل دائــرة املكافحــة 
الوقائيــة للوبــاء وختفيــف أرضاره وآثــاره املســتقبلية يف 

ــع. املجتم

املطلب الرابع
فــريوس  وبــاء  زمــن  يف  اإلســالمية  األخالقيــات 

املســتجد كورونــا 
متتــاز األخــالق اإلســالمية بشــموليتها ملجــاالت احلياة 
اإلنســانية ومســتَجداهتا، فــال انفــكاَك للحيــاة البرشيــة 
عــن األخــالق يف الفكــر اإلســالمي، وال انفصــال  
جلــزٍء منهــا عــن احليــاة اإلنســانية. واألوبئــة هــي مــن 
ــة،  ــاة البرشي ــىل احلي ــرأ ع ــي تط ــة الت ــوادث الطارئ احل
والنطاقــات  األزمــان  بعــض  يف  ســريها  وتعــرتي 
تلــك احليــاة إجياًبــا  تأثرياهتــا يف  اجلغرافيــة، وهلــا 
وســلًبا، بحَســب االلتــزام باألخالقيــات والتنظيــامت. 
وفيــام يــأيت بيــان جلملــة مــن األخالقيــات اإلســالمية 

ــة:  ــة باألوبئ املرتبط

أ-الصرب:
ــة  ــس، وقيم ــالق النف ــن أخ ــة م ــة ُخلقي ــرب فضيل الص
إنســانية مــن القيــم املشــرتكة بــني النــاس، وقــوة إجيابية 
ــول  ــن ق ــه ع ــاح نفس ــح مِج ــىل كب ــان ع ــني اإلنس تع
وعمــل مــا ال حيُســن هبــا، وإصالحــه لشــأهنا، وضبطها 
ــل  ــة واملل ــزع والعجل ــن اجل ــا م ــن هب ــا ال حيُس ــن م ع
والكســل وغريهــا )ابــن القيــم، 1٤37هـــ، ص:2٤(. 
ــن  ــامن مل ــال إي ــامن، ف ــري ورأس اإلي ــاع اخل ــرب مِج والص
ال صــرب لــه )ابــن أيب الدنيــا، 1٤18هـــ(، وهــو شــامل 
لــكل مــن صــرب عــىل طاعــة اهلل، وجمانبــة معصيــة اهلل، 
ــه يف  ــرض ل ــي تع ــات الت ــب واملكروه ــىل املصائ وع
نفســه وأهلــه ووطنــه؛ كــام قــال الكــوايش:" كل صابــر 
ــِرض  ــروٍه يع ــىل كل مك ــٍن، وع ــٍل ووط ــرِك أه ــىل ت ع
ــالن، 1٤37هـــ، م: 1، ص:  ــن ع ــل اهلل" )اب ــه ألج ل

.)165

وملــا كانــت األوبئــة مــن مجلــة األقــدار والنــوازل املؤملة 
ــا  ــج عنه ــا ينت ــة، وم ــات البرشي ــل باملجتمع ــي حت الت
ــؤدي  ــا ي ــات، مم ــس واملجتمع ــىل األنف ــن أرضار ع م
ببعــض النفــوس البرشيــة إىل اجلــزع واهللــع واألمل 
والضجــر واالنتحــار وغــري ذلــك، كان خلــق الصــرب 
ومــا يتضمنــه مــن قــوة اإلرادة هــو املطلــب األخالقــي 
الــذي جيــب عــىل اإلنســان أن يلزمــه ويتحــىل بــه، ذلك 
أن الصــرب يف مثــل حــال األوبئــة املفاجئة والعامــة يأخذ 
ــخط  ــن التس ــد ع ــكاره والبع ــل للم ــان إىل حتم باإلنس
والقنــوط واليــأس مــن روح اهلل، ويبــث التفــاؤل 
والثقــة بــاهلل عــىل الشــفاء والســالمة مــن الفنــاء هبــذه 
اآلفــات الوبائيــة، ومتــى اســتوطنت هــذه الفضيلــة يف 
ــًرا،   ــا مدخ ــرت ثواًب ــة أثم ــة واملجتمعي ــذات الفردي ال
وعقبــى محيــدة، ورمحــة نازلــة، ومهــارات حســنة، فــال 
يصقــل النفــَس ويغــريِّ مــا فيهــا مثــل البــالء واألقــدار 

املؤملــة. 
منــذ  املســتجد  كورونــا  فــريوس  وبــاء  كان  لقــد 
ــأنه  ــة بش ــود االحرتازي ــني والقي ــن القوان ــيوعه وس ش
ــرة  ــرب واملصاب ــىل بالص ــرد أن يتح ــىل الف ــتوجب ع يس
عــىل تلــك التدابــري االحرتازيــة واألخبــار املقلقــة حول 
ــرة  ــرد يف دائ ــع الف ــي ال يق ــات؛ لك ــات والوفي اإلصاب
ــل  ــة التعق ــأس وجمانب ــزع والي ــوف واجل ــع واخل اهلل
ــاعات  ــات واإلش ــاوس والتومه ــىل الوس ــامد ع واالعت
ــذا  ــه وإن كان ه ــم فإن ــن ث ــري، 1٤٤2هـــ(. وم )الزب
ــاء مــن املكروهــات للنفــوس اإلنســانية بطبعهــا،  الوب
ــنة  ــبات احلس ــات واملكتس ــن اإلجيابي ــاه م ــإن يف ثناي ف
ــع  ــو تطبي ــا ه ــة؛ أحده ــة واجلامعي ــذات الفردي ــىل ال ع
النفــوس عــىل فضيلــة الصــرب وتعويدهــا عليهــا، وكــام 
ــم،  ــن القي ــع" )اب ــل الطبائ ــد تنق ــوا: العوائ ــل: "قال قي
1٤37هـــ، ص: 32(، فمــن اعتــاد شــيًئا ومارســه 
ِقــه بــه. وواظــب عليــه أدى ذلــك إىل اكتســابه لــه وخَتلُّ
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ب-التعاون:
ة  ــريِّ ــر اخل ــن املظاه ــر م ــل وَمظه ــق فاض ــاون ُخل التع
يف املجتمعــات اإلنســانية، وهــو أمــر ُتوِجبــه الرشيعــة 
اإلســالمية، ومــن مقتضيــات تكويــن النــوع اإلنســاين 
وبقائــه وســعادته )ابــن خلدون،1٤25هـــ(. وقــد دعا 
ــع  ــة يف املجتم ــة اخللقي ــذه الفضيل ــث ه ــالم إىل ب اإلس
وجعلهــا ركيــزة مــن ركائــز بنائــه ودعامــة مــن دعائــم 
ــن  ــا م ــة، ومانًع ــل األخالقي ــامع والفضائ روح االجت
موانــع الرذائــل األخالقيــة؛ كاألنانيــة والفرديــة اللتــان 
تعيقــان الفــرد واجلامعــة مــن حتقيــق الكــامل اإلنســاين 
والنضــج األخالقــي واالجتامعي )امليــداين، 1٤2٠هـ، 

ــه:  ــول اهلل يف كتاب م: 2، ص: 2٠3(، يق
ــىَل  ــوْا َع ــَوٰى َواَل َتَعاَوُن ــرِبِّ َوالتَّق ــىَل ال ــوْا َع ﴿َوَتَعاَوُن

ِن﴾]املائــدة:2[.  َوالُعدَوٰ اإِلثــِم 
ــب النبي-صــىل اهلل عليــه وســلم- وأوجــب  وقــد رغَّ
عــىل املســلم تشــميت أخيــه يف حــال العطــاس، وهــي 
مــن أدق صــور التعــاون والتعاضــد بــني األفــراد، ذلك 
أن العطــاس حيــدث بشــكر متكــرر مــن اإلنســان، وال 
يملــك اإلنســان قــدرة عــىل منــع حدوثــه، وهــو مــن 
ــن أمــارات  ــي للفــرد، وم ــاط العصب أمــارات النش
إصابتــه باألســقام؛ كالــزكام والــربد وغريهــا )امليــداين، 
ــه  ــكان يف حث 1٤2٠هـــ، م: 2، ص: 217-218(، ف
ــس  ــميت العاط ــىل تش ــلم- ع ــه وس ــىل اهلل علي -ص
ومشــاركته لــه وهــو أمــر يســري؛ تأكيــٌد عــىل عموميــة 

ــاس. ــوال الن ــائر أح ــآزر يف س ــاون والت التع
والتعــاون يمــد الفــرد بشــعور القــوة واأللفــة واملحبــة، 
بمســؤوليتهام  واجلامعــي  الفــردي  احلــس  وينمــي 
األخالقيــة عــن املشــاركني هلــم يف داخــل جمتمــع 
عليهــم  بالواجبــات  وقيامهــام  وخارجهــا،  األرسة 
ــك  ــد تل ــد، 1٤29هـــ(، وأح ــن )اجلعي ــاه اآلخري جت
التعــاون  بخلــق  التحــيل  األخالقيــة  الواجبــات 
واملــؤازرة لغــريه ســواء أكان مــن خــالل تقديــم العــون 
ــع،  ــة املجتم ــوع يف خدم ــايت والتط ــردي أو املؤسس الف

ــية  ــوق األساس ــن احلق ــرد ع ــيل الف ــالل خت ــن خ أو م
ــع  ــا م ــا وتعاوًن ــة تضامنً ــود االحرتازي ــه بالقي والتزام
اآلخريــن املشــاركني لــه يف بيئتــه األرسيــة واالجتامعيــة 

ــامء، 1٤٤1هـــ(. ــار العل ــة كب )هيئ
لقــد بــرزت احلاجــة هلــذه الفضيلــة اخلُلقيــة مــع نازلــة 
ــق  ــة بخل ــرد واجلامع ــيل الف ــح حت ــاء، وأصب ــذا الوب ه
التعــاون رضورة ملحــة لتخفيــف اآلثــار الســلبية هلــذه 
ــة  ــاد ثقافي ــن أبع ــه م ــا حتمل ــع، وم ــة يف املجتم اجلائح
واجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية والتزامــات صارمــة، 
فظهــر أثــر هــذه الفضيلــة يف املجتمــع يف التزامــه 
ــه  ــع أرست ــا م ــاد تعاوًن ــه املعت ــط حيات ــن نم ــه ع وختلي
وجمتمعــه يف مكافحــة هــذا الوبــاء )موقــع وكالــة 
الســعودية، 1٤٤1هـــ( )الشــقري، 2٠2٠م،  األنبــاء 
ــاك  ــام كان هن ــليامن، 1٤٤1هـــ(، ك ص: 153( )الس
ــة؛  ــار االقتصادي تعاضــد يف التخفيــف مــن وطــأة اآلث
فظهــر تعــاون األفــراد واملؤسســات يف تقديــم املــؤازرة 
للمجتمــع يف نــواح متعــددة مــن نواحــي املجتمــع؛ كام 
يشــري إىل ذلــك االســتطالع املجــرى مــن قبــل املركــز 
الــدويل  )املركــز  والدراســات.  الــدويل لألبحــاث 

ــات، 1٤٤1هـــ، ص: 3-٤(..   ــاث والدراس لألبح

ث-األمانة: 
تعــد األمانــة مــن األخــالق الراســخة يف النفــس 
اإلنســانية، ومــن األشــياء الفطريــة املتجــذرة يف قلــب 
اإلنســان، وتتعلــق هبــا جمــاالت عديــدة مــن جمــاالت 
األرواح  عــىل  األمانــة  منهــا  اإلنســانية؛  احليــاة 
ــس  ــرض لألنف ــن التع ــف ع ــك بالك ــاد، وذل واألجس
بــأي رضر كان )امليــداين، 1٤2٠هـ، م: 1، ص: 6٤9(،  
ــع  ــرد واملجتم ــني الف ــة ب ــة للثق ــا األداة املعمق ــام أهن ك
ــايب  ــر إجي ــه أث ــون ل ــا يك ــام، مم ــة بينه ــة للرابط واملقوي
ــاوي،  ــدان وهوس ــانية )احلمي ــم اإلنس ــودة حياهت يف ج
1٤3٠هـــ(. وفضيلــة األمانــة تبعــث النفس اإلنســانية 
عــىل أداء مــا عليهــا مــن األمانــات، حتــى ولــو هتيــأت 
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بحقــوق  واالهتــامم  هبــا،  الوفــاء  لعــدم  الفرصــة 
ــا  ــا مم ــط فيه ــا والتفري ــدي عليه ــدم التع ــن وع اآلخري
ــداين، 1٤2٠هـــ، م: 1، ص:  يلحــق الــرضر هبــم )املي

 .)6٤9
ــمولية،  ــم بالش ــي تتس ــة فه ــت ذاتي ــة وإن كان واألمان
ــا  ــا أبعاده ــدد، فله ــق وحم ــاق ضي ــىل نط ــت ع وليس
واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  والثقافيــة  العقديــة 
ــا  ــة )أمحد،1٤33هـــ(، وتأثرياهت ــية والصحي والسياس
الفاعلــة يف نطاقــات احليــاة البرشيــة. ومــن هنــا يظهــر 
ــذه  ــة هب ــنة النبوي ــرآن والس ــة الق ــامم وعناي ــا رس اهت لن
الفضيلــة اخللقيــة وتكاثــر النصــوص فيهــا حــول 
األمانــة؛ ملــا هلــذا اخللــق مــن أبعــاد متنوعــة وثمــرات 

ــة. ــة ومتعدي ذاتي
وال شــك أن وبــاء بحجــم فــريوس كورونــا املســتجد، 
ومــا صاحبــه مــن إجــراءات صحيــة ملكافحــة انتشــاره 
ــن  ــة م ــق األمان ــون خل ــت أن يك ــع اقتض يف املجتم
الركائــز األساســية املكافحــة هلــذه الوبــاء وذلــك 
مــن خــالل التــزام الفــرد واجلامعــة باإلرشــادات 
الوقائيــة حفاظــا عــىل صحتهــم وصحــة أرسهــم 
ــة يف املســامهة يف حفــظ  وجمتمعهــم، واستشــعار األمان
هبــم،  الــرضر  إحلــاق  وجتنــب  اآلخريــن  نفــوس 
ــة  ــن اإلصاب ــة ع ــات الصحي ــاح للجه ــك اإلفص كذل
بالفــريوس انطالًقــا مــن خلــق األمانــة وتطبيــق الفــرد 
لإلجــراءات العالجيــة. وهــذه املجهــودات الكفاحيــة 
ــة  ــرد واجلامع ــلَّ الف ــا مل يتح ــا م ــؤيت ثامره ــاء ال ت للوب
بفضيلــة األمانــة، ويعلــو اإلحســاس بالرقابــة الذاتيــة 

ــة.  ــة اخلارجي ــىل الرقاب ــاين ع ــري اإلنس والضم
املجتمــع  الفاضــل يف  ومــن مظاهــر هــذا اخللــق 
الســعودي: تلــك األعــداد الكبــرية مــن أفــراد املجتمع 
ــن وزارة  ــة م ــادة املخصص ــارة العي ــت بزي ــي قام الت
الصحــة للتعامــل مــع وبــاء فــريوس كورونــا املســتجد 
)عيــادات تطمــن(، واملبــادرة بطلبــات إجــراءات 
ــل  ــن مح ــخص م ــالمة الش ــن س ــق م ــص للتحق الفح

ــوث  ــي واملك ــج الوقائ ــذه بالربنام ــريوس، أو أخ الف
يف املنــازل املــدة املحــددة مــن اجلهــات الصحيــة التــي 

ــن.  ــىل اآلخري ــريه ع ــا زوال تأث ــد فيه يتأك

ج-حسن الظن: 
ــجايا  ــة والس ــل اخلُلقي ــن الفضائ ــن م ــن الظ ــد حس يع
ــات الفطــرة الســليمة  ــن عالم ــة م احلميــدة وعالم
والنضــج األخالقــي، وهــو يرتكــز عــىل تغليــب 
جانــب اخلــري عــىل جانــب الــرش )ابن محيــد وآخــرون، 
1٤18هـــ، م: 5، ص: 1597(، والنظــر بمنظــور اخلري 
فيــام يتصــل باخلالــق وباملخلوقــني. فحســن الظــن خلق 
شــامل يقتــي اليقــني و تغليــب جانب اخلــري والتفاؤل 
ــب  ــاده، وتغلي ــىل عب ــا ع ــي يقضيه ــداره الت ــه وبأق برب
جانــب اخلــري والســالمة بالنــاس والبعــد عــن إســاءة 
ــني، 1٤23هـــ، م: 2، ص: 82(. ــم )احلس ــن هب الظ
وحســن الظــن ليــس خلًقــا ذاتًيــا فحْســب بــل 
ــط  ــره يف الرواب ــه أث ــن، ول ــدٍّ لآلخري ــق متع ــو خل ه
والعالقــات الشــخصية واألرسيــة واالجتامعيــة؛ يف 
تقويتهــا وديمومتهــا واســتمرارية التعــاون بينهــا )ابــن 
محيــد وآخــرون، 1٤18هـــ، م: 5، ص: 16٠8(، كــام 
أن لــه أثــًرا يف طمأنينــة النفــس وســكوهنا، فمتــى 
ره مــن أقــدار فهــو  ــه وأن مــا قــدَّ َحُســن ظــنُّ العبــد بربِّ
ــال  خــري، مــع التفــاؤل بتبــدِل احلــاِل وُحســن املــآل ن

ــرة. ــا واآلخ ــري يف الدني اخل
ــن  ــاده م ــا يض ــن وم ــَن الظ ــق ُحس ــذا اخلُل ــر ه وُيظِه
واليــأس  الظــن  ســوء  مــن  األخالقيــة؛  الرذائــل 
ــوازل واملصائــب التــي حتــل  والتشــاؤم وغريهــا يف الن
ــب  ــه، وتتقل ــان وعيش ــاة اإلنس ــدد حي ــانية وهت باإلنس
ــر  ــلوكياهتا، فتظه ــاة وس ــامط احلي ــة وأن ــا األمزج فيه
الــرضورة الظرفيــة واحلاجــة األخالقيــة لربــط جــأش 
النفــوس اإلنســانية وتقويــة صالبتهــا حتــى تعــرب 
وتتجــاوز هــذه املحنــة بإجيابيــة وتتجنــب اآلثــار 

ــاء.  ــذا الوب ــلبية هل الس
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وقــد كان وبــاء فــريوس كورونا أحــد النــوازل العظيمة 
التــي طالــت العــامل بــأرسه، وظهــرت آثــاره احلســية يف 
ــل  ــاجد، وتعطي ــالق للمس ــن إغ ــاة؛ م ــي احلي نواح
لالقتصــاد، وتعليــق للتنقــالت، وحظــر للتَّجــول، 
وتباعــد باألجســاد، وتزايــد يف أعــداد اإلصابــات 
والوفيــات، وضبابيــة لوقــت هنايتــه وزوالــه، ممــا 
أخالقــي،  اختبــار  حتــت  واجلامعــة  الفــرد  أوقــع 
ــه  ــة يف نظرت ــة اخلُُلقي ــذا الفضيل ــتصحاهبم هل ــرب اس خيت
املســتقبلية وتعاطيهــم مــع مــن حوهلــم فــال مبالغــة يف 
اخلــوف وال ســوء ظــن باآلخريــن، وال تقديــم الظنــون 
ــع  ــوف واهلل ــريوس، واخل ــذا الف ــم هب ــيئة بإصابته الس
مــن رؤيتهــم فذلــك ســوء ظــن وتغليــب جلانــب الــرش 
ــمري، 2٠2٠م، ص: 273- ــب اخلري)األس ــىل جان ع
27٤(، ويف املقابــل فــال إمهــال وال تســاهل يف األخــذ 
ــن  ــك م ــس ذل ــاء، فلي ــذا الوب ــة هل ــباب الوقائي باألس
حســن الظــن، وإنــام تفريــط باألســباب احلســية التــي 
هــي مــن مجلــة أقــدار اهلل الدافعــة هلــذا الوبــاء، ومــن 

ــاهلل. ــل ب ــاؤل واألم ــوالت التف مدل

ح-التثبت:
يعــد التثبــت مــن الطبــاع واألخالقيــات احلســنة التــي 
ــع،  ــراد واملجتم ــغ يف األف ــر بال ــرية وأث ــة كب ــا أمهي هل
الســيئة؛  اخلصــال  مــن  مجلــة  بــني  وســط  فهــو 
كالعجلــة والطيــش واجلهــل والتفريــط، ويرتكــز 
عــىل التــأين يف األمــر املشــتَبه بــه والبعــد عــن العجلــة 
ــىل  ــواردة ع ــور ال ــري يف األم ــزوم التح ــه، ول يف قبول
ــوكاين،  ــا )الش ــا وموثوقيته ــرص يف حقيقته ــرء والتب امل

1٤31هـ(.
ــذه  ــيل هب ــاه إىل التح ــلم ودع ــالم املس ــر اإلس ــد أم وق
ــق يف  ــذا اخلل ــادة هل ــل املض ــة الرذائ ــة وجمانب الفضيل
ــَن  نصــوص كثــرية، قــال تعــاىل: ﴿َوإَِذا َجآَءُهــم َأمــر مِّ
ــوِل  ُس وُه إىَِل الرَّ ــو َردُّ ــِه َوَل ــوْا بِ ــوِف َأَذاُع ــِن َأِو اخلَ األَم
ِذيــَن َيســَتنبُِطوَنُه ِمنُهــم  ٓ ُأْويِل األَمــِر ِمنُهــم َلَعِلَمــُه الَّ َوإىَِلٰ

ــيَطَٰن إاِلَّ  ــُه َلتََّبعُتــُم الشَّ َوَلــواَل َفضــُل اهللَِّ َعَليُكــم َوَرمَحُت
ــبحانه:  ــال س ــاء:83[، وق َقِليال﴾]النس

بِنََبــإ  َفاِســُق  َجآَءُكــم  إِن  َءاَمنُــٓوْا  ِذيــَن  الَّ َــا  َٓأهيُّ ﴿َيٰ
ــت يف  ــر بالتثب ــذا األم ــرات:6[. فه ــٓوْا ﴾]احلُُج َفَتَبيَّنُ
األخبــار والرتيــث يف إعالهنــا وتــرك أمرهــا ملــن 
بيــده األمــر؛ ملــا ُأعطــي مــن البســطة يف الســلطة 
ــة  ــة صدقي ــن معرف ــه م ــا مكن ــا مم ــوذ ونحومه والنف
ــه ونــرشه  ــح إذاعت ــام يصل ــه ب ــائعات ودرايت ــك الش تل
ومــا ينبغــي طيــه وكتامنــه )البغــوي، 1٤٠9هـــ(.
ــار  ــه آث ــت ل ــق التثب ــة خل ــه أن جمانب ــك في ــا ال ش ومم
ــني  ــة ب ــة الثق ــن زعزع ــع؛ م ــرد واملجتم ــيئة يف الف س
ــوف  ــث اخل ــم،  وب ــة بينه ــف املوثوقي ــراده، وضع أف
واهللــع يف نفــوس النــاس دون مراعــاة للحكمــة ونظــٍر 
ــراد  ــني أف ــاء ب ــازع والبغض ــوع التن ــة، ووق يف العاقب
ــوالت  ــك املنق ــة تل ــف مصداقي ــبب ضع ــع بس املجتم
أو  األفــراد  عــىل  واجلــور  والظلــم  واملعلومــات، 
ــن  ــن م ــا مل ُيتيق ــل م ــات بنق ــات أو املؤسس املجتمع

ــه. ــرشه وإذاعت ــن ن ــة م ــا ال  مصلح ــه أو م ثبات
ويتأكــد األخــذ هبــذا اخللــق احلميــد يف أوقــات النوازل 
واجلوائــح واألزمــات خاصــة يف ذروة اشــتدادها، 
ــا  ــث منه ــات الغ ــار واملعلوم ــا األخب ــر معه ــي تكث الت
ــاعة،  ــة واإلش ــقيم، احلقيق ــح والس ــمني، الصحي والس
ــدى  ــن م ــا وم ــد منه ــا والتأك ــتوجب تفحصه ــا يس مم
مناســبة نرشهــا؛ كــي ال يكــون هلــا أثــر ســلبي وســيئ 
يف اآلخريــن. وقــد ظهــر هــذا مــع بدايــة حلــول 
جائحــة فــريوس كورونــا وســهولة تناقــل املعلومــات 
ــات  ــة وتطبيق ــة احلديث ــائل التقني ــرب وس ــار ع واألخب
التواصــل االجتامعــي، فكثــرت املعلومــات واألخبــار 
واملقاطــع الصوتيــة واملرئيــة املجانبة للحقيقــة، وكان هلا 
أثــر يف زيــادة اهللــع واخلــوف والقلــق النفــيس املــريض 
ونقــص املناعــة وتوهــم املــرض وإرهــاق املستشــفيات 
والــكادر الصحــي وغــري ذلــك )املطــريي، 1٤٤1هـــ، 
جريــدة  1٤٤1هـــ،  )املغــريب،  الريــاض(  جريــدة 
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املدينــة( )موقــع وكالــة األنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـ(. 
ــه املركــز الوطنــي الســتطالعات  ويف اســتطالع قــام ب
ــول  ــات ح ــائعات واملعلوم ــول الش ــامل ح ــرأي الع ال
وضــع  يؤيــدون   )35%( النتيجــة  وكانــت  الوبــاء 
إجــراءات صارمــة جتــاه مروجــي الشــائعات املتعلقــة 
بفــريوس كورونــا، كــام بلغــت نســبة املواطنــني ال 
ــاء  ــول الوب ــم ح ــواردة هل ــار ال ــرش األخب ــون بن يقوم
ــون  ــن يقوم ــني الذي ــني )%1٤(  املواطن )%86(، يف ح
ــار بوســائل التواصــل االجتامعــي،  بنــرش تلــك األخب
ــم  ــا يرده ــون مم ــن يتحقق ــاركني الذي ــدد املش ــغ ع وبل
مــن معلومــات وأخبــار حــول الوبــاء )%73( )موقــع 

وكالــة األنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ (.
ــن  ــره يف زم ــني وأث ــق التب ــة خل ــني أمهي ــا يتب ــن هن وم
املعــارص  الوبــاء  زمــن  ظــل  يف  خاصــة  األوبئــة، 
ــرضورة  ــه ال ــا تقتضي ــتجد، وم ــا املس ــريوس كورون ف
الدينيــة واالجتامعيــة مــن األخــذ واالتصــاف بــه، فــال 
ــة  ــو رأس الوقاي ــه، فه ــاص من ــه وال من ــة عن مندوح

ــا. ــن والدني ــالمة يف الدي ــب الس وقط

خ-الصدق: 
ــال  ــع اخلص ــنة، ومنب ــالق احلس ــع األخ ــدق جَمَم الص
احلميــدة، وأســاس اإليــامن، وهــو مــن رضورات 
ــة،  ــة احلضاري ــات الديموم ــاين ومقتضي ــش اإلنس العي
لــو  العــامل حتــى  بقــاء  أركان  " أجــدر  والصــدق 
ــا ملــا صــح نظامــه وبقــاؤه، وهــو أصــل  توهــم مرتفًع
التقــوى،  ونتيجــة  النُّبــوات،  وركــن  املحمــودات 
ولــواله لبطلــت أحــكام الرشائع...واالختصــاص 
فخصوصيــة  اإلنســانية،  عــن  انســالخ  بالكــذب 
اإلنســان النطــق، ومــن ُعــرف بالكــذب مل يعتمــد 
ــع  ــه مل ينفــع، وإذا مل ينف ــد نطق ــن مل ُيعتم ــه، وم نطق
ــاين،  ــواء..." )األصفه ــة س ــو والبهيم ــار ه ــه ص نطق

ص:193(. 1٤28هـــ، 
ــع  ــاة املجتم ــودة حي ــر يف ج ــا أث ــدق هل ــة الص وفضيل

وســعادة أفــرداه وتقويــة الثقــة وتعميــق أوارص الرابطة 
ــى  ــة حت ــاب والتنمي ــة لالكتس ــه قابلي ــم، وفي ــام بينه في
يكــون ســجية وطبيعــة راســخة لإلنســان )العثيمــني، 
1٤17هـــ(، لذلــك اهتــم اإلســالم بــه وحــض عليــه 
ــه مــن أصــول اخلــري، كــام جعــل الكــذب مــن  وجعل
ــارت  ــى اهن ــات؛ فمت ــاد املجتمع ــرش وفس ــول ال أص
ــار  ــه اهني ــزم أن يقابل ــع فيل ــة يف املجتم ــدار املصداقي ج
يف العالقــات الشــخصية واالجتامعيــة وانفــكاك ملعقــد 
مــن معاقــد االجتــامع والتعامــل بــني النــاس )امليــداين، 

1٤2٠هـــ، م: 1، ص: 532(. 
العامــة  واجلوائــح  الطارئــة  األزمــات  حــال  ويف 
ــائعات  ــوق الش ــة، فس ــذه الفضيل ــة هل تتأكــد احلاج
واملعلومــات املغلوطــة يســتعر حرهــا، والتخــوف 
والتوجــس مــن الوبــاء ترتفــع وتريتــه وتــزداد نســبته، 
ويف هــذه األحــوال االســتثنائية ُتفــرض عــىل املجتمــع 
ــة،  ــة واملعاجل ــة للوقاي ــري حازم ــة وتداب ــود صارم قي
ويتطلــب ذلــك مــن األفــراد االلتــزام هبــا؛ ومــن 
ذلــك اإلفصــاح عــن اإلصابــة بفــريوس كورونــا 
عــن  الشــخص  وإفصــاح  لــه،  املخالطــني  وعــن 
مالطتــه لشــخص مصــاب بفــريوس كورونــا، وأخــذه 
باإلرشــادات الصحيــة وامتثالــه هلــا، مــن لــزوم املنــزل 
ــاء  ــل الوب ــن نق ــالمته م ــد س ــى يتأك ــددة حت ــرتة حم لف
ــتفادوا  ــن اس ــني الذي ــدد املواطن ــغ ع ــد بل ــريه. وق لغ
ــا  ــريوس كورون ــص لف ــن( املخص ــج )تطم ــن برنام م
ــا يظهــر  ــا وهــذا يعــد رقــاًم إجيابيًّ )1٤٤3818( مواطنً
ــاء. ــذا الوب ــن ه ــة يف زم ــذه الفضيل ــع هب ــيل املجتم حت
لذلــك فمالزمــة الفــرد واجلامعــة خللــق الصــدق 
واســتصحاهبم ألثــره يف ســائر أحواهلــم وأوقاهتــم هــو 
أمــر يف غايــة الــرضورة، فــزوال الوبــاء وارتفــاع النازلة 
ــاء وبقــي  ــا زوال آثارهــا، فربــام زال الوب ال يعنــي قطًع
ــة  ــكالية اجتامعي ــة وإش ــة قيمي ــي ومعضل ــاء أخالق وب
ــن  ــر م ــكه أكث ــي ومتاس ــاء االجتامع ــىل البن ــا ع رضره
ــن  ــاين، فم ــد اإلنس ــىل اجلس ــي ع ــاء الصح رضر الوب
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املتقــرر أن بنــاء املوثوقيــة يف املجتمــع ومتاســكه يــزداد 
رســوًخا يف  التعامــل اإلجيــايب مــع األزمــات، ويف 
مراعــاة النظــام األخالقــي والقيمــي املنظــم للعالقــات 

ــع. يف املجتم

النتائج
مــن خــالل هــذا البحــث حاولنــا قــدر اإلمــكان 
ــة:  التعــرض ملوضــوع " البعــد الثقــايف يف زمــن األوبئ
)COVID-19( املســتجد   كورونــا  فــريوس  وبــاء 
أنموذًجــا"، وكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصــل هلــا 

ــيل:  ــا ي ــث م البح
1- لوبــاء فــريوس كورونــا املســتجد أبعــاد عــىل 
األرسيــة  الروابــط  يف  متمثلــة  اإلنســانية  الروابــط 
ــن  ــد م ــزز يف  العدي ــد ع ــة، فق ــة والوطني واالجتامعي
والعنايــة  الروابــط،  هــذه  أمهيــة  املجتمــع  أفــراد 

. بســالمتها
يف  دور  املســتجد  كورونــا  فــريوس  لوبــاء  2-كان 
ــن  ــه م ــا تضمنت ــانية، وم ــدة اإلنس ــرة الوح ــار فك إظه
ــامح . ــاون والتس ــاين، والتع ــاج اإلنس ــز االندم تعزي
ــلوكيات  ــىل س ــاد ع ــا أبع ــريوس كورون ــاء ف 3- لوب
املجتمــع، فقــد ظهــرت مراعــاة املصلحــة العامــة 
ــة  ــف اجلامع ــة، وتكات ــة اخلاص ــاب املصلح ــىل حس ع
ومحايتهــم للفــرد، والعنايــة بثقافــة النظافــة الشــخصية.
ــاء  ــة لوب ــة املصاحب ــم الثقافي ــن القي ــة م ــاك مجل ٤- هن
فــريوس كورونــا؛ كااللتــزام الطوعــي مــن قبــل أفــراد 
ــلبية  ــريات الس ــد التأث ــة ض ــة الثقافي ــع، واملناع املجتم

ــة. ــادرات التطوعي ــاء، واملب للوب
ــة  ــالمية املرتبط ــات اإلس ــن األخالقي ــة م ــة مجل 5-ثم
ــة  ــاص، واألوبئ ــكل خ ــا بش ــريوس كورون ــاء ف بوب
ــة  ــاون واألمان ــرب والتع ــل يف الص ــام، وتتمث ــكل ع بش

ــدق. ــن والص ــن الظ ــت وحس والتثب

-أبرز التوصيات: 
1-التشــجيع والدعــم لألبحــاث والرســائل التــي 

ُتعنــى بدراســة هــذا املوضــوع واألبعــاد األخــرى 
ــاء. للوب

املؤمتــرات  بعقــد  العنايــة  مــن  املزيــد  2-توجيــه 
الثقافيــة  خاصــة  بالوبــاء،  املتعلقــة  والنــدوات 

. عيــة جتام ال ا و
ــة  ــة بدراس ــادة املتعلق ــة اجل ــاث العلمي ــم األبح 3-دع
ــا  ــريوس كورون ــاء ف ــة لوب ــة املصاحب ــب الثقافي اجلوان

ــك. ــام بذل ــىل القي ــني ع ــجيع الباحث ــتجد، وتش املس
ــالمية  ــات اإلس ــة واألخالقي ــم الثقافي ــز القي ٤-تعزي
ــريات  ــف التأث ــن ختفي ــام يضم ــع ب ــراد املجتم ــدى أف ل

ــع. ــة املجتم ــىل ثقاف ــاء ع ــلبية للوب الس

املراجع واملصادر

الكتب العربية:
ــة  ــة، مكتب ــة، الفجال ــكلة اخللقي ــا، املش ــم، زكري إبراهي

مــرص.
ــد  ــق حمم ــد، حتقي ــن حمم ــداهلل ب ــا، عب ــن أيب الدني اب
ــه، ط 1،  ــواب علي ــرب والث ــف )1٤18هـــ(، الص يوس

بــريوت، دار ابــن حــزم، ص: 2٤.
ــدة  ــر، )1٤27هـــ(، ع ــن أيب بك ــد ب ــم، حمم ــن القي اب
الصابريــن وذخــرية الشــاكرين، ط2، الريــاض، مــدار 

ــن. الوط
ــرضة  ــوعة ن ــرون، )1٤18هـــ(، موس ــد وآخ ــن محي اب
ــه  ــىل اهلل علي ــم ص ــول الكري ــالق الرس ــم يف أخ النعي
وســلم، ط1، جــدة، دار الوســيلة، م: 5، ص: 1597.
ابــن خلــدون، عبدالرمحــن بــن حممــد، حتقيــق عبــداهلل 
الدرويــش، )1٤25هـــ(، مقدمــة ابــن خلــدون، ط1، 

ــرب، م: 1، ص: 138-137. ــق، دار يع دمش
ــاض  ــرق ري ــني لط ــل الفاحل ــد، دلي ــالن، حمم ــن ع اب

ــريب. ــاب الع ــريوت، دار الكت ــني، ب الصاحل
ابــن فــارس، أمحــد، حتقيــق عبدالســالم هــارون، 
)1399(هـــ، معجــم مقاييــس اللغــة، دار الفكــر.
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، لســان العــرب، 
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ــرتاث العــريب. ــاء ال ــة، بــريوت، دار إحي الطبعــة الثالث
  ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، )1٤19هـــ(، 
ــامن،  ــة النع ــب أيب حنيف ــىل مذه ــر ع ــباه والنظائ األش

ــة، ص: 7٤. ــب العلمي ــريوت، دار الكت ط1، ب
أبــو زهــرة، حممــد، )1٤11هـــ(، التكافــل االجتامعــي 

يف اإلســالم، مــرص، دار الفكــر العــريب، ص: 7. 
أمحــد، مهــدي رزق اهلل، )1٤33هـــ(، القيــم الرتبويــة 
ــدس  ــريس املهن ــاض، ك ــة، ط 1، الري ــرية النبوي يف الس
عبداملحســن الدريــس للســرية النبويــة ودراســاهتا 

املعــارصة، ص: 133.
ــاح، )1٤19هـــ(،   ــن عبدالفت ــيف الدي ــامعيل، س إس
ــة يف  ــات الدولي ــة العالق ــار لدراس ــم: إط ــل القي مدخ
اإلســالم، القاهــرة، املعهــد العاملــي للفكر اإلســالمي، 

م: 2، ص: 167.
ــد  ــو زي ــق أب ــد، حتقي ــن حمم ــني ب ــاين، احلس األصفه
العجمــي، )1٤28هـــ(، الذريعــة إىل مــكارم الرشيعــة، 

ط1، مــرص، دار الســالم، ص: 193.
البعلبكــي، منــري، املــورد، الطبعــة احلاديــة واألربعــون، 

بــريوت، دار العلــم للماليــني.
ــامل  ــعود، )1٤٠9هـــ(، مع ــن مس ــني ب ــوي، احلس البغ
ــة، م: 2، ص: 255. ــاض، دار طيب التنزيــل، ط1، الري
اجلوهــري، إســامعيل بــن محــاد، )199٠م(، الصحاح، 

ط٤، بــريوت، دار العلــم للماليني.
احلســني، حممــد مرتــى، حتقيــق مصطفــى حجــازي،  
)1٤19هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  املجلــس  الكويــت، 

واآلداب.
احلميــدان، عصــام بــن عبداملحســن، وهوســاوي، 
معــامل  )1٤3٠هـــ(،  عبداجلبــار،  بــن  عبدالرمحــن 
الشــخصية اإلســالمية املعــارصة: اجلوانــب األخالقيــة 
ــكان، ص:  ــة العبي ــاض، مكتب ــلوكية، ط1، الري والس

.133 -132
دراز، حممــد عبــداهلل، )1٤37هـــ(، دســتور األخــالق 

ــالة، ص: 155. ــق، الرس ــرآن، ط2، دمش يف الق
ــار  ــر، )1٤15هـــ(، مت ــود خاط ــق حمم ــرازي، حتقي ال

ــارشون. ــان ن ــة لبن ــريوت، مكتب ــاح، ب الصح
ــن عمــر، )13٤1هـــ(، أســاس  الزمــرشي، حممــود ب

ــة. ــب املرصي ــرة، دار الكت ــة، القاه البالغ
)1٤17هـــ(،  موســى،  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي، 
املوافقــات، ط1، الســعودية، دار ابــن عفــان، م: 2، 

 .2٠ ص: 
ــات يف  ــم الوبائي ــف اهلل، )2٠15م(، عل ــعبان، خل ش
جمــاالت صحــة اإلنســان واحليــوان، بــريوت، دار 

ــة. ــب العلمي الكت
الشــوكاين، حممــد بــن عــيل، )1٤31هـــ(، فتــح القديــر 
اجلامــع بــني فنــي الروايــة والدرايــة مــن علم التفســري، 
الســعودية، وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 

ــاد، م: 5، ص: 6٠. ــوة واإلرش والدع
ــات  ــوس مصطلح ــامل قام ــح، الش ــح،  مصل الصال

ــب. ــامل الكت ــعودية، دار ع ــة، الس ــوم االجتامعي العل
ــل  ــد، )1٤13هـــ(، التكاف ــن أمح ــد ب ــح، حمم الصال
ــة  االجتامعــي يف الرشيعــة اإلســالمية، الريــاض، مكتب

العبيــكان، ص: 2٠.
الطويــل، توفيــق، )1979م(، فلســفة األخالق نشــأهتا 
وتطورهــا، ط ٤، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ص: 

.2٠3
ــل  ــد، )1٤18هـــ(، التكاف ــال أمح ــال، عبدالع عبدالع
االجتامعــي يف اإلســالم، مــرص، الرشكــة العربيــة، 

 .13 ص: 
ــكارم  ــح، )1٤17هـــ(، م ــن صال ــد ب ــني، حمم العثيم

.13 ص:  ط1،  األخــالق، 
العثيمــني، حممــد بــن صالــح، القواعــد الفقهيــة، 

.37 ص:  البصــرية،  دار  األســكندرية، 
ــالمية،  ــة اإلس ــرات يف الثقاف ــيل، نظ ــوظ ع ــزام، حمف ع
ــواء، ص: 13-12. ــاض، دار الل ــة األوىل، الري الطبع
علقــة، حممــد، )1٤23هـــ(،  نظام األرسة يف اإلســالم، 
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ــة، م: 1، ص:  ــالة احلديث ــة الرس ــريوت، مكتب ط3، ب
 .36

التكافــل  )1٤٠3هـــ(،  ناصــح،  عبــداهلل  علــوان، 
ــالم،  ــرة، دار الس ــالم، ط5، القاه ــي يف اإلس االجتامع

.15 ص: 
ــط  ــم، )1٤٤1هـــ(، الضب ــن قاس ــليامن ب ــح، س الفال
االجتامعــي: مفهومــه وأبعــاده والعوامــل املحــددة لــه، 

ــكان. ــة العبي ــعودية، مكتب الس
ــاب  ــن أمحــد، )1٤2٤هـــ(، كت ــل ب ــدي، اخللي الفراهي
ــب  ــاء الكت ــريوت، دار إحي ــة األوىل، ب ــني، الطبع الع

ــة. العلمي
بــن يعقــوب، )1٤26هـــ(،  الفريوزآبــادي، حممــد 
القامــوس املحيــط، ط8، بــريوت، مؤسســة الرســالة.
كــوش، دنيــس، ترمجــة منــري الســعيداين، مفهــوم 
األوىل،  الطبعــة  االجتامعيــة،  العلــوم  يف  الثقافــة 

للرتمجــة. العربيــة  املنظمــة  بــريوت، 
ــرة،  ــفي، القاه ــم الفلس ــة، املعج ــة العربي ــع اللغ جمم

ــة. ــع األمريي املطاب
املنيــف، حصــة حممــد، )1٤26هـــ(، اجلهــود الرتبويــة 
ــاض،  ــعودية، الري ــائية الس ــة النس ــات اخلريي للجمعي

ــز، ص: 52-5٤. ــك عبدالعزي دارة املل
امليــداين، عبدالرمحــن حســن، )1٤2٠هـــ(، األخــالق 

ــم. ــق، دار القل ــها، ط 5، دمش ــالمية وأسس اإلس
ــة  ــة واللغ ــة الثقافي ــف، العومل ــد يوس ــة، حمم اهلزايم
ــامن،  ــة األوىل، ع ــار، الطبع ــات واآلث ــة التحدي العربي

األكاديميــون للنــرش والتوزيــع، ص: 57.
يوســف، ســيد حممــود، )2٠٠9م(، املواطنــة مــن 
دار  القاهــرة،  خاصــة،  طبعــة  إســالمي،  منظــور 

.97 ص:  املعــارف، 

-املجالت العلمية:
مهــددات  )2٠2٠م(،  ســامل،  ســعيد  األســمري، 
الصحــة النفســية املرتبطــة باحلجــر املنــزيل إثــر فــريوس 

ــة  ــاض، املجل ــتجد )COVID-19(، الري ــا املس كورون
ــة  ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات األمني ــة للدارس العربي

للعلــوم األمنيــة، ع: 2، م: 36.
اجلائحــة  )2٠2٠م(،  بشــري،  عائشــة  التايــب، 
واملضامــني املســتجدة لألمــن املجتمعــي: قــراءة يف 
ــة  ــة العربي ــاض، املجل ــات، الري ــارات إدارة األزم مس
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات األمني للدارس

.36 م:   ،2 ع:  األمنيــة، 
احلقــوي، أمحــد بــن حممــد ، الشــهري ، حممــد ظافــر، 
ــة  ــري الصحي ــد، )2٠2٠م(، التداب ــامن حمم ــل، عث الني
يف   )COVID-19( كورونــا  جائحــة  مواجهــة  يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، املجلــة العربيــة 
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات األمني للدارس

األمنيــة، ع: 2، م: 36، ص: 3٤2.
األمــن  )2٠2٠م(،  عبــداهلل،  عبدالرمحــن  الشــقري، 
البيئــي الصحــي يف ظــل انتشــار فــريوس كورونــا 
املســتجد: دراســة وصفيــة حتليليــة لبعــض املامرســات 
ــاض،   ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــة يف اململك الصحي
ــف  ــة ناي ــة بجامع ــات األمني ــة للدارس ــة العربي املجل

العربيــة للعلــوم األمنيــة، ع: 2، م: 36.
املشــهداين، أكــرم عبدالــرزاق، )2٠2٠م(، األمــن 
ــة  ــوارث جائح ــات والك ــة األزم ــامل يف مواجه الش
العربيــة  املجلــة  الريــاض،   أنموذجــًا،  كورونــا 
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات األمني للدارس

.36 م:   ،2 ع:  األمنيــة، 
املــرصي، ســعيد، )1٤٤2هـــ(، احليــاة يف ظــل التباعــد 
االجتامعــي، الريــاض، املجلــة العربيــة، ع:53٠، ص: 

.21-2٠

-املؤمترات والندوات:
ــة  ــط اخلدم ــامل،)1٤18هـ(، ضواب ــد س ــريب، حام احل
ــور  ــث منش ــالمية(، بح ــة إس ــة تربوي ــة )رؤي التطوعي
ــة  ــات التطوعي ــي األول اخلدم ــر العلم ــدم للمؤمت مق
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باململكــة العربيــة الســعودية، مكــة املكرمــة، جامعــة أم 
القــرى، ص: ٤٠٠.

العمــري، عــيل أمحــد، والرصيــرصي، دخيــل اهلل محــد، 
)1٤18هـــ(، مفهــوم اخلدمــة التطوعيــة وجماالهتــا 
األول  العلمــي  للمؤمتــر  مقــدم  منشــور  بحــث   ،
اخلدمــات التطوعيــة باململكــة العربيــة الســعودية، 

مكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى، ص: 196.
اللحيــاين، مســاعد بــن منشــط، )1٤18هـــ(، التطــوع: 
واالجتامعيــة  الفرديــة  وآثــاره  وأمهيتــه  مفهومــه 
ــدم  ــور مق ــث منش ــه، بح ــه ومعوقات ــل نجاح وعوام
للمؤمتــر العلمــي األول اخلدمــات التطوعيــة باململكــة 
العربيــة الســعودية، مكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى، 

.186 ص: 

-الرسائل العلمية:
اجلعيــد، ســلطان بــن عــوض، )1٤29هـــ(، التكافــل 
رســالة  اإلســالمية،  الرتبيــة  ضــوء  يف  االجتامعــي 
ــل درجــة املاجســتري  ــة غــري منشــورة مقدمــة لني علمي
ــرى،  ــة أم الق ــة، جامع ــالمية واملقارن ــة اإلس يف الرتبي

.73-71 ص: 
الغامــدي، عبدالعزيــز بــن حممــد، )1٤29هـــ(، العمل 
االجتامعــي التطوعــي مــن منظــور الرتبيــة اإلســالمية  
ــري  ــة غ ــالة علمي ــة، رس ــة الثانوي ــه يف املدرس وتطبيقات
ــة  ــتري يف الرتبي ــة املاجس ــل درج ــة لني ــورة مقدم منش
أم  جامعــة  املكرمــة،  مكــة  واملقارنــة،  اإلســالمية 

القــرى، ص: 29-27.
القحطــاين، عبــداهلل ســعيد، )1٤31هـــ(، قيــم املواطنة 
ــي،  ــن الوقائ ــز األم ــهامها يف تعزي ــباب وإس ــدى الش ل
ــف  ــة ناي ــن جامع ــورة م ــري منش ــوراه غ ــالة دكت رس

ــاض. ــة، الري ــوم األمني ــة للعل العربي

-التقارير واالستطالعات:
جملــس الغــرف الســعودية، )2٠2٠م(،  تقريــر مبــادرة 
القطــاع اخلــاص يف دعــم مواجهــة كوفيــد-19: رصــد 

ــرف  ــس الغ ــعودية، جمل ــات، الس ــتجابة وإحصائي واس
الســعودية ورشكــه أكســس االستشــارية. 

جملــس شــؤون األرسة، )2٠2٠م(، نتائــج وتوصيــات 
ــة  ــات االجتامعي ــول التحدي ــول رأي ح ــتطالع ح اس
والنفســية والصحيــة وذات الطابــع الدينــي والتــي كان 
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــن يف ظ ــار الس ــىل كب ــر ع ــا أث هل

ــؤون األرسة. ــس ش ــعودية، جمل الس
املركــز  الــدويل لألبحــاث والدراســات، )1٤٤1هـــ(، 
ــة  ــات اخلريي ــعودي يف دور اجلمعي ــع الس رأي املجتم
كورونــا  فــريوس  وبــاء  مواجهــة  يف  الســعودية 
)COVID-19(، الســعودية، املركــز الــدويل لألبحــاث 

والدراســات. 
املركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، 
ــريوس  ــن ف ــامل ع ــوي الش ــل التوع )2٠2٠م(، الدلي

ــعودية. ــد-19(، الس ــد )كوفي ــا اجلدي كورون
تقريــر  )2٠2٠م(،  اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة 
بعنــوان : اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة جلائحــة 
ــاون  ــة التع ــاء يف منظم ــدول األعض ــد-19 يف ال كوفي
ــاث  ــز األبح ــات، مرك ــاق والتحدي ــالمي،: اآلف اإلس
اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتدريــب 

للــدول اإلســالمية. 
ــة  ــوان: اململك ــال بعن ــة )1٤٤1هـــ(، مق وزارة الصح
وطــن العطــاء واإلنســانية: العــامل يشــيد باإلجــراءات 
كورونــا،  جائحــة  ملواجهــة  الســعودي  والدعــم 

ــة، ع)7(. ــة الدوري ــة صحي ــرشة رؤي ــعودية، ن الس
وزارة الصحــة، )2٠2٠م(، تقريــر بعنــوان: جتربــة 
اململكــة العربيــة الســعودية يف االســتعداد واالســتجابة 
وزارة  الســعودية،  كوفيــد-19،  جلائحــة  الصحيــة 

ــة.  الصح

-املقاالت اإللكرتونية:
الثمــريي، عبدالســالم، )2٠2٠م(، خــرب بعنــوان: 
الســعودية  يف  جديــدة  إصابــة   16٤٤ الصحــة: 
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واحــذروا االســتهتار والتفريــط، صحيــة االقتصاديــة، 
ــع:  ــن موق ــخ 1٤٤2/3/19هـــ م ــرتجعت بتاري اس
https://www.aleqt.com/2020/05/29/article_1837776.html

ــورة بنــت عبدالرمحــن، )1٤٤1هـــ(  جامعــة األمــري ن
ــادرة  ــق مب ــورة تطل ــري ن ــة األم ــوان: جامع ــرب بعن ،خ
بحثيــة ملواجهــة فــريوس كورونــا، عــامدة البحــث 
العلمــي، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤2/3/25هـــ مــن 

ــة: ــع اجلامع موق
https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2518.aspx 

ــوان:  ــال بعن ــعود، )1٤٤1هـــ(، مق ــك س ــة املل جامع
مبــادرة جامعــة امللــك ســعود لبحــوث فــريوس 
كورونــا  )COVID-19(، عــامدة البحــث العلمــي، 
ــع  ــن موق ــخ 1٤٤2/3/25هـــ م ــرتجعت بتاري اس

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281 اجلامعــة: 
ــوان:  ــال بعن ــدان، مق ــد مح ــرش، )2٠1٤م(، حمم ج
املناعــة الثقافيــة، جريــدة اخلليــج، اســرتجعت بتاريــخ 

1٤٤1/11/1هـــ مــن موقــع:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/97d72111-0ddb-482c-b31a-

b85f631828fc

جريــدة الريــاض، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان  جملــس 
الــوزراء يتابــع مســتجدات كورونــا ويشــدد عــىل 
االجــراءات،   بتنفيــذ  واملقيمــني  املواطنــني  التــزام 
اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/19هـــ مــن موقــع: 

http://www.alriyadh.com/1821040

جريــدة اليــوم، )2٠2٠م(، مقــال بعنــوان  وزيــر 
مليــار  نصــف  ختصــص  اململكــة  الصحــة: 
بتاريــخ  اســرتجعت  كورونــا،  ألبحــاث  ريــال 

موقــع: مــن  1٤٤1/1٠/25هـــ 
https://www.alyaum.com/articles/6253248 

احلارثــي، زايــد بــن عجــري، )1٤29هـــ(،  مقــال 
ــباب  ــدى الش ــة ل ــؤولية االجتامعي ــع املس ــوان: واق بعن
ع  اجلزيــرة،  جريــدة  تنميتهــا،  وســبل  الســعودي 

.)1318٤ (
ــوان:  3  ــال بعن ــاس، )1٤29هـــ(، مق ــي، فرن حفظ

ــر  ــامء األكث ــة العل ــدرون قائم ــعوديون يتص ــاء س أطب
ــالد، ع:  ــدة الب ــا، جري ــات كورون ــىل دراس ــريا ع تأث

.1 ص:   ،)23٠72(
احلمــدة، أمحــد بــن فهــد، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان: 
جريــدة  كورونــا،  ملواجهــة  االجتامعــي  التباعــد 
الريــاض، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/11/3هـــ مــن 

http://www.alriyadh.com/1815651 موقــع: 
بعنــوان:  مقــال  )1٤٤1هـــ(،  إيــامن،  اخلطــاف، 
مجعيــة   91 تســتنفر  الزوجيــة  احلجــر  خالفــات 
ســعودية، جريــدة الــرشق األوســط، اســرتجعت 

موقــع: مــن  1٤٤1/11/3هـــ  بتاريــخ 
/https://aawsat.com/home/article/2258211 

الــدوس، خالــد، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان: كورونا 
والتقــارب األرسي، جريــدة الريــاض، اســرتجعت 

بتاريــخ 1٤٤1/11/5هـــ مــن موقــع:
http://www.alriyadh.com/1813155 

مقــال  )2٠2٠م(،  ســعيد،  مصــري  الروحيــيل، 
ــا،  ــة كورون ــن جائح ــات م ــرب واإلجيابي ــوان: الع بعن
ــخ  ــرتجعت بتاري ــكرية، اس ــد العس ــك خال ــة املل جمل

موقــع: مــن  1٤٤2/3/2٠هـــ 
https://kkmag.sang.gov.sa/?p=11507 

الزبــري، خنســاء، )1٤٤2هـــ(، مقــال بعنــوان: كورونــا 
ــج،  ــدة اخللي ــاة، جري ــق النج ــرب طري ــزام والص االلت

اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤2/1/5هـــ مــن موقــع:
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5f32f044-9ff2-

454a-a403-4f21d3d31920

ــل  ــوان: ه ــال بعن ــليامن، خالــد، )2٠2٠م(، مق الس
ــا، جريــدة عــكاظ، ، اســرتجعت  ــا أزمــة كورون غريتن

ــع: ــن موق بتاريخ1٤٤1/1٠/25هـــ م
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2015467  

بعنــوان:  مقــال  )2٠2٠م(،  عدنــان،  الشــرباوي، 
ــدة  ــالق، جري ــزواج والط ــداد ال ــف ع ــا يوق كورون
عــكاظ، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/12/15هـــ مــن 

ــع: موق

https://www.aleqt.com/2020/05/29/article_1837776.html 
https://www.aleqt.com/2020/05/29/article_1837776.html 
 https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2518.aspx 
 https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2518.aspx 
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281
 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/97d72111-0ddb-482c-b31a-b85f631828fc
 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/97d72111-0ddb-482c-b31a-b85f631828fc
http://www.alriyadh.com/1821040
 https://www.alyaum.com/articles/6253248 
 https://www.alyaum.com/articles/6253248 
http://www.alriyadh.com/1815651
 https://aawsat.com/home/article/2258211/ 
 https://aawsat.com/home/article/2258211/ 
 http://www.alriyadh.com/1813155 
 http://www.alriyadh.com/1813155 
 https://kkmag.sang.gov.sa/?p=11507 
 https://kkmag.sang.gov.sa/?p=11507 
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5f32f044-9ff2-454a-a403-4f21d3d31920
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5f32f044-9ff2-454a-a403-4f21d3d31920
  https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2015467 
  https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2015467 
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الُبعد الثقايف يف زمن األوبئة: وباء فريوس كورونا املستجد )COVID-19( أنموذًجا

 https://www.okaz.com.sa/investigation/na/2026332 

بعنــوان:  )1٤٤1هـ(،مقــال  حممــد،   الرشفــاوي، 
ــة  ــة الرؤي ــعوب،  صحيف ــة الش ــايف ومناع ــاح الثق اللق
ــخ 1٤٤1/12/2٠هـــ  ــرتجعت بتاري ــة، اس االمارتي
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8 :مــن موقــع
%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8

%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%

8A-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8

ــوان: %91  ــال بعن ــد، )1٤٤1هـــ(، مق ــح، خال الصال
ــا، جريــدة الوطــن،  تفضــل طعــام املنــزل بعــد كورون
اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/12/2٠هـــ مــن موقــع: 

https://www.alwatan.com.sa/article/1044429

صحيفــة املدينــة، )2٠2٠م(، خــرب بعنــوان التــزام 
املواطنــني واملقيمــني مــع بــدء تطبيــق أمــر منــع 
التجــول، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤2/3/15هـــ مــن 

https://www.al-madina.com/article/678958 موقــع: 
مقــال  )2٠2٠م(،  عــيل،  بــن  رجــب  العويــيس، 
القيــم  واســتنطاق  كورونــا  العمــق:  يف  بعنــوان: 
بتاريــخ  اســرتجعت  الوطــن،  جريــدة  اإلنســانية، 

موقــع: مــن  1٤٤1/11/22هـــ 
http://alwatan.com/details/382038 

بعنــوان:  مقــال  )1٤٤1هـــ(،  عدنــان،  الغــزال، 
ــا  ــة كورون ــات جائح ــد لتداعي ــة األم ــات طويل دراس
عــىل األرسة واملجتمــع، جريــدة الوطــن، ، اســرتجعت 

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/11/22هـــ م بتاري
 https://www.alwatan.com.sa/article/1041723/

مقــال  )1٤٤1هـــ(،  عــيل،  عبدالنــارص  الكــرت، 
بعنــوان: كورونــا والتغــري االجتامعــي، جريــدة البــالد، 

.)23٠86( ع 
ــان،  ــارس، وقحط ــف، ي ــادي، ويوس ــي، عبداهل املالك
حممــد، والوجيــه، رانيــا، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان: 
ماليــني الريــاالت مــن عــيل بابــا وبيــل غيتــس 
ــة  ــة فرص ــاهري الرياض ــايل ومش ــاء إيط ــم أزي ومصم
رجــال األعــامل لــرد اجلميــل، جريــدة البــالد، ع 

 .)23٠79 (
ال  بعنــوان  مقــال  )1٤٤1هـــ(،  أفنــان،  املطــريي، 
ــاض،   ــدة الري ــا، جري تكــن مصــدرًا لشــائعات كورون
اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/1٠هـــ مــن موقــع: 

http://www.alriyadh.com/1813880

املغــريب، عبدالرمحــن عــريب، )2٠2٠م(، مقــال بعنــوان 
كورونــا والشــائعات: حصــاد اهلشــيم، جريــدة املدينة، 
اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/12هـــ مــن موقــع: 

https://www.al-madina.com/article/677462

مفتــي، حممــد حســن، )2٠2٠م(، مقــال بعنــوان: 
جريــدة  كورونــا،  زمــن  يف  االجتامعيــة  املســؤولية 
عــكاظ، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/15هـــ مــن 
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2018997 موقــع: 
ــة  ــوان: جائح ــال بعن ــد، )1٤٤1هـــ(، مق ــر، مح هتف
كورونــا حتــول ثقــايف واجتامعــي أم أزمــة عابــرة،  
اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/15هـــ مــن موقــع: 

http://www.alriyadh.com/1817654

هيئــة كبــار العلــامء باململكــة العربيــة الســعودية، 
)1٤٤1هـــ(، خــرب بعنــوان: هيئــة كبــار العلــامء تصدر 
ــة  ــالة اجلمع ــاف ص ــأن إيق ــم )2٤7( بش ــا رق قراره
واجلامعــة جلميــع الفــروض يف املســاجد واالكتفــاء 
برفــع األذان ويســتثنى مــن ذلــك احلرمــان الرشيفــان، 
بتاريــخ  اســرتجعت  الســعودية،  األنبــاء  وكالــة 

ــع: ــن موق م 1٤٤1/1٠/19هـــ 
  https://www.spa.gov.sa/2048662  

وزارة التجــارة، )1٤٤1هـــ(، خــرب بعنــوان: التجــارة 
ــة  ــات احتكاري ــق بمامرس ــارشان التحقي ــة تب واملنافس
األســعار،  رفــع  يف  كورونــا  أزمــة  واســتغالل 
ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/9/19هـــ م ــرتجعت بتاري اس
https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.  

aspx

وزارة التعليــم، )1٤٤1هـــ(،  أكثــر مــن 13 ألــف 
ــن  ــة ع ــج التعليمي ــوا بالربام ــة التحق ــدرب ومتدرب مت
بعــد، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤2/1/1هـ مــن موقع:  

https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/t-2020-98hg.aspx

 https://www.okaz.com.sa/investigation/na/2026332  
 https://www.okaz.com.sa/investigation/na/2026332  
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alwatan.com.sa/article/1044429 
https://www.alwatan.com.sa/article/1044429 
https://www.al-madina.com/article/678958
 http://alwatan.com/details/382038 
 http://alwatan.com/details/382038 
 https://www.alwatan.com.sa/article/1041723/ 
http://www.alriyadh.com/1813880 
http://www.alriyadh.com/1813880 
https://www.al-madina.com/article/677462 
https://www.al-madina.com/article/677462 
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2018997
http://www.alriyadh.com/1817654 
http://www.alriyadh.com/1817654 
  https://www.spa.gov.sa/2048662   
  https://www.spa.gov.sa/2048662   
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/t-2020-98hg.aspx 
https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/t-2020-98hg.aspx 
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خــرب  )1٤٤1هـــ(،   الســعودية،  الصحــة  وزارة 
ــف أن  ــا تكش ــريوس كورون ــة ف ــة متابع ــوان: جلن بعن
ــص،   ــف فح ــىل 6٠٠أل ــد ع ــات يزي ــدد الفحوص ع
ــع:   ــن موق ــخ 1٤٤1/8/25هـــ م ــرتجعت بتاري اس
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/

News-2020-05-20-002.aspx

وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــرب 
ــعار  ــع أس ــة رف ــط 825 مالف ــارة: ضب ــوان: التج بعن
ــرتة  ــالل الف ــة خ ــة مزن ــون كامم ــات  و22ملي الكامم
املاضيــة، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/11/25هـــ من 

 https://www.spa.gov.sa/2094794 موقــع: 
وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــرب 
بعنــوان: التــزام ووعــي املواطنــني واملقيمــني يف جــازان 
بالتعليــامت والتدابــري االحرتازيــة للحــد مــن كورونــا، 
اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/25هـــ مــن موقــع: 

https://www.spa.gov.sa/2071656

وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــرب 
بعنــوان: املركــز الوطنــي الســتطالعات الــرأي العــام 
التــي  املواطنــني حــول االجــراءات  آراء  يســتطلع 
اختذهتــا اململكــة للحاميــة مــن فــريوس كورونــا، 
ــع:  ــن موق ــخ 1٤٤1/8/25هـــ م ــرتجعت بتاري اس

https://www.spa.gov.sa/2042379

وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــرب 
ــوف  ــي يف اجل ــزام املجتمع ــد االلت ــوان: واس ترص بعن
باإلجــراءات االحرتازيــة الوقائيــة للحــد مــن فــريوس 
كورونــا، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤1/11/25هـــ من 

https://www.spa.gov.sa/2096911 :ــع موق
وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، جلنــة 
ــزام  ــة االلت ــد أمهي ــا تؤك ــتجدات كورون ــة مس متابع
انتشــار  ملنــع  والوقائيــة  االحرتازيــة  باإلجــراءات 
ــا، اســرتجعت بتاريــخ 1٤٤2/2/15هـــ مــن  كورون

https://www.spa.gov.sa/2080432 موقــع: 
ــاء الســعودية)واس(، )1٤٤1هـــ( ،خــرب  ــة األنب وكال

ــود  ــاش جه ــة نق ــح حلق ــة يفتت ــر الصح ــوان: وزي بعن
اســرتجعت  كورونــا،   لفــريوس  النفــيس  الدعــم 

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/8/25هـــ م بتاري
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w s t o r y .

p h p ? l a n g = r u & n e w s i d = 2 0 9 9 1 6 8

)1٤٤1هـــ(،   الســعودية)واس(،  األنبــاء  وكالــة 
لتمكــني  وطنيــة  منصــة  إطــالق  بعنــوان:  خــرب 
ــخ  ــرتجعت بتاري ــي،  اس ــوع الصح ــني يف التط الراغب

موقــع: مــن  1٤٤1/8/25هـــ 
https://www.spa.gov.sa/2071979  

)1٤٤1هـــ(،   الســعودية)واس(،  األنبــاء  وكالــة 
ــكينة  ــًا وس ــهد انتظام ــة تش ــع اململك ــاجد وجوام مس
خدمــات  وســط  املعدلــة  للربوتكــوالت  حتقيقــا 
ــخ 1٤٤1/11/3٠هـــ  بتاري ــرتجعت  اس ــة،  متكامل

ــع: ــن موق م
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 1 0 6 1 1 4

)1٤٤1هـــ(،  الســعودية)واس(،  األنبــاء  وكالــة 
جامعــة نجــران تطلــق مبــادرة برنامــج دعــم أبحــاث 
ــرتجعت  ــتجد، اس ــا املس ــريوس كورون ــات ف ودراس

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤2/3/2٠هـــ م بتاري
https://www.spa.gov.sa/2053947 

)1٤٤1هـــ(،  الســعودية)واس(،  األنبــاء  وكالــة 
ــم  ــادرة لدع ــق مب ــقراء تطل ــة ش ــوان: جامع ــرب بعن خ
األبحــاث املتعلقــة بفــريوس كورونــا، اســرتجعت 

ــع: ــن موق م ــخ 1٤٤2/3/2٠هـــ  بتاري
 https://www.spa.gov.sa/2110377 

ــاء الســعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، خــرب  ــة األنب وكال
بعنــوان: جامعــة طيبــة تطلــق مبــادرة لتقديــم أبحــاث 
ــرتجعت  ــتجد، اس ــا املس ــريوس كورون ــن ف ــة ع علمي

بتاريــخ 1٤٤2/3/2٠هـــ مــن موقــع:
https://www.spa.gov.sa/2053025  

ــاء الســعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، خــرب  ــة األنب وكال
بعنــوان: واس تواكــب بــدء تطبيــق أمــر منــع التجــول 
والتــزام املواطنــني واملقيمــني بــه، اســرتجعت بتاريــخ 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-002.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-002.aspx
https://www.spa.gov.sa/2094794
https://www.spa.gov.sa/2071656 
https://www.spa.gov.sa/2071656 
https://www.spa.gov.sa/2042379 
https://www.spa.gov.sa/2042379 
https://www.spa.gov.sa/2096911
 https://www.spa.gov.sa/2080432 
 https://www.spa.gov.sa/2080432 
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2099168 
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1٤٤1/11/25هـــ مــن موقــع:
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 0 5 0 6 9 6

)1٤٤1هـــ(،  الســعودية)واس(،  األنبــاء  وكالــة 
ــكينة  ــًا وس ــهد انتظام ــة تش ــع اململك ــاجد وجوام مس
وحتقيقــا للربوتوكــوالت املعدلــة وســط خدمــات 
ــخ 1٤٤1/11/3٠هـــ  بتاري ــرتجعت  اس ــة،  متكامل

 https://www.spa.gov.sa/2106114 موقــع:  مــن 
ــعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، واس  ــاء الس ــة األنب وكال
ــراءات  ــوف باإلج ــي يف اجل ــزام املجتمع ــد االلت ترص
ــرتجعت  ــا،  اس ــريوس كورون ــن ف ــد م ــة للح الوقائي

ــع: ــخ 1٤٤2/1/2٠هـــ مــن موق بتاري
 https://www.spa.gov.sa/2096911 

ــعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، واس  ــاء الس ــة األنب وكال
ــة  ــراءات الوقائي ــازان باإلج ــايل ج ــزام أه ــق الت توث
اســرتجعت  بالتجــول،  الســامح  ســاعات  خــالل 

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/11/3٠هـــ م بتاري
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 0 9 2 4 5 2

)1٤٤2هـــ(،   الســعودية)واس(،  األنبــاء  وكالــة 
ــع  ــهم يف من ــع أس ــزام املجتم ــة: الت ــدث الصح متح
ارتفــاع إصابــات كورونــا وحتقيــق تراجــع يف مســتوى 
ــخ  ــرتجعت بتاري ــات، اس ــة والوفي ــاالت  احلرج احل

ــع: ــن موق م 1٤٤2/3/25هـــ 
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

 p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 1 5 0 4 8 6
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العالقة بني ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشغييل: الدور الوسيط إلدارة اجلودة الشاملة 
)بحث تطبيقي عىل قطاع الرشكات الصناعية باململكة العربية السعودية(

د. بدر بن عائش الرشيدي
أستاذ إدارة العمليات وسالسل االمداد املساعد، كلية إدارة األعامل، جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية

ملخص البحث  

تأثري ممارسات سلسلة  التعرف عىل  الدراسة ايل  هدفت هذه 
من  جمموعة  عىل  بالتطبيق  التشغييل  األداء  عىل  التوريد 
اجلودة  ادارة  وجود  ظل  يف  السعودية  الصناعية  املنظامت 
 32٤7 يف  املجتمع  حجم  ومتثل  وسيط.   كمتغري  الشاملة 
السعودية  العربية  باململكة  الصناعية  القطاعات  يف  مصنع 
الغذائية،  املواد  العاملة يف عدة قطاعات صناعية متلفة منها 
االخشاب  وقطاع  واجللود،  واملالبس  املنسوجات  وقطاع 
الصادر  الرشكات  لدليل  وفقا  وذلك  واالثات،  ومنتجاته 
من صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1٤39 ، ومتثل 
حجم العينة املستهدفة ٤92 مصنع من القطاعات الصناعية 
تطوير  تم  اهلدف  هلذا  الوصول  سبيل  ويف   ، ذكرها  السابق 
طورها  استقصاء  قائمة  عىل  االعتامد  وتم  فروض،  اربعة 
الدراسة،  غرض  ختدم  التي  األولية  البيانات  جلمع  الباحث 
ومن خالل مقياس كرونباخ الفا، تم التأكد من ثبات مقاييس 
املسار،  حتليل  أسلوب  وباستخدام  الدراسة،  متغريات 
الختبار   )SEM(اهليكلية املعادالت  نمذجه  وأسلوب 
فروض ونموذج الدراسة، توصلت الدراسة ايل وجود تأثري 
اجيايب ممارسات سلسلة التوريد عىل األداء التشغييل ، كام تؤثر 
للعالقة   Mediating وسيط  كدور  الشاملة  اجلودة  ادارة 
للمنظامت  التشغييل  األداء   ، التوريد  سلسلة  ممارسات  بني 

الصناعية السعودية حمل الدراسة

كلامت مفتاحية: 
اجلودة  إدارة  التشغييل،  األداء  االمداد،  سالسل  تكامل 

الشاملة، الرشكات الصناعية السعودية

Abstract

This study aimed to identify the impact of 
supply chain practices on operational per-
formance by applying to a group of Saudi 
industrial organizations in the presence of 
comprehensive quality management as an 
intermediate variable. The study communi-
ty was made up of a group of organizations 
working in several different industrial sec-
tors, including food, textiles, clothing and 
leather, the timber sector and its products. 
Preliminary data serving the purpose of 
the study, and through the Cronbach Al-
pha scale, the measurement of the study 
variables was confirmed, and using the 
method of track analysis, and the method 
of modelling structural equations )SEM( to 
test the study's procedures and model, the 
study found a positive effect of series prac-
tices. Supply on operational performance, 
as comprehensive quality management as 
mediator role affects the relationship be-
tween supply chain practices and the oper-
ational performance of the Saudi industrial 
organizations under consideration.
Keywords: 
Supply chain integration, operational 
performance, total quality management

العالقة بين ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشغيلي:
الدور الوسيط إلدارة الجودة الشاملة 

)بحث تطبيقي على قطاع الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية(

1 - املقدمـة:

اســتحوذت موضوعــات ادارة سلســلة التوريــد وادارة 
ــة  ــات احلديث ــات الدراس ــىل اهتامم ــة ع ــودة الكلي اجل

ــواق  ــة االس ــرا لعومل ــرية نظ ــة االخ ــود الثالث يف العق
ــني  ــة يف التحس ــة والرغب ــارة العاملي ــع يف التج والتوس
املســتمر جلــودة املنتجــات ألهنــا تصــب يف نفــس 
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ــية  ــزة التنافس ــق املي ــو حتقي ــرتاتيجي وه ــاه االس االجت
الناجتــة عــن تكويــن الرشاكــة والتحالفــات مــع رشكاء 
ــالء  ــوال اىل العم ــن وص ــن املوردي ــة م ــامل بداي االع

ــة  ــة او العاملي ــواق املحلي ــواء يف األس ــني س النهائي
) Peng et al , 2020 ;  Winata, et al , 2019; Fouad 

et al, 2015;  Talib & Rahman, 2010  (  
 كــام يؤكــد )Lee et al )2010 عــىل رضورة قيــام 
منظــامت األعــامل برتكيــز جهودهــا عــىل تطبيــق 
اجلــودة  وادارة  التوريــد  سلســلة  ادارة  ممارســات 
الكليــة مــن أجــل تدعيــم قدرهتــا عــىل االبتــكار 
ــض  ــد البع ــام يؤك ــا، ك ــية هل ــدرة التنافس ــني الق وحتس
)Kim et al )2012  عــىل أن رضورة زيــادة اهتــامم 
ــق  ــل والتواف ــداث التكام ــيل إح ــل ع ــامت بالعم املنظ
بــني ممارســات ادارة سلســلة التوريــد وممارســات 
ادارة اجلــودة الكليــة نظــرا لوجــود العديــد مــن اوجــه 
ــق  ــرا للتواف ــام ونظ ــرتكة بينه ــع املش ــاق و املناف االتف
بينهــام يف اليــات اجلــودة و الرتكيــز عــىل رضــا العمــالء 
وهــذا يتطلــب التحــول مــن فلســفة اجلــودة الداخليــة 
ملنتجــات وخدمــات املنظمــة الواحــدة اىل حتقيــق االداء 
اجليــد عــرب جمموعــة مــن املنظــامت التــي تتعــاون معــا 
ــل  ــق التكام ــة  حتق ــد متكامل ــلة توري ــكل سلس يف ش
و التوافــق يف ممارســات اجلــودة بينهــا بدايــة مــن 
ــوال اىل  ــطاء وص ــني والوس ــرورا باملصنع ــن م املوردي

ــني ــالء النهائي العم
)Fouad et al,2015;Ardianto&Natsir,2014;Van-

ichchinchai,2014; Rashid& Aslam,2012;  

Parast,2012;   Talib et al,2010; Cagnazzo et al 

,2010Mellat;(

2 - مشكلة البحث:
ــدى  ــول م ــية ح ــة الرئيس ــكلة الدراس ــور مش تتمح
ــد وادارة  ــلة التوري ــات ادارة سلس ــق ممارس ــري تطبي تأث
اجلــودة الكليــة عــىل األداء التشــغييل يف عــدد مــن 

ــري  ــل التغ ــي ظ ــعودية. فف ــة الس ــرشكات الصناعي ال
الرسيــع الــذي تشــهده بيئــة املنظــامت الصناعيــة 
ــة إدراك  ــات، وصعوب ــاج والعملي وتعقــد أنظمــة اإلنت
ــة  ــا كافي ــودة وحده ــد اجل ــالء، مل تع ــات العم متطلب
ــة؛  ــية املتواصل ــزة التنافس ــىل املي ــامت ع ــول املنظ حلص
ــلة  ــات ادارة سلس ــق ممارس ــامم بتطبي ــربز االهت ــذا ي ل
ــات  ــامت باملنتج ــد املنظ ــية لتزوي ــد كأداة رئيس التوري
املتميــزة مــن أجــل خلــق قيمــة أكــرب للعمــالء وزيــادة 

ــواق.  ــول لألس ــز الدخ حواج
ومــن خــالل مراجعــة األدبيــات املتاحــة يف هــذا 
ــبي يف  ــول نس ــاك حت ــث أن هن ــظ الباح ــدد، الح الص
ــات ادارة  ــج ممارس ــو رضورة دم ــات نح ــذه األدبي ه
ــة معــا  ــد ممارســات ادارة اجلــودة الكلي سلســلة التوري
ــامل  ــني رشكاء االع ــل ب ــداث التكام ــا يف إح ودورمه
لتحقيــق اعــىل مســتوى جلــودة املنتجــات واخلدمــات.
 )Rashid & Aslam, 2012;  Mellat-Parast, 2012; 

Cook et al., 2011; Harris, 2003( 

ــي  ــابقة الت ــات الس ــب الدراس ــظ أن أغل ــن املالح وم
تناولــت تأثــري ممارســات ادارة سلســلة التوريــد وإدارة 
اجلــودة الشــاملة عــىل األداء التشــغييل قــد تــم إجراؤها 
ــات  ــدرة يف الدراس ــود ن ــع وج ــة، م ــدول املتقدم يف ال
التــي تــم إجراؤهــا يف الــدول الناميــة عمومــًا ويف 
ــه مــا  ــة الســعودية بصفــة خاصــة؛ فضــاًل عــىل أن البيئ
ــات  ــن الدراس ــد م ــج العدي ــن يف نتائ ــاك تباي زال هن
ــودة  ــات إدارة اجل ــري ممارس ــق بتأث ــام يتعل ــابقة في الس
الشــاملة عــىل األداء التشــغييل ، هــذا باإلضافــة إىل 
ــات  ــة لتطبيق ــرشكات العربي ــي ال ــبي لتبن ــر النس التأخ
ادارة اجلــودة الكليــة وادارة سلســلة التوريــد يف العــرش 

ــرية   ــنوات األخ س
)De Haana &  Sacristán-Díazb, 2015; Toubou-

lic& Walker, 2013; Kumar & Nambirajan, 

Parulekar&2013;Verulkar, 2015; Samat et al, 

2006 (
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  وبنــاًء عــىل ذلــك يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث 

ــة: ــة عــىل التســاؤالت التالي ــة اإلجاب احلــايل يف حماول
1. هــل توجــد عالقــة بــني ممارســات سلســلة التوريــد 

واألداء التشــغييل للــرشكات الصناعيــة؟
ــوي  ــيطي معن ــودة دور وس ــد إلدارة اجل ــل يوج 2. ه
ــد واالداء  ــلة التوري ــات سلس ــني ممارس ــة ب يف العالق

ــغييل التش

3 - أهداف البحث:
ــار الــدور الوســيط إلدارة  هتــدف الدراســة اىل يف اختب
اجلــودة الشــاملة عــىل العالقــة بــني ممارســات سلســلة 
التشــغييل وبشــكل حمــدد هتــدف  التوريــد واألداء 

ــة اىل: الدراس
ــد  ــلة التوري ــات سلس ــني ممارس ــة ب ــار العالق 1- اختب

ــغييل   واألداء التش
2- حتديــد الــدور الوســيط إلدارة اجلــودة الشــاملة يف 
العالقــة بــني العالقــة بــني ممارســات سلســلة التوريــد 

واألداء التشــغييل

4 - أمهية البحث:
تتضح أمهية البحث من اجلوانب التالية:

ــدور  ــرتح ل ــوذج مق ــار نم ــرتاح واختب ــة اق 1-حماول
ممارســات ادارة سلســلة التوريــد وممارســات ادارة 
التشــغييل  األداء  حتســني  هبــدف  الكليــة  اجلــودة 

للمنظمــة.
يف  احلديثــة  االجتاهــات  عــىل  الضــوء  إلقــاء   -2
الدراســات اإلداريــة يف جمــال إدارة اجلــودة الكليــة 
ــات  ــل دور ممارس ــالل حتلي ــن خ ــد م ــلة التوري لسلس
ــام  ــودة في ــات ادارة اجل ــد وممارس ــلة التوري ادارة سلس

التشــغييل األداء  يتعلــق 
ــارة  ــة ومه ــادة معرف ــث زي ــذا البح ــيحاول ه 3-س
واللوجســتيات  التوريــد  سلســلة  ادارة  مديــري 
ــق  ــام يتعل ــات في ــري العملي ــودة ومدي ــري اجل ومدي
بكيفيــة االســتفادة مــن ممارســات ادارة اجلــودة داخــل 

سلســلة التوريــد وذلــك ملواجهــة املنافســة املتزايــدة يف 
بيئــة األعــامل خاصــة البيئــة العامليــة مــن خــالل إدارة 

ــة. ــودة الكلي اجل
٤-سيســاهم البحــث يف فتــح آفــاق مســتقبلية جديــدة 
وطــرق  اجلــودة  ادارة  ممارســات  حــول  للدراســة 
ــني  ــات ب ــات واخلدم ــودة املنتج ــني ج ــر وحتس تطوي

ــد. ــلة التوري ــراف سلس أط

5 - اإلطار النظري:
5 - 1: مفهوم وممارسات إدارة سلسلة التوريد:

تعــرف ممارســات إدارة سلســلة التوريــد بأهنــا جمموعــة 
ــلة  ــني اداء سلس ــتهدف حتس ــي تس ــطة الت ــن االنش م
التوريــد وتشــمل هــذه االبعــاد عمليــات ادارة اجلــودة 
ــة  ــورد وخدم ــع امل ــة م ــزون وادارة العالق وادارة املخ
العمــالء والتخطيــط لسلســلة التوريــد وادارة عمليات 

التســليم. 
)Min & Mentzer, 2004; Choon Tan et al., 2002(

ــلة  ــال ادارة سلس ــات يف جم ــم الدراس ــت معظ واتفق
التوريــد عــىل اهــم املامرســات التــي تعكس املامرســات 
ادارة  وهــي:  التوريــد  سلســلة  داخــل  االساســية 
العمليــات الداخليــة، العالقــة مــع العمــالء، العالقــة 
مشــاركة  ودرجــة  املورديــن،  مــع  االســرتاتيجية 
وتبــادل املعلومــات مــع اطــراف سلســلة التوريــد 
)Cook  et. al  ,2006,   Li, et. al.  2006(  حيــث 

ــم داخــل  ــي تت ــة تلــك الت ــات الداخلي يقصــد بالعملي
الرشكــة وتتضمــن عمليــات الرقابــة وتدفــق املعلومات 
وحتســني القــدرات التشــغيلية بشــكل يؤدي ايل حتســني 
كفــاءة عمليــات اإلنتــاج ورفــع جــودة التصنيــع 
 Lee, et. وزيــادة جــودة املنتــج النهائــي. كــام اعتربهــا
al. )2007( ، تعتــرب العالقــة مــع املــورد هــي االســاس 

يف تقديــم املنتــج او اخلدمــة للعميــل   باجلــودة، املــكان، 
 Tracey and Tan )2001( ــد عــرف الزمــان املناســب، وق
العالقــة مــع املورديــن بأهنــا املســامهة يف االنتــاج مــن 
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خــالل توفــري املــواد واملكونــات املتعلقــة باجلــودة 
ــم  ــة تصمي ــم يف عملي ــالل ارشاكه ــن خ ــة او م املطلوب

ــالء ــع العم ــة م ــس العالق ــام تعك ــج ، ك املنت
كافــة األنشــطة املســتخدمة يف ادارة شــكاوى العمــالء 
األمــد معهــم، وحتســني  وبنــاء عالقــات طويلــة 
رضهــم، وتشــري مشــاركة وتبــادل املعلومــات لدرجــة 
سلســلة  امتــداد  عــىل  املعلومــات  ونقــل  تبــادل 
التوريــد) Haimster )2012   ويوضــح مســتوي تبــادل 
ــة  ــادل املعرف ــىل تب ــاة ع ــدرة املنش ــات ق ــل املعلوم ونق
ــد  ــلة التوري ــل سلس ــرشكاء داخ ــع ال ــات م واملعلوم
بفعاليــة كفــاءة، ويعــد تبــادل املعلومــات نظــام تفاعــيل 
ــرشكاء  ــني ال ــات ب ــمل املعلوم ــد يش ــلة التوري لسلس

ــن.  املبارشي

5 - 2: مفهوم وممارسات إدارة اجلودة الشاملة:
ــدد  ــاملة بتع ــودة الش ــف إدارة اجل ــددت تعاري ــد تع لق
الباحثــني واختــالف وجهــة نظرهــم إليهــا، فقــد 
عرفهــا كاًل مــن) Singh and Smith )2004 عــىل أهنــا 
فلســفة أو منهجيــة نظاميــة متكــن املنظمــة لكــي تصبــح 

ــا البعــض مبتكــرة. أم
 Feng et al )2006( ; Hung )2007( فقــد عرفهــا 
عــىل أهنــا آليــة أو منهجيــة لتحســني اجلــودة واالبتــكار 
ــم القــدرة التنافســية للمنظــامت التــي تعمــل يف  لتدعي
ــرف كاًل  ــني يع ــادة. يف ح ــة احل ــروف املنافس ــل ظ ظ
اجلــودة  إدارة   Sadikoglu and Zehir )2010(مــن
أداة  لتحســني  منظــم  أهنــا مدخــل  الشــاملة عــىل 
اجلــودة، اإلنتاجيــة، ورضــا العمــالء وزيــادة الربحيــة 
 Abrunhosa & Moura )2008(أمــا للمنظمــة. 
ــفة  ــا فلس ــىل أهن ــاملة ع ــودة الش ــا إدارة اجل ــد عرف فق
ــة متكاملــة هتــدف إىل التحســني املســتمر جلــودة  إداري
املنتجــات والعمليــات لتحقيــق رضــا العمــالء بشــكل 
 Prajogo and Sohal(أفضــل. بينــام يــرى البعــض
2003( أن إدارة اجلــودة الشــاملة تعــد مدخــل لتحســني 

الفعاليــة واملرونــة والقــدرة التنافســية للمنظــامت لكــي 
تقابــل احتياجــات العمــالء أو تتجاوزهــا. بينــام يشــري
عــىل  الشــاملة  اجلــودة  إلدارة   Terziovski )2006(

أهنــا مصــدر لتحقيــق امليــزة التنافســية املتواصلــة 
ملنظــامت األعــامل. وتتمثــل أهــم ممارســات إدارة 
 ، ،التدريــب  اإلداريــة  القيــادة  الشــاملة:  اجلــودة 
ــل  ــىل العمي ــز ع ــورد ،الرتكي ــني ،إدارة امل إدارة العامل
، إدارة العمليــة وأخــريا التحســني املســتمر حيــث 
ــا  ــام اإلدارة العلي ــدى قي ــة إىل م ــادة اإلداري ــري القي تش
ــرتاتيجيات  ــداف واس ــع أه ــد ووض ــة بتحدي باملنظم
اجلــودة، وختصيــص املــورد، واملشــاركة يف جهــود 
 Kaynak,( اجلــودة  أداء  وتقييــم  اجلــودة،  حتســني 
ــال  ــة يف جم ــات البحثي ــم األدبي ــت معظ 2003(، وقدم

إدارة اجلــودة وجهــات نظــر مشــرتكة تشــري إىل أن 
اإلدارة العليــا هــي نقطــة البدايــة املنــوط إليهــا متابعــة 
مــدى تطبيــق ممارســات إدارة اجلــودة الشــاملة ، يشــري 
التدريــب إىل مــدى اهتــامم إدارة املنظمــة بتوفــري برامــج 
التدريــب الالزمــة للعاملــني إلكســاهبم املهــارات 
اجلديــدة املطلوبــة لتنفيذ منهجيــة إدارة اجلودة الشــاملة 
وكذلــك تدريبهــم عــىل األســاليب اإلحصائيــة املتعلقة 
قيــام  لــرضورة  باإلضافــة  اجلــودة  عــىل  بالرقابــة 
ــن  ــن املديري ــب كل م ــج لتدري ــري برام ــة بتوف املنظم
واملرشفــني والعاملــني عــىل القضايــا املرتبطــة باجلــودة 
ــري  ــي تش ــني فه ــا إدارة العامل )Kim et al, 2012(. ام

إىل مــدى مشــاركة العاملــني يف جهــود حتســني اجلــودة، 
ــاركة  ــودة، واملش ــة باجل ــا املرتبط ــة القضاي ويف مناقش
Kay-( ــودة ــة باجل ــرارات املرتبط ــاذ الق ــع واخت  يف صن
 Kafetzopoules et al )2015(ويؤكــد .)nak, 2003

عــىل أمهيــة إدارة العاملــني وعــىل مشــاركتهم يف برامــج 
ــة  حتســني اجلــودة، فبــدون املعرفــة واألفــكار اإلبداعي

ــة  ــكار ابتكاري ــد أف ــن توج ــني ل للعامل
)Perdomo-Ortiz et al,)2009 ، وتعكس إدارة املورد 

ــات  ــن عالق ــه وتكوي ــىل تنمي ــة ع ــدرة املنظم ــدى ق م
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ــن يف  ــاركة املوردي ــن ، مش ــع املوردي ــل م ــة األج طويل
خطــط التحســني املســتمر للجــودة، ودرجــة التنســيق 
بــني املنظمــة واملورديــن يف القــرارات املرتبطــة بــإدارة 
ــري  ــىل توف ــورد ع ــدرة امل ــدى ق ــة مل ــودة ، باإلضاف اجل
باجلــودة  لإلنتــاج  الالزمــة  واملدخــالت  املــوارد 
 Anil & Satish, 2016(  )Perols et al, املطلوبــة 
ــدى  ــري إىل م ــل  فتش ــىل العمي ــز ع ــا الرتكي 2013; ، ام

تأكيــد املنظمــة عــىل رضورة فهــم احتياجــات ورغبات 
ــة إدارة اجلــودة الشــاملة  العمــالء حيــث تقــوم منهجي
عــىل أن مجيــع مبــادرات اجلــودة تبــدأ وتنتهــي بالعميــل 
ــة.  ــًا للمنظم ــكًا رئيس ــد رشي ــل يع ــك ألن العمي وذل
وهنــا جيــب عــىل املنظمــة أن تتفهــم جيــدًا احتياجــات 
ورغبــات العميــل ثــم العمــل عــىل تصميــم العمليــات 
ــات  ــك االحتياج ــتجابة لتل ــىل االس ــل ع ــي تعم الت
إدارة  وهتتــم   )Flynn et al, 1995( والرغبــات 
العمليــة بــرضورة القيــام بأعــامل املراجعــة والفحــص 
ــن  ــتلمة م ــام املس ــواد اخل ــن امل ــىل كل م ــش ع والتفتي
ــات  ــت التصنيــع، واملنتج ــات حت املورديــن، واملنتج
النهائيــة وكذلــك تشــري إىل مراجعــة جــداول اإلنتــاج 
ــىل  ــة ع ــاليب الرقاب ــتخدام أس ــتمرة، واس ــة مس بصف
ــد  ــة لتحدي ــم اإللكرتوني ــىل النظ ــامد ع ــودة واالعت اجل
 Zehir et al,( ــغيلية ــات التش ــاط العملي ــدى انضب م
ــود  ــتمر إىل اجله ــني املس ــري التحس ــريا يش 2012(  وأخ

ــات أو  ــني املنتج ــة لتحس ــب املنظم ــن جان ــتمرة م املس
اخلدمــات أو العمليــات، حيــث تعــرف منهجيــة إدارة 
اجلــودة الشــاملة عــىل أهنــا طريقــة أو منهجيــة منظمــة 
للتحســني املســتمر يف اجلــودة للمنظــامت التــي ترغــب 
 Pande & Holpp(مــن كاًل  ويشــري  التطويــر.  يف 
2002(  إىل أن مبــدأ التحســني املســتمر يقــوم عــىل 

أســاس فرضيــة مفادهــا أن العمــل هــو ثمــرة سلســلة 
مــن اخلطــوات والنشــاطات املرتابطــة التــي تــؤدي يف 
ــي  ــات الت ــات والتباين النهايــة إىل ختفيــض االنحراف
حتــدث يف العمليــة اإلنتاجيــة ممــا يســاعد عــىل احلفــاظ 

ــة.   ــة والربحي ــادة اإلنتاجي ــودة األداء وزي ــىل ج ع

6 - الدراسات السابقة:
ــث  ــح للباح ــابقة، اتض ــات الس ــة الدراس ــن مراجع م
ــاه  ــي: االجت ــة ه ــة متلف ــات بحثي ــة اجتاه ــود ثالث وج
ــات  ــة ممارس ــىل دراس ــز ع ــد رك ــي األول، وق البحث
املنظمــة.   بــأداء  وعالقتهــا  التوريــد  سلســلة  ادارة 
ــاين، ركــز عــىل دراســة ممارســات  ــي الث االجتــاه البحث
ــا  ــة أم ــأداء املنظم ــا ب ــة وعالقته ــودة الكلي إدارة اجل
ــة  ــىل دراس ــز ع ــات رك ــن الدراس ــث م ــاه الثال االجت
ــة  ــودة الكلي ــات إدارة اجل ــني ممارس ــل ب ــة التكام عالق
وممارســات سلســلة التوريــد وتأثريمهــا عــىل حتســني ال

                                               . ء ا د أ
ــم  ــة تقدي ــىل حماول ــة ع ــة احلالي ــل الدراس ــك تعم لذل
نمــوذج متكامــل للعالقــة بــني ممارســات إدارة اجلــودة 
ــة  ــد ودراس ــلة التوري ــات إدارة سلس ــة وممارس الكلي
تأثريمهــا عــىل األداء التشــغييل وذلــك اتســاقا مــع اجتــاه 

ــة يف هــذا االجتــاه   الدراســات احلديث

ايل     Winata, et al )2019(دراســة هدفــت  حيــث 
ــامل  ــة األع ــن بيئ ــري كال م ــة تأث ــىل كيفي ــرف ع التع
وإدارة سلســلة التوريــد وإدارة اجلــودة عــيل زيــادة 
ــطة  ــرية واملتوس ــرشكات الصغ ــية يف ال ــزة التنافس املي
العاملــة يف جمــال جتــارة التجزئــة وأظهــرت النتائــج أن 
ــودة  ــد وإدارة اجل ــلة التوري ــامل وإدارة سلس ــة األع بيئ

ــية. ــزة التنافس ــىل املي ــايب ع ــري إجي ــا تأث كان هل

يف حــني هدفــت دراســة الشــعار)2٠1٤( ايل التعــرف 
مــن خــالل  التوريــد  تكامــل سلســلة  اثــر  عــيل 
اســتجابة سلســلة التوريــد عــيل األداء التشــغييل يف 
ــة  ــت  الدراس ــة ،واجري ــة األردني ــرشكات الصناعي ال
ــا  ــغ عدده ــة البال ــرشكات الصناعي ــن ال ــدد م ــيل ع ع
)5٠٠( رشكــة ، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن تكامــل 
ــل  ــرتاتيجي، التكام ــل االس ــد) التكام ــلة التوري سلس
ــىل األداء  ــري ع ــه تأث ــي( ل ــل اخلارج ــيل، التكام الداخ
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ــد، كــام أظهــرت  التشــغييل و اســتجابة سلســلة التوري
النتائــج وجــود دور الســتجابة سلســلة التوريــد عــىل 
األداء التشــغييل، يف حــني ان اســتجابة سلســلة التوريــد 
ــني  ــة ب ــيل العالق ــري ع ــه تأث ــس ل ــيط لي ــري وس كمتغ
ــغييل. ــيل و األداء التش ــد الداخ ــلة التوري ــل سلس تكام
ــري  ــم تأث كــام هدفــت دراســة شــاهني )2٠1٤( ايل تقي
أدائهــا  مســتوي  عــيل  االمــداد  سالســل  تكامــل 
،واجريــت  الدراســة عــيل عــدد مــن الــرشكات 
صناعــة  جمــال  يف  العاملــة  املرصيــة  الصناعيــة 
ــرت  ــة ، وأظه ــا )18( رشك ــغ عدده ــرياميك البال الس
نتائــج الدراســة أن هنــاك عالقــة ارتبــاط طرديــة 
معنويــة بــني تكامــل املنظمــة مــع عمالئهــا، ومســتوي 
أداء سلســلة االمــداد اخلاصــة هبــا، هنــاك عالقــة 
ــع  ــة م ــل املنظم ــني تكام ــة ب ــة معنوي ــاط طردي ارتب
مــوردي احتياجاهتــا، و مســتوي أداء سلســلة االمــداد 
ــة  ــاط طردي ــة ارتب ــاك عالق ــريا هن ــا، واخ ــة هب اخلاص
ــات  ــطة وعملي ــيل ألنش ــل الداخ ــني التكام ــة ب معنوي
ــا ــة هب ــداد اخلاص ــلة االم ــتوي أداء سلس ــة ومس املنظم

Kumar & Nambira-( مــن كاًل  دراســة   ركــزت 
ــات إدارة  ــني مكون ــة ب ــل العالق ــىل حتلي jan )2013 ع

واألداء  التوريــد  سلســلة  وأداء  التوريــد  سلســلة 
التنظيمــي، وحــددت الدراســة اهــم ممارســات وابعــاد 
ــل  ــط داخ ــودة والتخطي ــد يف إدارة اجل ــلة التوري سلس
السلســة وإدارة  العمليــات داخــل  السلســة وإدارة 
بينــام  العمــالء،  وخدمــة  املــواد  وإدارة  املخــزون 
ــة  ــدى فعالي ــي يف م ــة األداء التنظيم ــددت الدراس ح
ــل  ــة مث ــويقية واملالي ــا التس ــق أهدافه ــة يف حتقي املنظم
معــدل العائــد عــىل االســتثامر ومعــدل دوران املخــزون 

ــوقية. ــة الس ــم احلص وحج

 Ashish et al   )2013( دراســة  قامــت  حبــن  -يف 
الختبــار العالقــة بــني ممارســات أدارة سلســلة التوريــد 
ــروف  ــالء، وظ ــات العم ــلة لطلبي ــتجابة السلس واس

الســوق املتغــرية، خللــق ميــزة تنافســية، وركــزت 
الدراســة عــىل ثــالث ممارســات إلدارة سلســلة التوريد 
وهــي: الرشاكــة االســرتاتيجية للمورديــن، العالقــات 
ــت  ــات، وتوصل ــة املعلوم ــا رك ــالء، ومش ــع العم م
نتائــج الدراســة ايل ان املســتوي العــايل مــن ممارســات 
ادارة سلســلة التوريــد يــؤدي ايل حتســن اســتجابة 
سلســلة التوريــد لطلبــات العمــالء، وظــروف الســوق 

ــة. ــية للمنظم ــدرة التنافس ــم الق ــرية، وتدع املتغ

ــيل  ــة )Ghatebi et al  )2013   ع ــت دراس ــام قام -ك
حماولــة اختبــار العالقــة بــني مــدي فهــم وتنفيــذ 
ممارســات أدارة سلســلة التوريــد يف املنظــامت الصناعية 
، ومتثلــت تلــك املامرســات يف مخســة ممارســات هــي : 
الرشاكــة االســرتاتيجية مــع املورديــن، العالقــات مــع 
ــادل املعلومــات داخــل سلســلة  العمــالء، مســتوي تب
،وجــودة املعلومــات املتبادلــة ، واملامرســات الداخليــة 
ــامت  ــك املنظ ــق تل ــدي حتقي ــد، وم ــن الفاق ــد م للح
ــودة  ــات ذات ج ــم منتج ــة يف تقدي ــية ممثل ــزة تنافس ملي
ــامت  ــيل املنظ ــة ع ــت الدراس ــالء، وأجري ــيل للعم اع
ــتخدمت  ــتان ،اس ــم كازخس ــة بإقلي ــة والعامل الصناعي
الدراســة أســلوب قائمة االســتقصاء، وتوصلــت نتائج 
الدراســة ايل هنــاك عالقــة إجيابيــة بــني ممارســات أدارة 
سلســلة التوريــد وحتقيــق امليــزة التنافســية يف الرشكات 

حمــل الدراســة.

- اســتهدفت )Hamister  )2012  تبنــي وتنفيــذ عــدد 
ــب  ــن جان ــد م ــلة التوري ــات إدارة سلس ــن ممارس م
ــة  ــة يف الرشاك ــم ممثل ــرية احلج ــة صغ ــر التجزئ متاج
املعلومــات،  تبــادل  املورديــن،  مــع  االســرتاتيجية 
جــودة املعلومــات ،وشــدة التكامــل واثرهــا عــيل 
أداء هــذه املتاجــر، واعتمــدت الدراســة عــيل اســتامرة 
اســتقصاء تــم تصميمهــا هلــذا الغــرض وتــم توزيعهــا 
التجزئــة صغــرية احلجــم يف واليــة  عــيل متاجــر 
ــة ايل  ــج الدراس ــت نتائ ــة. وتوصل ــورك االمريكي نيوي
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ان تنقيــذ ممارســات إدارة سلســلة التوريــد يوثر بشــكل 
إجيــايب عــيل أداء هــذه متاجــر التجزئــة صغــرية احلجــم 
ولكــن بدرجــة اقــل باملقارنــة باملنشــات كبــرية احلجــم 
لضغــوط  االويل  لتعــرض  يرجــع  ذلــك  وتفســري 
منافســة اكــرب وتعاملهــا مــع اقتصــاد شــديد التقلــب.

 Muylle &Vereecke دراســة)2006(  -هدفــت 
للتعــرف عــيل تأثــري الرشاكــة االســرتاتيجية والتعــاون 
ــة  ــد للرشك ــلة التوري ــة لسلس ــراف املختلف ــني األط ب
ــىل  ــة ع ــت الدراس ــد أجري ــا وق ــتوي ادائه ــيل مس ع
ــت  ــة وكان ــة يف 16 دول ــة دولي ــن ٤7٤ رشك ــة م عين
نســبة الــرشكات األوربيــة متثــل 97% وبتحليــل نتائــج 
الدراســة اتضــح ان التعــاون والرشاكــة االســرتاتيجية 
بــني األطــراف سلســلة التوريــد حتــدث عــىل مســتويني 
ــذي  ــكيل، ال ــاون اهلي ــات، والتع ــادل املعلوم ــا: تب مه
ــرتك  ــط املش ــا التخطي ــددة ومنه ــكاال متع ــذ اش يأخ
وإدارة العمليــات بشــكل مشــرتك والتنســيق فيــام بينهــا 
، وقــد اختــربت الدراســة عــدة فــروض منهــا ان تأثــري 
ــيكون  ــن س ــالء واملوردي ــع العم ــات م ــادل املعلوم تب
ــت  ــة واثبت ــتوي أداء الرشك ــىل مس ــايب ع ــري إجي ــه تأث ل

ــة. ــروض الدراس ــم ف ــة معظ ــج صح النتائ

 Hsu el al  )2008( دراســة  اســتهدفت  حــني  -يف 
ــات  ــاركة يف املعلوم ــدرات املش ــري ق ــيل تأث ــرف ع التع
عــيل العالقــة بــني البائــع و املشــرتي )أطــراف سلســلة 
ــت  ــث مت ــتوي األداء حي ــيل مس ــا ع ــد(  و تأثره التوري
ــاركة يف  ــدرات املش ــري ق ــيل تأث ــرف ع ــة للتع الدراس
ــلة  ــل يف سلس ــق التكام ــة حتقي ــيل كيفي ــات ع املعلوم
األمــداد , وتوفــري الثقــة عــرب السلســلة ، و مــدي قــدرة 
ــري  ــريات الغ ــة للتغ ــتجابة الرسيع ــيل االس ــن ع املوردي
متوقعــة يف الطلــب ، و مــدي التشــابه يف الثقافــات 
ــة  بــني الرشكــة املشــرتية واملــوردة ، وهــو مــا عــرب عن
الباحثــون هبيــكل سلســلة األمــداد و هيــكل العالقــات 
و أجريــت الدراســة عــيل عــدد 625 رشكــة يف أوروبــا 

و أمريــكا و نيوزلنــدا ، و توصلــت نتائــج الدراســة ايل 
وجــود تأثــري إجيــايب لتكامــل نظــم املعلومــات للعالقــة 
ــلة  ــكل سلس ــري هي ــدم تأث ــرتي وع ــع و املش ــني البائ ب

ــط . ــكيل فق ــتوي األداء ال ــيل مس ــداد ع األم

-كــام حاولــت دراســة  )Li et al )2006  التعــرف عــيل 
اثــر ممارســات أداء سلســلة التوريــد واملمثلــة يف مخــس 
ممارســات هــي : الرشاكــة االســرتاتيجية مــع املوردين، 
ــات  ــادل املعلوم ــتوي تب ــالء، مس ــع العم ــات م العالق
ــيل  ــة ، ع ــات املتبادل ــودة املعلوم ــلة ،وج ــل سلس داخ
ــزة التنافســية ، واألداء التنظيمــي ملنظــامت  كل مــن املي
االعــامل ، وتوصلــت نتائج الدراســة ايل ان االســتخدام 
ــب  ــت املناس ــبة ، ويف الوق ــات املناس ــال للمعلوم الفع
مــن جانــب مجيــع الــرشكاء يف سلســلة التوريــد هيتــرب 
عامــال تنافســيا، وان العالقــات والــرشاكات اجليدة مع 
أعضــاء بــام فيهــم العمــالء وادارهتــا بشــكل جيــد ،يعد 
امــرا هــام لنجــاح السلســلة  وحتقيقهــا مليــزة تنافســية ، 

وحتســني األداء التنظيمــي هلــا

ــا  ــة )Demirbag et al )2006 نموذج ــت دراس وقدم
متكامــال لتحليــل تأثــري ممارســات إدارة اجلــودة الكليــة 
عــىل األداء التنظيمــي بالتطبيــق عــىل الــرشكات الرتكية 
ــة  ــودة الكلي ــاد اجل ــم ابع ــة ان اه ــت الدراس و توصل
ــات  ــات وبيان ــام املعلوم ــا و نظ ــي دور اإلدارة العلي ه
اجلــودة والعالقــات مــع املوظفــني و تدريبهــم و إدارة 
اجلــودة, امــا ابعــاد األداء التنظيمــي فهــي االبعــاد 
املاليــة مثــل األربــاح ز املبيعــات و االبعــاد غــري املاليــة 
مثــل عــدد املنتجــات اجلديــدة و تنميــة الســوق ورضــا 

ــر. ــة و التطوي ــتثامر يف التنمي ــالء و االس العم

 Kersten & Koch( ــن ــة كال م ــتهدفت دراس ــام اس ك
2010 ( اجــاء حتليــل جتريبــي للعالقــة بــني إدارة 

ــوردي  ــا م ــة اىل يقدمه ــودة اخلدم ــة و ج ــودة الكلي اجل
أظهــرت  ,حيــث  املانبــا  يف  اللوجســتية  اخلدمــات 
ــة  ــودة اخلدم ــني ج ــة ب ــة إجيابي ــود عالق ــج وج النتائ
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ــح  ــة و األداء الناج ــودة الكلي ــتية و إدارة اجل اللوجس
ــاس  ــاد لقي ــالث ابع ــة ث ــددت الدراس ــامل , وح لألع
ــل  ــر املحتم ــى األث ــتية وه ــات اللوجس ــودة اخلدم ج
ــا. وىف  ــة عليه ــج املرتتب ــات و النتائ ــة و العملي للخدم
نفــس االجتــاه ركــزت دراســة )Ooi et al )2010 عــىل 
ــة  ــودة الكلي ــات إدارة اجل ــني ممارس ــة ب ــة العالق دراس
ــل  ــالل حتلي ــن خ ــك م ــالء وذل ــا العم ــق رض وحتقي
ــق  ــة بالتطبي ــودة اخلدم ــني ج ــودة يف حتس دور إدارة اجل
ــت  ــا، وتوصل ــم بامليزي ــرية احلج ــامت صغ ــىل املنظ ع
ــودة  ــات اجل ــايب ملامرس ــري إجي ــود تأث ــة اىل وج الدراس
ــالء. ــا العم ــق رض ــني األداء وحتقي ــىل حتس ــة ع الكلي

ــص  ــة )Talib et al ) 2013   تلخي ــت دراس ــام قدم ك
لعوامــل نجــاح تطبيــق ممارســات إدارة اجلــودة الكليــة 
يف الــرشكات الصغــرية بقطــاع األغذيــة يف ماليزيــا 
ــز  ــرتاتيجي و الرتكي ــط االس ــادة و التخطي ــى القب وه
عــىل العمــالء وإدارة املورديــن و إدارة املعلومــات 
ــت  ــرى اجته ــة أخ ــن ناحي ــودة. م ــىل اجل ــد ع و التأكي
جمموعــة مــن الدراســات اىل دراســة العالقــة بــني 
ــة ،  ــاد اخلدم ــض ابع ــة و بع ــودة الكلي ــات اجل ممارس
 Arshad &Su ) 2015( حيــث ركزت دراســة كال مــن
وجــودة اخلدمــة مــن منظــور ابتــكار اخلدمــة وعمليــة 
ابتــكار اخلدمــة وتوصلــت الدراســة اىل وجــود عالقــة 
إجيابيــة بــني ممارســات اجلــودة و حتســني جــودة اخلمــة 
املقدمــة, و تــم اجــراء الدراســة عــىل املؤسســات املاليــة 
ــة  ــود عالق ــة وج ــرت الدراس ــام أظه ــتانية , ك الباكس
ــات و  ــكار العملي ــة و ابت ــودة اخلدم ــني ج ــة ب إجيابي

ــة. ــات املالي ــة يف املؤسس ــات اخلدمي املنتج

 Bandyopadhyay &( ــن ــة كال م ــت دراس ــام تناول ك
ــات  ــن ممارس ــتفادة م ــة االس Sprague ) 2003  كيفي

اجلــودة الكليــة لتحســني إدارة جــودة سلســلة التوريــد 
ىف صناعــة الســيارات االمريكيــة حيــث أصبحــت 
اجلــودة مــن متطلبــات التفــوق عــرب سلســلة التوريــد 

مــن املورديــن وصــوال للعمــالء , وهــذا يتطلــب 
رضورة رقابــة اجلــودة داخــل املنظمــة الواحــدة و 
بــني اطــراف سلســلة التوريــد بــل مــن بدايــة تصميــم 
ــزة تنافســية يف األســواق  ــق مي الســيارة و ذلــك لتحقي

ــة.  العاملي

   et al )2009( مــن ناحيــة أخــرى تناولــت دراســة
ــة الربــط بــني ممارســات إدارة سلســلة  Siddiqui كيفي

ونظــم  الكليــة  اجلــودة  إدارة  التوريــد وممارســات 
اإلنتــاج املرنــة التــي تســعى ألحــداث قــدر مــن 
ــة تتوافــق مــع حــاالت التغيــري يف التكنولوجــي  املرون
والتكامــل  التنســيق  احــداث  هبــدف  واالعــامل 
ــاج  ــات اإلنت ــني عملي ــاج وحتس ــة االنبن ــق مرون لتحقي
وهــذا يتطلــب إرســاء ممارســات اجلــودة داخــل 
ــد  ــلة التوري ــراف سلس ــل أط ــدة وداخ ــة الواح املنظم

ــالء. ــاءا بالعم ــن انته ــن املوردي م

 كــام تناولــت دراســة )Espioza et al.) 2010  ممارســة 
ــد  ــلة التوري ــور سلس ــن منظ ــة م ــودة الكلي إدارة اجل
ــرت  ــث أظه ــبية , حي ــات اخلش ــىل الصناع ــق ع بالتطبي
ــني  ــق ب ــل و التواف ــداث التكام ــة رضورة اح الدراس
ــلة  ــات إدارة سلس ــة وممارس ــودة الكلي ــات اجل ممارس
التوريــد مثــل تطبيــق نظــم معلومــات اجلــودة داخــل 
سلســلة التوريــد و عمليــات التحســني لــدى املورديــن 
و دارة العالقــة مــع العمــالء باإلضافــة اىل وضــع نظــم 

ــد. ــلة التوري ــراف سلس ــني اط ــرتكة ب ــاس أداء مش قي

ــة  ــوذج لدراس ــدم  )Talib et al.) 2010  نم ــك ق كذل
أوجــه التشــابه و املنافــع املشــرتكة بــني ممارســات إدارة 
ــل  ــات إدارة سالس ــة  ممارس ــن ناحي ــة م ــودة الكلي اجل
اهنــام  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  حيــث   , التوريــد 
ــالء  ــاء العم ــة يف إرض ــداف املتمثل ــرتكان يف األه يش
ــة  ــددت الدراس ــام ح ــية , ك ــدرة التنافس ــني الق و حتس
ــل  ــام مث ــل بينه ــن التكام ــة م ــع املتحقق ــض املناف بع
حتســني االســتجابة للعمــالء و حتســني االتصــاالت و 
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ــني . ــزام املوظف ــني الت ــكار وحتس ــني االبت حتس
ــن  ــة كال م ــت دراس ــاه أوضح ــذا االجت ــس ه وىف نف
)Rashid & Aslam    )2012 ان ممارســات اجلــودة 
الكليــة قابلــة للتطبيــق داخــل سلســلة التوريــد ســواء 
تطبيــق  تــم  و   , الصغــرية  او  الكبــرية  املنظــامت  يف 
,واظهــرت  الباكســتانية  الــرشكات  عــىل  الدراســة 
ــر  ــت اكث ــودة مازال ــات إدارة اجل ــة ان ممارس الدراس
تطبيقــا يف مســتوى املنظمــة الفرديــة بدرجــة اكــرب 
مــن سلســلة التوريــد ككل و ان التكامــل يكــون 
اكثــر نجاحــا مــع األطــراف األكــرب حجــام مثــل كبــار 

املورديــن واملوزعــني.
 Vanichchinchai  )2014( دراســة  تناولــت  كــام 
ــات  ــد بمامرس ــلة التوري ــات إدارة سلس ــة ممارس عالق
ــد  ــات التوري ــني أداء عملي ــة بتحس ــودة الكلي إدارة اجل
وتوصلــت الدراســة ان تطبيــق ممارســات إدارة اجلــودة 
الكليــة مــا زال أكــرب مــن تبنــى وتطبيــق إدارة سلســلة 
ــة  ــج عن ــتان ينت ــني املامرس ــل ب ــد، وان التكام التوري
حتســني أداء عمليــات التوريــد متمثــال يف خفــض 
ــني  ــات ب ــني العالق ــة وحتس ــة وحتقيــق املرون التكلف

ــات  ــة الحتياج ــتجابة الرسيع ــريا االس ــرشكاء وأخ ال
ــالء.  العم

ــة  ــات املتعلق ــة األدبي ــد مراجع ــث: بع ــق الباح تعلي
التوريــد  سلســلة  وإدارة  الكليــة  اجلــودة  بــإدارة 
وكذلــك الدراســات التــي دجمــت بينهــام وتلــك التــي 
اهتمــت بتأثريمهــا عــىل أداء املنظمــة، اتضــح للباحــث 
وجــود اجتــاه متزايــد بأحــداث الدمــج بــني ممارســات 
إدارة اجلــودة الكليــة وممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
ــا  ــتان مع ــع املامرس ــن مناف ــتفادة م ــعيا لالس ــك س وذل
ــا  ــا لدورمه ــغييل وأيض ــرتاتيجية وتش ــور اس ــن منظ م
البيئــة  ظــل  يف  املنظمــة  أداء  حتســني  يف  الواضــح 

ــام ــدة دائ ــية املتزاي التنافس

7 - النموذج املقرتح للدراسة:
بنــاًء عــىل مراجعــة األدبيــات تــم حتديــد وبنــاء 
باالعتــامد عــىل عــدة  للبحــث  املقــرتح  النمــوذج 

وهــي دراســات 
)Talib et al , 2010 ; Ardianto1&Natsir,2014 ; 

Fouad et al ,2015(
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االعالقة مع 
 االمورردديین 

مشارركة 
االمعلوماتت 
 ااالسترااتيیجيیة

تكلفة االتخزيین 
 وواالمناوولة

تكلفة االنقل 
 وواالتوززيیع

 ااالنتاجيیة

كفاءةة 
 االعمليیاتت

 االتركيیز على االعميیل

االعمليیاتت 
 االدااخليیة

 االتحسيین االمستمر االتدرريیب

 تكلفة االخاماتت

تكلفة إإعاددةة 
 االعمليیاتت

 االقيیاددةة

شكل رقم )1(: النموذج املقرتح للدراسة
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العالقة بني ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشغييل: الدور الوسيط إلدارة اجلودة الشاملة 
)بحث تطبيقي عىل قطاع الرشكات الصناعية باململكة العربية السعودية(

8 - الدراسة امليدانية:

8- 1: منهج الدراسة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحــث عــىل املنهج 
الوصفــي التحليــيل القائــم عــىل حتليــل الظاهــرة، 
واختبــار فــروض الدراســة، وحتليــل البيانــات املجمعة 
وتفســريها والوصــول إىل االســتنتاجات التي تســهم يف 
ــىل األداء  ــد ع ــلة التوري ــات سلس ــري ممارس ــد تأث حتدي
التشــغييل يف ظــل وجــود إدارة اجلــودة الشــاملة كمتغري 
وســيط، اعتمــد الباحــث عــىل قائمــة االســتقصاء 
واملعلومــات  األوليــة  البيانــات  جلمــع  كأســلوب 

ــة. ــروض الدراس ــار ف ــة الختب املطلوب

8 - 2: األسلوب املستخدم يف مجع البيانات:
ــع  ــتقصاء م ــة االس ــلوب قائم ــث أس ــتخدم الباح اس
تدعيمــه باملقابلــة الشــخصية بصــورة حمــددة األغراض 
وذلــك عنــد تســليم القوائــم أو اســتالمها هبــدف الــرد 
عــىل أي استفســارات قــد يراهــا املســتقيص منهــم 
ــتملت  ــد اش ــتقصاء. وق ــىل االس ــة ع ــة لإلجاب الزم

ــا:  ــمني مه ــىل قس ــتقصاء ع ــة االس قائم
إىل  هتــدف  فقــرة   )2٠( يتضمــن  األول:  القســم 
األبعــاد األساســية ملامرســات سلســلة التوريــد وهــي: 
الفقــرات )1 - 23 ( وقــد تــم االعتــامد يف قيــاس ابعــاد 
متغــريات ممارســات سلســة التوريــد عــىل دراســة 
 Choon Tan , 2002 ; Min &Mentzer , 2004 ; Li

et al , 2006 ; Thai et al, 2006(  امــا القســم الثــاين: 

يتضمــن )33( فقــرة هتــدف إىل قيــاس متغــريات إدارة 
ــد  اجلــودة الشــاملة وهــي  الفقــرات )2٤ -53(،   وق
ــودة  ــريات إدارة اجل ــاد متغ ــاس ابع ــامد يف قي ــم االعت ت
 Cuo etal,2001; Fuentes( الشــاملة عــىل دراســة 
etal, 2004(، وأخــريا األداء التشــغييل وهــي الفقــرات 

)5٤ - 59(، وقــد تــم االعتــامد يف قيــاس متغــري األداء 
 Projogo & Sohal,2004; التشــغييل عــىل دراســة
وقــد     )Fuentes etal, 2004;Kaynak,2003

اســتخدم الباحــث يف مجيــع األســئلة مقيــاس ليكــرت 
ــري  ــري )1( إىل غ ــث يش ــاط، حي ــس نق ــن مخ ــون م املك
موافــق عــىل اإلطــالق، و )5( إىل موافــق متامــًا، وذلــك 
ــة  ــهولة إجاب ــم س ــن ث ــئلة وم ــاق األس ــامن اتس لض

ــا. ــاركني عليه املش

8 - 3: جمتمع وعينة الدراسة:
 يرجــع اختيــار الباحــث للقطــاع الصناعــي حمــاًل 
للبحــث احلــايل إىل ان مفهــوم ممارســات سلســلة 
التوريــد مــن املفاهيــم احلديثــة التــي جــاءت لتتعامــل 
مــع العمليــات واألنشــطة املختلفــة داخــل الــرشكات 
الصناعيــة والتــي يمكــن أن تتبناهــا القيــادات الصناعية 
يف ســعيها لتطويــر االداء ودعــم قدرهتــا التنافســية لرفع 
ــة  ــة املختلف ــات البيئي ــة التحدي ــاءة األداء ومواجه كف

ــاع. ــذا القط ــتمرار يف ه ــاء واالس ــرضورة للبق ك
الصناعيــة  الــرشكات  يف  الدراســة  جمتمــع  يتمثــل 
العاملــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وهــي تتمثل يف 
قطــاع املــواد الغذائيــة، وقطــاع املنســوجات واملالبــس 
ــات،  ــه واالث ــاب ومنتجات ــاع االخش ــود، وقط واجلل
وقطــاع الــورق ومنتجاتــه والطباعــة والنــرش، وقطــاع 
ــاع  ــاء، وقط ــواد البن ــاع م ــة، وقط ــات الكياموي املنتج
املنتجــات اهلندســية، ومنتجــات اخــري.  وقــد اعتمــد 
ــة  ــوائية الطبقي ــة العش ــلوب العين ــىل أس ــث ع الباح
ــع  ــة ملجتم ــة املمثل ــرشكات الصناعي ــن ال ــة م ملجموع
ــل يف  ــة والتحلي ــدة املعاين ــت وح ــد متثل ــة. وق الدراس
ــر  ــواء مدي ــداد س ــات االم ــن عملي ــئول ع ــر املس املدي

ــرتيات. ــويق او املش ــاج او التس اإلنت
ومتثــل حجــم املجتمــع يف 32٤7 مصنــع يف القطاعــات 
الصناعيــة الســابق ذكرهــا باململكــة العربية الســعودية، 
وذلــك وفقــا لدليــل الــرشكات الصــادر مــن صنــدوق 

التنميــة الصناعيــة الســعودي عــام 1٤39. 
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غري مسرتد املسرتد  حجم العينة
)املوزع(

النسبة املئوية يف 
املجتمع عدد املصانع القطاع

1٤ 62 76 %15.6 5٠8 املواد الغذائية
5 23 28 %5.9 191 املنسوجات واملالبس واجللود
5 2٠ 25 %5.2 168 اخلشب ومنتجاته واالثاث
5 23 28 %5.7 188 الورق ومنتجاته والطباعة والنرش

23 93 116 %23.6 768 املنتجات الكياموية
7 75 82 %16.6 5٤2 مواد البناء

19 1٠5 12٤ %29.7 967 املنتجات اهلندسية
٤ 9 13 %2.6 85 منتجات أخرى

82 ٤1٠ ٤92 1٠٠% 32٤7 اإلمجايل

جدول رقم )1( خطوات سحب العينة الطبقية من عينة الدراسة

جدول رقم )2( نتائج الثبات والصدق التطابقي

ــتبانة،  ــع ٤92 اس ــم توزي ــه ت ــدول ان ــن اجل ــح م يتض
ــكل  ــاع بش ــن كل قط ــة م ــردات العين ــار مف ــم اختي وت
بمعــدل  اســتبانة   ٤1٠ اســرتداد  وتــم  عشــوائي، 
ــتبانات  ــدد االس ــغ ع ــام بل ــة 83% ، ك ــتجابة فعلي اس
غــري مســرتدة وغــري قابلــة للتحليــل 82 اســتبانة بنســبة 

.  %17

مقايــس  وصــدق  مقايــس  ثبــات  اختبــار   :4-8
الدراســة متغــريات 

ــواردة يف اجلــدول رقــم )2( ايل ان  ــات ال وتشــري البيان
قيــم معامــل الفــا ملقاييــس ملتغــريات الدراســة تــرتاوح 
بــني ٠.66٤، ٠.891. وهــذا يشــري ايل متتــع مقايــس 
متغــريات الدراســة بدرجــة مــن الثبــات وذلــك طاملــا 

ان معامــالت الثبــات أكــرب مــن 6٠.٠. 

املتغري 
األسايس

املتغري 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
املفرس 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

ممارسات 
سلسلة 
التوريد

العمليات 

الداخلية
٠.7259.2٠1

IP1٠.891

IP2٠.853

IP3٠.756

IP٤٠.71٠

IP5٠.8٠٤

IP6٠.685

املتغري 
األسايس

املتغري 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
املفرس 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

ممارسات 
سلسلة 
التوريد

العالقة مع

 العميل
٠.866٤.213

CR1٠.7٠2

CR2٠.837

CR3٠.773

CR٤٠.718

CR5٠.829

CR6٠.7٠٠

CR7٠.678

العالقة مع 
٠.8259.871املوردين

SR1٠.792

SR2٠.778

SR3٠.638

SR٤٠.81٤

SR5٠.8٠8

SR6٠.6٤2

SR7٠.7٠5

مشاركة 
املعلومات 

االسرتاتيجية
٠.76

56.235

IS1٠.8٠8

IS2٠.66٤

IS3٠.727

إدارة 
اجلودة 
الشاملة 

القيادة 
٠.7٤57.871اإلدارية

LS1٠.8٠1

LS2٠.7٠5

LS3٠.713

LS٤٠.827
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جدول رقم )  3 ( ومعامالت االرتباط للمتغريات والصدق التاميزي

املتغري 
األسايس

املتغري 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
املفرس 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

إدارة 
اجلودة 
الشاملة

٠.7858.126التدريب

T1٠.766

T2٠.737

T3٠.818

T٤٠.75٠

إدارة 
٠.8362.11٠العاملني

EM1٠.7٠9

EM2٠.783

EM3٠.762

EM٤٠.821

EM5٠.813

EM6٠.776

٠.6853.561إدارة املورد

SM1٠.75٠

SM2٠.78٤

SM3٠.785

SM٤٠.672

٠.7758.721إدارة العملية
PM1٠.787

PM2٠.873

PM3٠.765

املتغري 
األسايس

املتغري 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
املفرس 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

إدارة 
اجلودة 
الشاملة

PM٤٠.753

الرتكيز عىل 
٠.826٤.612العميل

CC1٠.723

CC2٠.669

CC3٠.732

CC٤٠.75٤

CC5٠.723

التحسني 
٠.8867.312املستمر

CI1٠.781

CI2٠.81٤

CI3٠.761

األداء 
التشغييل

األداء 
٠.8261.281التشغييل

OP1٠.821

OP2٠.851

OP3٠.721

OP٤٠.753

OP5٠.789

OP6٠.735
٠.9672.257القائمة  بالكامل 

األداء 
التشغييل

التحسني 
املستمر

الرتكيز 
عىل 

العميل

إدارة 
العملية

إدارة 
املورد

إدارة 
العاملني التدريب القيادة 

اإلدارية
مشاركة 

املعلومات

العالقة 
مع 

املوردين

العالقة 
مع 

العميل

العمليات 
الداخلية املتغري

٠.769 العمليات 
الداخلية

٠.8٠1 **177. العالقة مع 
العميل

٠.77٤ ٠٤3. **3٠1. العالقة مع 
املوردين

٠.75٠ **185. **286. **258. مشاركة 
املعلومات

٠.761 **191. **3٠9. **2٠٤. **37٠. القيادة 
اإلدارية

٠.762 **362. **21٠. **192. **272. **258. التدريب

٠.788 **2٠6. **162. **215. **16٤. **199. **188. إدارة 
العاملني

٠.732 ٠95. **322. **355. **216. **133. **198. **268. إدارة 
املورد
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األداء 
التشغييل

التحسني 
املستمر

الرتكيز 
عىل 

العميل

إدارة 
العملية

إدارة 
املورد

إدارة 
العاملني التدريب القيادة 

اإلدارية
مشاركة 

املعلومات

العالقة 
مع 

املوردين

العالقة 
مع 

العميل

العمليات 
الداخلية املتغري

٠.766 **251. *117. **216. **33٠. **173. **188. **2٠7. **31٤. إدارة 
العملية

٠.8٠٤ **233. **25٤. **2٤7. **316. **3٤9. **238. **152. **293. **2٤8.
الرتكيز 

عىل 
العميل

٠.82٠ **26٠. **265. **19٤. **223. **152. **272. **155. **213. **275. **215. التحسني 
املستمر

٠.783 **٤31. **25٤. **٤13. **٤23. **٤23. **3٤2. **2٤2. **3٤3. **٤23. **3٤6. **315. األداء 
التشغييل

8- 5 - توصيف متغريات الدراسة:
ــطات  ــف املتوس ــم )٤( توصي ــدول رق ــح اجل    يوض

ــة. ــريات الدراس ــة ملتغ ــات املعياري واالنحراف

االنحراف املعياري املتوسط املتغري
97617. 3.26٤8 العمليات الداخلية
837٠1. 3.٤٠62 العالقة مع العميل
92199. 3.٤٠62 العالقة مع املوردين
87٠57. 3.٤٤٤7 مشاركة املعلومات
98925. 3.1967 القيادة اإلدارية
86137. 3.329٠ التدريب
8٤515. 3.٤833 إدارة العاملني
8888٤. 3.٤165 إدارة املورد
9٠558. 3.٤113 إدارة العملية
9٠937. 3.٤216 الرتكيز عىل العميل
86857. 3.7892 التحسني املستمر
83251. 3.721 األداء التشغييل

جدول رقم )٤( التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة 

وبالنظــر ايل النتائــج الــواردة يف اجلــدول رقــم )٤( 
ــيل: ــا ي ــا م ــح منه يتض

تقاربــت متوســطات املفاهيــم املتعلقــة باملتغــريات 
تلــك  قيــم  تراوحــت  حيــث  الدراســة،  موضــع 
بــني  مــا  املفاهيــم  هبــذه  اخلاصــة  املتوســطات 
أيضــا  تقاربــت  كــام   ،)3.٤833(  ،)3.1967(
ــريات  ــة باملتغ ــم املتعلق ــة للمفاهي ــات املعياري االنحراف
موضــع الدراســة، حيــث لوحــظ ان قيــم االنحرافــات 
املعياريــة اخلاصــة هبــذه املفاهيــم قــد تراوحــت مــا بــني 
ــالف  ــري ايل ان اخت ــا يش ).83251(، ).97617(، مم

ــك  ــول تل ــة ح ــاركني يف الدراس ــراد املش يف اراء االف
ــبي.  ــكل نس ــدودا بش ــم كان حم املفاهي

8 - 6 - حتليل النموذج اهليكيل:
Overall Good- )تــم تأســيس جــودة التوفيــق العامــة 
 Chi( "ــع كاي ــار "مرب ــتخدام اختب ness of Fit( باس

Square –(، ويقيــم االختبــار مــدى مالئمــة النمــوذج 

ــات  ــري التباين ــىل تفس ــه ع ــث قدرت ــن حي ــرتض م املف
ونظــرًا  البيانــات.  يف   )Covariance( والتغايــرات 
"مربــع كاي" إىل أن يكــون حساســًا  مليــل اختبــار 
ــرى  ــة أخ ــؤرشات مالئم ــي م ــم تبن ــة، ت ــم العين حلج
مثــل  مــؤرش جــودة التوافــق )GFI( ، مــؤرش التوافــق 
 )NFI( مــؤرش التوافــق   املعيــاري، ) CFI (املقــارن
ــح  ــع كاي". ويوض ــار "مرب ــع اختب ــب م ــًا إىل جن جنب
ــرتح  ــة املق ــوذج الدراس ــج نم ــم )2( نتائ ــكل رق الش
ــم  ــدول رق ــح ج ــام يوض ــدار( وك ــالت االنح )معام

ــوذج. ــار بالنم ــالت املس ــالت ت ملعام )3( معام
ــوذج  ــق نم ــالت تواف ــم 5 معام ــدول رق ــح ج ويوض
ــم  ــدول رق ــج ج ــن نتائ ــح م ــة. يتض ــكيل للدراس اهلي
)5( اخلاصــة بنتائــج حتليــل النمــوذج البنائــي املقــرتح 
بلغــت    )GFI(التوافــق جــودة  مــؤرش  قيمــة  ان 
)٠.95( ، مــؤرش التوافــق املقــارن )CFI( بلغــت 
ــت  ــاري )NFI(  بلغ ــق   املعي ــؤرش التواف )٠.95(  ،م
)٠.96(  والتــي تعــد قيــم  مالئمــة لقبــول النمــوذج 

ــرتح املق
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جدول رقم )5(: نتائج حتليل النموذج البنائي

جدول رقم )6( نتائج اختبار الفروض

جدول رقم )7( معامالت التفسري لنموذج الدراسة

النموذج البنائي للدراسة )نموذج معامالت املسار( 

NFINNFICFIGFIRMSEARMRكا املعياريةكا تربيع املؤرش 

180.181.960.960.950.950.950.0720.031قيمة املؤشر
نتائج اختبار فروض الدراسة:

ــروض  ــار ف ــج اختب ــم 6، 7 نتائ ــدول رق ــح ج يوض
املعادلــة  نمذجــة  أســلوب  باســتخدام  الدراســة 

اهليكليــة. 

رقم 
اجتاه الفرض الفرض

التأثري
معامل 
β املسار

االنحراف 
املعياري

احصائية ت 

T

P-value
مستوى 
املعنوية

قبول ام 
رفض

 توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني ممارسات سلسلة 1
قبول٠.٤٤٠.٠397.13٠.٠٠٠+التوريد واألداء التشغييل للرشكات الصناعية.

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني ممارسات سلسلة 2
قبول٠.36٠.٠7911.56٠.٠٠٠٠+التوريد وإدارة اجلودة الشاملة للرشكات الصناعية.

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني إدارة اجلودة 3
قبول٠.29٠.٠375.132٠.٠٠٠٠+الشاملة واألداء التشغييل للرشكات الصناعية.

معامل املسارβاملستقلاملتغري التابعالنموذج 
احصائية ت 

T

مستوى املعنوية 

P-valueR2

٠.3611.56٠.٠٠٠٠.13ممارسات سلسلة التوريدإدارة اجلودة الشاملة1

األداء التشغييل2
٠.٤٤7.13٠.٠٠٠ممارسات سلسلة التوريد

٠.٠8
٠.295.132٠.٠٠٠إدارة اجلودة الشاملة



9٤

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

العالقة بني ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشغييل: الدور الوسيط إلدارة اجلودة الشاملة 
)بحث تطبيقي عىل قطاع الرشكات الصناعية باململكة العربية السعودية(

جدول رقم )7( معامالت التفسري لنموذج الدراسة

االثر غري االثر املبارشاالثر اإلمجايلالفرض الرابع
املبارش

احصائية سوبل 
لألثر غري 

املبارش

مستوى 
معنوية 

احصائية 
سوبل

قبول ام 
رفض

 تعدل إدارة اجلودة الشاملة العالقة بني ممارسات سلسلة التوريد 
قبول٠.5٤٠.٤٤٠.1٠٤.5٤٠.٠٠٠واألداء التشغييل للرشكات الصناعية.

 **  مستوى معنوية ٠.٠5 فأقل
نتائج اختبار الفرض األول:

اجيــايب  اثــر  ذات  عالقــه  توجــد  األول:  الفــرض 
بــن ممارســات سلســلة التوريــد واالداء التشــغييل 
الدراســة. حمــل  الســعودية  الصناعيــة  للمنظــامت 

ــة  ــدول )6( أن قيم ــواردة يف ج ــج ال ــن النتائ ــني م  يتب
ــة  ــت ٠.٤٤، وقيم ــن بلغ ــني املتغريي ــار ب ــل املس معام
ت = 7.13 وهــي عالقــة موجبــة ومعنويــة عنــد 
ــا يفــرس  ــة أقــل مــن ٠.٠٠1 وهــذا م مســتوى معنوي
ذو  موجــب  تأثــري  بوجــود  األول  الفــرض  قبــول 
داللــة احصائيــة ملامرســات سلســلة التوريــد عــىل 
األداء التشــغييل للمنظــامت الصناعيــة الســعودية حمــل 

ــة. الدراس

نتائج اختبار الفرض الثاين:

ــن  ــايب ب ــر اجي ــة ذات إث ــد عالق ــاين: توج ــرض الث الف
ــاملة  ــودة الش ــد وإدارة اجل ــلة التوري ــات سلس ممارس

ــة. ــل الدراس ــعودية حم ــة الس ــامت الصناعي للمنظ
ــة  ــدول )6( أن قيم ــواردة يف ج ــج ال ــن النتائ ــني م يتب
ــوذج  ــل النم ــد تعدي ــن بع ــني املتغريي ــار ب ــل املس معام
بلغــت ٠.36، وقيمــة ت = 11.56وهــي عالقــة 
ــن  ــل م ــة أق ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة ومعنوي موجب
٠.٠٠1 وهــذا مــا يفــرس قبــول الفــرض الثــاين 
بوجــود تأثــري موجــب ذو داللــة إحصائيــة ملامرســات 
سلســلة التوريــد عــىل إدارة اجلــودة الشــاملة للمنظامت 

ــة. ــل الدراس ــعودية حم ــة الس الصناعي

نتائج اختبار الفرض الثالث:

الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ذات إثــر اجيــايب بــن 

إدارة اجلــودة الشــاملة واألداء التشــغييل للمنظــامت 
ــة. ــل الدراس ــعودية حم ــة الس الصناعي

ــة  ــدول )6( أن قيم ــواردة يف ج ــج ال ــن النتائ ــني م يتب
ــوذج  ــل النم ــد تعدي ــن بع ــني املتغريي ــار ب ــل املس معام
ــة  ــي عالق ــة ت = 5.132 وه ــت ٠.29، وقيم بلغ
ــن  ــل م ــة أق ــتوي معنوي ــد مس ــة، عن ــة ومعنوي موجب
٠.٠٠1 وهــذا مــا يفــرس قبــول الفــرض الثالــث 
ــة  ــة احصائي ــب ذو دالل ــري موج ــد تأث ــود يوج بوج
ــامت  ــغييل للمنظ ــاملة واألداء التش ــودة الش إلدارة اجل

ــة. ــل الدراس ــعودية حم ــة الس الصناعي

نتائج اختبار الفرض الرابع:

الفــرض الرابــع: تتوســط إدارة اجلــودة الشــاملة العالقة 
بــن ممارســات سلســلة التوريــد واألداء التشــغييل 

ــة.  ــل الدراس ــعودية حم ــة الس ــامت الصناعي للمنظ
اتضــح مــن نتائــج التحليــل االحصائــي وفقــا جلــدول 
عــىل  اجلــودة  إلدارة  االمجــايل  االثــر  ان   )8( رقــم 
واالداء  التوريــد  سلســلة  ممارســات  بــني  العالقــة 
ــد  ــلة التوري ــات سلس ــق ممارس ــل تطبي ــغييل يف ظ التش
ــد  ــه )٠.5٤( عن ــدار ل ــل االنح ــغ معام والــذي بل
ــارش يف  ــر املب ــن ٠.٠5 واالث ــل م ــة اق ــتوى معنوي مس
ــد بلــغ معامــل  ــق ممارســات سلســلة التوري ظــل تطبي
ــل  ــة اق ــتوى معنوي ــد مس ــه )٠.٤٤( عن ــدار ل االنح
مــن ٠.٠5، وبلــغ االثــر غــري املبــارش )٠.1٠( عنــد 
مســتوى معنويــة اقــل مــن ٠.٠5 حيــث بلغــت قيمــة 
ــي ان  ــذا يعن ــارش ٤.5٤، وه ــري املب ــر غ ــوبل لألث س
ــني  ــة ب ــي  للعالق ــيط جزئ ــاملة وس ــودة الش ادارة اجل

ــغييل. ــد  واألداء التش ــلة التوري ــات سلس ممارس
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8-7: تفسري النتائج ومناقشتها:
اظهرهتــا  التــي  النتائــج  ومناقشــة  تفســري  يمكــن 
ــايل: ــو الت ــىل النح ــابقة ع ــة الس ــالت اإلحصائي التحلي

ــري  ــد تأث ــه يوج ــة ايل ان ــج الدراس ــت نتائ 1-  توصل
اجيــايب ذو داللــة إحصائيــة ملامرســات سلســلة التوريــد 
عــىل األداء التشــغييل للمنظــامت الصناعيــة الســعودية 
ــن  ــد م ــج العدي ــه نتائ ــا اكدت ــة، وهوم ــل الدراس حم
 Parulerkar &Verulkar, 2015 ; Talib(  الدراســات
 et al 2010; Kumar& Nambiajan, 2013 ; Rashid

) &Aslam, 2012

    ويمكــن تفســري ذلــك بــان تطبيــق ممارســات سلســلة 
التوريــد سيســاعد عــىل حتقيــق عالقــات رشاكــة 
ــن  ــع املوردي ــد م ــلة التوري ــل سلس ــرتاتيجية داخ اس
واملوزعــني والعمــالء تظهــر يف حتقيــق وفــورات كبــرية 
يف تكاليــف التوريــد والــرشاء والنقــل والتخزيــن 
والتوزيــع وخدمــة العمــالء وهــذا ينصــب يف النهايــة 
ــد،  ــلة التوري ــرب سلس ــالء ع ــاء العم ــني رض ــىل حتس ع
ــامت  ــغييل يف املنظ ــني األداء التش ــاهم يف حتس ــا يس مم

ــة. ــل الدراس حم

ــد  ــه يوج ــة ايل ان ــج الدراس ــت نتائ ــا توصل 2 - ايض
ــلة  ــات سلس ــة ملامرس ــة إحصائي ــايب ذو دالل ــري اجي تأث
للمنظــامت  الشــاملة  اجلــودة  إدارة  عــىل  التوريــد 
ــه  ــا اكدت ــة، وهوم ــل الدراس ــعودية حم ــة الس الصناعي
Ardianto1 &Nat-( ــات ــن الدراس ــد م ــج العدي  نتائ
 sir, 2014; Fouad et al ,2015; Gambi et al

 ,2014;Talib et al ,2010;Chadha,2013; Rashid

 & Aslam,2012 ; Harris , 2003; Siddiqui et al

 )  , 2009

 ويمكــن تفســري ذلــك بــان تطبيــق ممارســات سلســلة 
بــني  التكامــل  احــداث  رضورة  يتطلــب  التوريــد 
أطــراف سلســلة التوريــد بدايــة مــن املورديــن مــرورا 
ورضورة  بالعمــالء  انتهــاءا  واملوزعــني  باملصنعــني 

مشــاركتهم معــا يف انظمــة ادارة اجلــودة املشــرتكة 
ــرضورة  ــذا بال ــتلزم ه ــالء، ويس ــا العم ــق رض لتحقي
ــرتاتيجي  ــط االس ــة التخطي ــرتك ألنظم ــق املش التطبي
ونظــم  الرشيــة  املــوارد  وادارة  املعلومــات  ونظــم 
ــع  ــة م ــن ادارة العالق ــام يضم ــودة ب ــاس اجل ادارة وقي
ــاج  ــودة اإلنت ــني ج ــامن حتس ــني لض ــن واملوزع املوردي

ــالء ــة العم ــليم وخدم ــة التس ــني انظم وحتس

3-كــام توصلــت نتائــج الدراســة ايل توصلــت نتائــج 
الدراســة ايل ان جمموعــة ممارســات تطبيــق مدخــل 
إدارة اجلــودة الشــاملة جمتمعــة وهــي: القيــادة العليــا ، 
ــورد، إدارة  ــة، ادارة امل ــوارد البرشي ــب، إدارة امل التدري
العمليــة، الرتكيــز عــيل العميــل، التحســني املســتمر،-
هلــا تأثــري إجيــايب عــىل األداء التشــغييل للمنظمــة، وتتفق 
تلــك النتيجــة مــع نتائج بعــض الدراســات الســابقة يف 
 Cuo etal, 2001; Fuentes etal, 2004;( هــذا املجــال
Projogo & Sohal, 2004; Kaynak, 2003 Terzio-

ــل  ــان مدخ ــك ب ــري ذل ــن تفس vski ,2006(      ويمك

ــادة  ــيل زي ــرشكات ع ــاعد ال ــاملة س ــودة الش إدارة اجل
كفــاءة عملياهتــا و مقابلــة احتياجــات العمــالء أو 
تتجاوزهــا، كــام اهنــا  مصــدر لتحقيــق امليــزة التنافســية 

املتواصلــة ملنظــامت األعــامل.

٤-كــام توصلــت نتائــج الدراســة ايل ان  إدارة اجلــودة 
ــات  ــني ممارس ــيط ب ــري الوس ــب دور املتغ ــاملة تلع الش
للمنظــامت  التشــغييل  واألداء  التوريــد   سلســلة 
الصناعيــة الســعودية حمــل الدراســة ،   ويمكــن تفســري 
ــب  ــد تتطل ــلة التوري ــات ادارة سلس ــان ممارس ــك ب ذل
بالــرضورة االلتــزام بمعايــري و مواصفــات اجلــودة عرب 
ــيل  ــرتاتيجي تكام ــور اس ــن منظ ــد م ــلة التوري سلس
ادارة  مــن  تتضمنــه  بــام  العمــالء  ســعيا إلرضــاء 
ــة  ــط و رقاب ــم ختطي ــق نظ ــرتكة وتطبي ــات املش العملي
و نظــم معلومــات متكاملــة بــني اطــراف سلســلة 
التوريــد و الرغبــة يف ختفيــض املخــزون وحتســني جودة 
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املنتجــات و رسعــة التســليم و حتســني انظمــة التوزيــع 
و النقــل و حتســني انظمــة خدمــة العمــالء عرب سلســلة 
التوريــد املتكاملــة و هــذا يتوافــق متامــا مــع الدراســات 

ــا. ــة عليه ــوذج الدراس ــاء نم ــم بن ــي ت ــابقة الت الس
)Talib et al , 2010 ; Ardianto1&Natsir,2014 ; 

Fouad et al ,2015(

9-توصيات الدراسة:
ــايل،  ــة احل ــج الدراس ــه نتائ ــفت عن ــا كش ــوء م يف ض
وبنــاءا عــىل مــا قدمــه الباحــث مــن تفســري ومناقشــة 
ــدم  ــايل ان يتق ــث احل ــن للبح ــة يمك ــج الدراس لنتائ
ــة،  ــات تطبيقي ــا: توصي ــات ومه ــن التوصي ــني م بنوع

ــتقبلية. ــوث مس ــات لبح توصي

9-1: التوصيات التطبيقية:
1. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة موجبــة بــني ممارســات إدارة اجلودة الشــاملة 
واألداء التشــغييل يف الــرشكات حمــل الدراســة، لذلــك 
ــات  ــن إجيابي ــتفادة م ــرضورة االس ــث ب ــويص الباح ي
تطبيــق مدخــل إدارة اجلــودة الشــاملة ودوره يف تعزيــز 

القــدرة التنافســية للمنظــم

2.أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة 
ــد  ــلة التوري ــات سلس ــني ممارس ــة ب ــة موجب إحصائي
ــك  ــة، لذل ــل الدراس ــامت حم ــغييل يف املنظ واألداء التش
ــات  ــن إجيابي ــتفادة م ــرضورة االس ــث ب ــويص الباح ي
تطبيــق هــذا التكامــل بــام يتطلبــه مــن رضورة احــداث 
ــام  ــني األقس ــال ب ــيق الفع ــاون والتنس ــن التع ــة م حال
ــع  ــن رف ــام يضم ــن ب ــالء، واملوردي ــة، والعم الداخلي

ــة. ــات الرشك ــتوي االداء يف كل عملي مس

3.ايضــا توصلــت نتائــج الدراســة ايل انــه يوجــد تأثــري 
اجيــايب ذو داللــة إحصائيــة ملامرســات سلســلة التوريــد 
عــىل إدارة اجلــودة الشــاملة للمنظــامت الصناعيــة 
ــث  ــويص الباح ــك ي ــة، لذل ــل الدراس ــعودية حم الس

التخطيــط  ألنظمــة  املشــرتك  التطبيــق  بــرضورة 
املــوارد  وادارة  املعلومــات  ونظــم  االســرتاتيجي 
الرشيــة ونظــم ادارة وقيــاس اجلــودة بــام مــع ممارســات 
مــع  العالقــة  ادارة  يضمــن  بــام  التوريــد  سلســلة 
ــاج  ــودة اإلنت ــني ج ــامن حتس ــني لض ــن واملوزع املوردي

ــالء ــة العم ــليم وخدم ــة التس ــني انظم وحتس

ــج التفاعــل اإلجيــايب  ٤-   رضورة االســتفادة مــن نتائ
الناتــج عــن املــزج بــني ممارســات ادارة اجلــودة الكليــة 
ــني  ــك لتحس ــد وذل ــلة التوري ــات ادارة سلس وممارس
ــلة  ــب ادارة سلس ــث تتطل ــة، حي ــكىل للمنظم االداء ال
ــة  ــة الفعال ــط والرقاب ــة رضورة التخطي ــد الفعال التوري
عــىل اجلــودة بدايــة مــن جــودة املدخــالت واملكونــات 
ــدة  ــن مــرروا بجــودة املنتجــات ل املــوردة مــن املوردي
ــل  ــات النق ــل عملي ــات مث ــو اخلدم ــني ومقدم املصنع
ــن وخدمــة العمــالء انتهــاءا بتحســني جــودة  والتخزي

اخلدمــة املقدمــة للعمــالء.

9-2: التوصيات لبحوث مستقبلية:
ــوذج  ــار النم ــىل اختب ــة ع ــة احلالي ــرص الدراس 1.اقت
الــرشكات  قطــاع  عــيل  الباحــث  اقرتحــه  الــذي 
الصناعيــة لذلــك يــويص الباحــث بعمــل دراســة 
مقارنــة مــن خــالل اختبــار هــذا النمــوذج يف قطاعــات 

ــري. اخ

2.يقــرتح الباحــث إضافــة بعــض املتغــريات الوســيطة 
مثــل حجــم الرشكــة، وعمــر الرشكــة، وفــرتة تطبيــق 

مدخــل اجلــودة الشــاملة.

ــالل  ــن خ ــة م ــذه الدراس ــاق ه ــيع نط ــن توس 3.يمك
ــني  ــة بدولت ــامت الصناعي ــاع املنظ ــىل قط ــا ع تطبيقه
متلفتــني، لتأخــذ شــكل دراســة مقارنــة، برشط تشــابه 
ظــروف عمــل القطاعــني يف هاتــني الدولتــني، ويمكــن 
ــد-يف  ــن - ان وج ــن التباي ــف ع ــا الكش ــن خالهل م
ــة  تأثــري تطبيــق ممارســات كال مــن ادارة اجلــودة الكلي
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ــتوي  ــىل مس ــدول ع ــك ال ــد بتل ــلة التوري وادارة سلس
ــغييل.  ــا التش أدائه

املراجع

أوال: املراجع العربية:
- الشــعار، اســحق حممــود )2٠1٤("اثــر تكامــل 
سلســلة  اســتجابة  خــالل  مــن  التوريــد  سلســلة 
التوريــد يف األداء التشــغييل يف الــرشكات الصناعيــة 
ــة"  ــرية ومتوســطة احلجــم: دراســة ميداني ــة كب األردني
 ، املجلــد1٠  االعــامل،  إدارة  يف  األردنيــة  املجلــة 

.5٠9-٤88 العــدد3: 

- شــاهني، حممــد شــاهني )2٠1٤(" تقيــم تأثــري 
تكامــل سالســل االمــداد عــيل مســتوي اداءهــا" 
املجلــة العلميــة للتجــارة والتمويــل ،كليــة التجــارة - 

جامعــة طنطــا املجلــد األول، العــدد الثــاين
226-19٤ 
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ِشْعُر الطفولة )دراسة يف املضامني وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجًا

د. فارس بن سعود القثامي
أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة الطائف

ملخص البحث  

الُربيح(  الشاعر )حسن  الدراسة إىل تقيص جتربة  هتدف هذه 
وإضاءة  األعامل،  هذه  لقراءة  حماولة  يف  للطفولة،  املوجهة 
أو  الشعرية،  املضامني  صعيد  عىل  سواء  املختلفة،  أبعادها 
آليات التعبري الفنية التي استعان هبا الشاعر عىل تشكيل نصه 
الشعري املوجه للطفل، وقد اجتهت فيها إىل رصد دقيق ألبرز 
املضامني يف شعره، والتي يمكن حرصها يف املضامني )الدينية 
- التعليمية والرتبوية - الطبيعة(. كام تناولت الدراسة آليات 
النص الشعري، وقد اقترصت فيها عىل تناول أبرز الظواهر 
نصه  لتشكيل  الشاعر  هبا  استعان  التي  واألسلوبية،  الفنية 
الشعري، مثل املعجم اللغوي، واجلمل والرتاكيب، والصورة 
إىل  الدراسة  توصلت  وقد  والتكرار،  واحلوار،  الشعرية، 
واألخالق  اإليامنية،  القيم  تأصيل  عىل  الشاعر  حرص 
املبادئ  من  ذلك  وغري  الطفل،  نفس  يف  الفاضلة  اإلسالمية 
والقيم التي تسهم يف تعزيز والء الطفل، وانتامئه لدينه وأمته، 
إضافة إىل اعتامد الشاعر عىل بعض األساليب التي من شأهنا 
نفس  التأثريية يف  فاعليته  الشعري، وتزيد من  ُتثري نصه  أن 

الطفل، كالتشخيص واحلوار والتكرار والتضمني.

الكلامت املفتاحية:
املضامني، الطفولة، النص، آليات. 

Abstract

This study aims to investigate the poetic 
experience of the poet )Hassan Alrubaih( 
composed for children in an attempt to 
shedding light on the content and tech-
niques the poet employed. The researcher 
has focused on accurately identifying the 
subject-matter of the poet’s children poetry 
which can be specified as religious, ped-
agogical, educational and environmental. 
As for the technique side of Hassan Al-
rubaih’s children poetry, the researcher has 
highlighted the key artistic and stylistic 
features the poet adopted such as diction, 
sentence structures, images, dialogue and 
alliteration. The study revealed that the 
poet was keen to instill in children certain 
Islamic religious and ethical values which 
will ultimately help bringing up children 
loyal to their religion and contrary togeth-
er with the poet’s use of certain techniques 
like personification, dialogue, repetition 
and allusion that could enrich his children 
poetry and increase its effectiveness.     
keywords: 
Contents - childhood - text - mechanisms -

ِشْعُر الطفولة )دراسة في المضامين وآليات النص(
الشاعر حسن الربيح أنموذجًا

تقديم:    

ــة  ــة احلديث ــوان اإلبداعي ــد األل ــل أح ــد أدب الطف يع
يف األدب العــريب، فهــو نــوع أديب متجــدد حديــث 
النشــأة، موجــه إىل فئــة عمريــة خاصــة؛ لغايــات 
ــة  ــكاالً تعبريي ــذ أش ــددة، ويتخ ــة حم ــداف تربوي وأه
متعــددة، كالقصــة والشــعر واملرسحيــة وغريهــا، 
ــة  ــوان التعبريي ــذه األل ــد ه ــة أح ــعر الطفول ــد ش ويع

املوجهــة للطفــل، لــه خصائصــه التــي متيــزه عــن ســائر 
الشــعر، انطالقــًا مــن املوضــوع واهلــدف، وصــوالً إىل 
ــون  ــد يك ــتى، فق ــكاالً ش ــذ أش ــي، ويتخ ــة املتلق طبيع
ــعرية، أو  ــة ش ــيد أو مرسحي ــة أو نش ــكل أغني ــىل ش ع
ــتهوي  ــة تس ــع أدبي ــكل يف قط ــيص، ويتش ــعر قص ش
ــا  ــا؛ لكوهن ــادها وحفظه ــون إلنش ــال ويتحمس األطف
ملحنــة والرتباطهــا بأنغــام موســيقية بســيطة، إضافــة 
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إىل بعــض الصــور والرســوم التعبرييــة املختلفــة التــي 
إىل  يميلــون  "فاألطفــال  األطفــال.  انتبــاه  تســتثري 
ــذ  ــى من ــيقي املقف ــكالم املوس ــاع وال ــم واإليق التنغي
فقــد  أظفارهــم" )نجيــب 1991م:1٤٤(،  نعومــة 
ــدات  ــات واجل ــواري واألمه ــات واجل ــت املربي "كان
يلّقــن الصبيــة تلــك املنظومــات اخلفيفــة بحيــث كانت 
تالئــم تلــك األشــعار القصــار القديمــة عقــل الطفــل 
ــط،1998م:  ــة واملنفعة")زل ــق املتع ــا حيق ــه مم وإدراك
ــري  ــية للتأث ــكل أداة أساس ــة يش ــعر الطفول 198(، فش
عــىل الطفــل يف مراحلــه العمريــة املختلفــة، إضافــة إىل 
ــه  ــة ذوق ــل وتنمي ــلوك الطف ــاء بس ــىل االرتق ــه ع قدرت
ــد؛ ألن  ــه املتوق ــاء خيال ــة، وبن ــه اللغوي ــراء ملكت وإث
ــل  ــل، فالطف ــدان والعق ــذاء للوج ــه غ األدب بمجمل
يف حاجــة ماســة لفنــون األدب املختلفــة " لتغــذي 
فيــه،  اخليــال  نواحــي  وتقــوي  تفكــريه  جوانــب 
ــف،  ــم والتثقي ــائل التعلي ــن وس ــيلة م ــون وس ولتك
وأســلوبًا  الســليمة،  العواطــف  لتكويــن  وطريقــًا 
ــأ  ــواب واخلط ــن الص ــىل مواط ــه ع ــن خالل ــون م يقف
يف املجتمــع، ويعرفــون طــرق اخلــري والــرش يف احليــاة" 

1988م:5(. )احلديــدي، 
       ويعــد الشــاعر )حســن الُربيــح()1(، أحــد الشــعراء 
ــن توجهــوا بنتاجهــم الشــعري نحــو  الســعوديني الذي
هــذا اللــون األديب بوعــي كامــل بطبيعــة التجربــة 
وخصوصيتهــا، إذ وقــف ُجــل نتاجــه اإلبداعــي عــىل 
شــعر الطفولــة، فتنــاول أكثــر مــا هيــم الطفــل يف 
مرحلــة الطفولــة املبكــرة واملتوســطة؛ ألهــداف تربويــة 

)1( حســن مبــارك الربيــح، أديــب وشــاعر ســعودي، مــن مواليــد مدينــة األحســاء 1972م، 
ــه  ــم، ل ــوزارة التعلي ــاًم ب ــل معل ــة، يعم ــة العربي ــوس يف اللغ ــة البكالوري ــىل درج ــل ع حاص
ــة  ــة يف اللغ ــاالت املختلف ــن املق ــد م ــرش العدي ــة، ن ــامهات األدبي ــادرات واملس ــن املب ــد م العدي
واألدب والثقافــة، يف الصحافــة املحليــة واخلارجيــة، كــام قــدم عــددًا مــن احلــوارات واللقــاءات 
األدبيــة يف اإلعــالم املرئــي واملســموع واملقــروء، حاصــل عــىل عــدد مــن اجلوائــز األدبيــة، منهــا 
ــزة الدولــة ألدب الطفــل بقطــر2٠15م. انظــر  ــزة الشــارقة لإلبــداع العــريب 2٠1٠م، جائ جائ
ترمجتــه يف: معجــم شــعراء األحســاء املعارصيــن، مــن إصــدارات نــادي األحســاء األديب، ط1، 
1٤31هـــ، ص197. وانظــر ترمجتــه يف معجــم البابطــني للشــعراء العــرب املعارصين، مؤسســة 

ــداع الشــعري، ط3، 2٠1٤م، مــج 8/29٤. ــز ســعود البابطــني لإلب ــزة عبدالعزي جائ

ــة  ــعرية املوجه ــه الش ــد جتربت ــة، وتع ــة متنوع وتعليمي
ــة يف  ــة الناجح ــارب اإلبداعي ــم التج ــن أه ــل، م للطف
أدبنــا الســعودي بشــكل عــام، ويف حقــل أدب الطفولة 
بشــكل خــاص، مــن هنــا جــاءت أمهيــة هــذه الدراســة 
لتعنــى بتتبــع جتربــة شــعرية ثريــة، تكشــف عــن قــدرة 
ــة،  ــعر الطفول ــة لش ــة احلديث ــة الفني ــة يف الصياغ خاص
ــا  ــددة، م ــة حم ــة عمري ــة إىل فئ ــا موجه ــة إىل أهن إضاف

ــدرة. ــديدة الن ــا ش ــة إليه ــامل املوجه ــت األع زال
وقد كان اختيار موضوع الدراسة ألسباب منها:   

-إن النــص الشــعري املوجــه لألطفــال، ال يقــل شــأنًا 
ــار،  ــة للكب ــعرية املوجه ــوص الش ــن النص ــة ع وقيم
نظــرًا ملــا حيملــه مــن مضامــني متلفــة، إضافــة إىل أنــه 

ــة بعــد مــن الدراســة. مل حيــظ بالفرصــة الكافي
-وجــدت يف أعــامل الشــاعر )حســن الُربيــح( املوجهــة 
للطفولــة، مــا يســتدعي الدراســة والبحــث يف ثناياهــا، 
والكشــف عــام حتملــه مــن مضامــني، وآليــات التعبــري 

. ملختلفة ا
-اإلســهام يف إثــراء الدراســات النقديــة يف األدب 
ــة يف  ــل أدب الطفول ــام، ويف حق ــه ع ــعودي بوج الس

ــاص.      ــه خ ــعودية بوج ــة الس ــة العربي اململك
ــاعر  ــاج الش ــع نت ــة بتتب ــذه الدراس ــى ه ــوف تعن وس

ــني: ــن جانب ــة م ــه للطفول ــح( املوج ــن الُربي )حس
 األول: اجتهــت فيــه إىل رصــد دقيــق ألبــرز املضامــني 
املضامــني  يف  حرصهــا  يمكــن  والتــي  شــعره،  يف 

)الدينيــة - التعليميــة والرتبويــة - الطبيعــة(.
وقــد  الشــعري،  النــص  آليــات  دراســة  الثــاين: 
اقتــرصت فيــه عــىل تنــاول أبــرز الظواهــر الفنيــة 
واألســلوبية التــي اســتعان هبــا الشــاعر لتشــكيل 
نصــه الشــعري، مثــل املعجــم اللغــوي، واجلمــل 
والرتاكيــب، والصــورة الشــعرية، واحلــوار، والتكــرار.
ــعرية  ــامل ش ــة أع ــة ثالث ــاول الدراس ــوف تتن       وس
والتحليــل،  بالدراســة  الُربيــح(  )حســن  للشــاعر 
وهــي: ديــوان "اســمه أمحــد"، وديــوان "أصدقــاء 
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مريــم"، وديــوان "العصفــورة تتكلــم"، يف حماولــة 
ــة،  ــا املختلف ــاءة أبعاده ــامل، وإض ــذه األع ــراءة ه لق
ــات  ــعرية، أو آلي ــني الش ــد املضام ــىل صعي ــواء ع س
التعبــري الفنيــة التــي اســتعان هبــا الشــاعر عــىل تشــكيل 
ــلك يف  ــوف أس ــل، وس ــه للطف ــعري املوج ــه الش نص
ــيل  ــي التحلي ــج الوصف ــامل املنه ــذه األع ــتقراء ه اس

ــة. ــذه الدراس ــن ه ــة م ــج املأمول ــول للنتائ للوص
      أمــا عــن الدراســات الســابقة، فلــم أقــف عــىل أي 
دراســة علميــة ُأفــردت لشــعر )الُربيــح( بوجــه عــام، 
ــاص،  ــه خ ــل بوج ــة للطف ــعرية املوجه ــه الش وأعامل
ــوان:  ــر( بعن ــني حزك ــث )ياس ــة الباح ــوى دراس س
األطفــال  شــعر  يف  والشــجية  الطربيــة  )األنســاق 
بتتبــع  الدراســة  هــذه  اهتمــت  وقــد  املعــارص(، 
األنســاق الفلســفية لشــعر الطفولــة عنــد ثالثــة شــعراء 
معارصيــن، هــم: )نجيــب الكيــالين ( و ) ســليامن 
ــح (،  ــن الُربي ــاعر )حس ــو الش ــام ه ــى ( وثالثه العيس
ــقية  ــارص نس ــة  عن ــىل دراس ــث ع ــرص الباح ــد اقت وق
حمــددة، عنــد كل شــاعر يف ديــوان شــعري حمــدد، وقــد 
كان نصيــب شــاعرنا )الُربيــح( مــن هــذه الدراســة هــو 
تنــاول نســق )التخييــل( يف ديوانــه )اســمه أمحــد(، ومل 
يتعــرض الباحــث يف دراســته للمضامــني أو الظواهــر 
ــي  ــا يعط ــح(، مم ــعر )الربي ــلوبية يف ش ــة واألس الفني

ــة.  ــدة واألصال ــة اجل ــة صف ــذه الدراس ه

أوالً: املضامن الشعرية:
• املضمون الديني:

يــأيت املضمــون الدينــي يف مقدمــة املوضوعــات البارزة 
يف أعــامل )الُربيــح( املوجهــة لألطفــال؛ ملــا لــه مــن دور 
هــام يف تأصيــل القيــم اإليامنيــة، واألخالق اإلســالمية 
ــادئ  ــك مــن املب ــة يف نفــس الطفــل، وغــري ذل الفاضل
ــه  ــل، وانتامئ ــز والء الطف ــهم يف تعزي ــي تس ــم الت والقي
لدينــه وأمتــه، ويف ذلــك عــون للطفــل عــىل فهــم احلياة 
فهــاًم ســويًا، فاملضمــون الدينــي "هيتــم بتأصيــل القيــم 

ــق  ــة يف نفــوس األطفــال واحلــرص عــىل تعمي الروحي
معنــى اإليــامن وتأكيــد مبــدأ الوحدانيــة وتقريــب 
الصغــرية  وعقوهلــم  أذهاهنــم  إىل  األلوهيــة  فكــرة 
 .)1٤ 2٠٠7م:  مبسطة")عيســى،  ســهلة  بصــورة 
ــب  ــي جي ــز الت ــم الركائ ــي أه ــون الدين ــل املضم ويمث
أن حيملهــا األدب املوجــه لألطفــال؛ لتحقيــق غايــات 
مــن أمههــا ترســيخ العقيــدة اإلســالمية الصافيــة، 
ــم  ــون مه ــدان، "فاملضم ــة الوج ــر، ومتع ــراء الفك وث
ــه  ــق من ــذي تنطل ــور ال ــه املح ــال؛ ألن يف أدب األطف
ــال  ــام األجي ــح أم ــق الصحي ــد الطري ــا لتمهي توجهاتن

           .)1٤: الناشــئة")عبدالفتاح،1٤21هـ 
     ومــن أهــم املضامــني التــي وظفهــا الشــاعر )حســن 
لألطفــال،  املوجهــة  الشــعرية  أعاملــه  يف  الربيــح( 
اســتثامره لســرية املصطفــى -عليــه الصــالة والســالم- 
ملــا تتضمنــه مــن أحــداث ومواقــف ومعجــزات 
جتــذب اهتــامم األطفــال، وتغــرس يف نفــوس الناشــئة 
كثــريًا مــن القيــم واملبــادئ األخالقيــة الرفيعــة، حيــث 
وظــف الشــاعر تلــك األحــداث واملواقــف بأســلوب 
ــخصية،  ــذه الش ــات ه ــراز صف ــع؛ إلب ــيص رفي قص
والكشــف عــن مالمــح وجوانــب عظمتهــا، بصــورة 

ــا. ــدون بصفاهت ــال ويقت ــا األطف يعيه
     وقــد أفــرد )الربيــح( للســرية النبويــة منظومــة 
شــعرية بعنــوان: ) اســمه أمحــد (، بلغــت اثنــي عــرش 
نموذجــًا شــعريًا، تنــاول مــن خالهلــا أبــرز املحطــات 
واملواقــف يف حياتــه - عليــه الصــالة والســالم- التــي 
تؤســس للطفــل ســلوكًا حســنًا، مــن خــالل االقتــداء 
ــة  ــالم- يف بني ــالة والس ــه الص ــريته -علي ــأيس بس والت
ــي  ــوض، وتذك ــد والغم ــن التعقي ــأى ع ــلوبية تن أس
روح اإلعجــاب يف نفــوس األطفــال، وتشــبع خياهلــم، 
ــة،  ــاة البرشي ــدًا يف حي ــًا فري ــدوة ونموذج ــاره ق باعتب
كــام أردفهــا الشــاعر بعــرش ثمــرات تربويــة مــن ســريته 
الرشيفــة، كاألمانــة، والصــدق، والعفــو عنــد املقــدرة، 
وإتقــان العمــل، والرأفــة باحليوان...الــخ؛ ليغــرس يف 
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الطفــل حمبتــه -عليــه الصــالة والســالم- ومــا جــاء بــه 
مــن عبــادات وســلوكيات اجتامعيــة ســامية، وســوف 
نــأيت عــىل تلــك الثمــرات يف صفحــات البحــث 

ــة.  التالي
الشــعرية  املجموعــة  هلــذه  الشــاعر  عنــون  وقــد 
ــة  ــه عتب ــكل ب ــد( ليش ــمه أمح ــرب )اس ــوان األك بالعن
ــذه  ــوص ه ــول إىل نص ــة للدخ ــذة مهم ــة، وناف نصي
ــارش  ــتحضار مب ــاري واس ــاص إش ــة، يف تن املجموع
ــي اهلل  ــان نب ــىل لس ــاءت ع ــي ج ــة الت ــة الكريم لآلي

ــاىل: ــه تع ــالم( بقول ــه الس ــى )علي عيس
ــى  ــَل إِنِّ ِءي ٓ ــٓى إرِْسَٰ َبنِ ــَم َيٰ ــُن َمْرَي ــى اْب ــاَل ِعيَس ﴿ َوإِْذ َق
ــا َبــنْيَ َيــَدىَّ ِمــَن التَّْوَرٰيــِة  ًقــا ملَِّ َصدِّ َرُســوُل اهللَِّ إَِلْيُكــم مُّ
ــامَّ  ــُد َفَل ــُمُه َأمْحَ ــِدى اْس ــن َبْع ــى ِم ــوٍل َيْأتِ ا بَِرُس ً ــرشِّ َوُمَب

ــنٌي ﴾َّ بِ ــْحٌر مُّ ــَذا ِس ــوا َهٰ ــِت َقاُل ــم بِاْلَبيِّنَٰ َجآَءُه
)الصــف: 6(،وهــو اســم علــم مــن صفــة أفعــل 
التفضيــل الــدال عــىل صفــات الفضــل والكــامل؛ 
ــه  ــة -علي ــة واخلُُلقي ــامئله اخلَْلقي ــًا لش ــون جامع وليك
الصــالة والســالم- وداالً داللــة مبــارشة عــىل مضامني 
ــى  ــرية املصطف ــىل س ــوء ع ــلط الض ــي تس ــوان الت الدي
-عليــه الصــالة والســالم- مــن خــالل بعــض اآليــات 
القرآنيــة واألحاديــث النبويــة واألحــداث التارخييــة يف 
حياتــه -عليــه الصــالة والســالم-،"وهذه الكلمــة 
اجلامعــة )أمحــد( التــي أوحــى اهلل هبــا إىل نبــي اهلل 
عيســى )عليــه الســالم( أراد اهلل هبــا أن تكــون شــعارًا 
جلــامع صفــات الرســول املوعــود هبــا -صــىل اهلل 
ــىل  ــدل ع ــة ت ــى صيغ ــت بأق ــلم- صيغ ــه وس علي
ذلــك إمجــاالً بحســب مــا تســمح اللغــة بجمعــه مــن 
معــاٍن، ووكل تفصيلهــا إىل مــا يظهــر مــن شــامئله قبــل 
بعثتــه وبعدها")بــن عاشــور،198٤م: 185/28(، 
ــوان:  وقــد صــّدر الشــاعر هــذه املجموعــة بنــص بعن
)بِشــارُة األنبيــاء(، اســتهله بابتهــال خليــل اهلل إبراهيــم 

ــول: ــث يق ــالم، حي ــه الس علي
 ِمْن َعْهِد إِبراِهيَم

                            كاَن البيُت يف َشْوٍق إىل ِضياْه
 ِمن يوِم أن َدَعا خليُل اهللِ:

ًة ِمنّي                                   رّب، اجَعْل بِِه، ُذّريَّ
 ُتِقيُم َحْوَلُه الّصالْة

                                  واْبَعْث َرُسوالَ ِمنْهْم
 ُيعّلُم الِكتاَب،

َكاْة)2(                                    واحِلْكَمَة، والزَّ
فالشــاعر مــن خــالل النــص الســابق يســتحرض بشــارة 
ــه  ــىل اهلل علي ــد -ص ــا حمم ــالم بنبين ــه الس ــم علي إبراهي
ــل  ــة الطف ــب ملرحل ــعري مناس ــلوب ش ــلم- بأس وس
العمريــة، حيــث عمــد الشــاعر إىل اختيــار مجل شــعرية 
واضحــة  وعبــارات  ســهلة،  ألفــاظ  ذات  قصــرية 
خيالــه"  وتســتثري  الطفــل  تســتدرج  تعقيــد،  دون 
ــيطة  ــهلة بس ــه س ــال أن ألفاظ ــعر األطف ــري ش ــال يض ف
ــون  ــيط واملضم ــاء البس ــني اإلحي ــع ب ــة أن جتم رشيط
الّدال")زلــط،2٠1٤م:7(، فاجلمــل القصــرية تســاعد 
ــارة واالنفعــال لــدى الطفــل،  عــىل خلــق شــعور اإلث
وتتيــح لــه ســهولة تلقــي مضمــون النص، فاألســلوب 
ــاظ  ــب األلف ــب غري ــذي يتجن ــو ال ــل ه ــم للطف املالئ
ــارات، ويصــاغ يف مجــل قصــرية مالئمــة تعطــي  والعب

ــم.  ــل والفه ــة للتأم ــاحة كافي ــل مس للطف
     ثــم يواصــل الشــاعر يف املقطــع الثــاين مــن النــص، 
بشــارات األنبيــاء بمحمــد -عليــه الصــالة والســالم- 

فيتوقــف مــع بشــارة موســى عليــه الســالم، بقولــه:
يِف َعْهِد )ُموَسى( ِحيناَم أْخرَب 

ْ َوكاَن يِف التَّْوراِة َقد َبرشَّ
صفاته:

يْأُمُر بامَلعروِف بنَي َقْوِمِه
وَيمنُع امُلنَكْر،

حُيِلُّ كل َطّيٍب هَلْم،

)2( حســن الربيــح، ديــوان )اســمه أمحــد(، وزارة الثقافــة والفنــون والــرتاث، قطــر، 2٠1٤م، 
ص7. 
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)3( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص 8.
)٤( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص9.

)5( عبداهلل بن عبداملطلب، وهو والد الرسول عليه الصالة والسالم.
)6( آمنة بنت وهب، وهي والدة الرسول عليه الصالة والسالم.

حُيّرُم اخلبيَث، وامُلْسِكْر
فاّتبِعوه ِحينام َيْظَهْر   

فاّتبِعوه ِحينام َيْظَهْر)3( .   
     فالشــاعر مــن خــالل املقطــع الســابق خياطــب 
ــامئله  ــل ش ــدف إىل تأصي ــرية، هت ــارات قص الطفــل بعب
ــى  ــا موس ــرّش هب ــي ب ــالم- الت ــالة والس ــه الص -علي
إىل  وتقريبهــا  الطفــل،  نفــس  الســالم(، يف  )عليــه 
فهمــه وإدراكــه؛ لتكــون نرباســًا لــه يف حياتــه، وجتعلــه 
ــذا  ــات ه ــن صف ــالق، فم ــلوك واألخ ــتقيم الس مس
النبــي الكريــم أنــه يأمــر باملعــروف بــني قومــه، وينكــر 
ــكر،  ــث واملس ــّرم اخلبي ــب وحُي ــل كل َطّي ــر، وحي املنك
ــة  ــل دالل ــه حيم ــد أن ــابق جي ــع الس ــن للمقط فاملتمع
ــِن  ــْم َع ــُروِف َوَينَْهٰيُه ــم بِامْلَْع ــة: ﴿َيْأُمُرُه ــة الكريم اآلي
ــَث﴾  ــُم اخْلََبِٰٓئ ُم َعَلْيِه ــرِّ ــِت َوحُيَ يَِّبٰ ــُم الطَّ ــلُّ هَلُ ــِر َوحُيِ امْلُنَك
)األعــراف157(. فاأللفــاظ القرآنيــة هلــا أثــر كبــري يف 
ــز  ــان، وحتفي ــة ملكــة البي تقويــم لســان الطفــل، وتنمي
ــه  ــي ذوق ــة تنم ــروة لغوي ــاب ث ــل الكتس ــال الطف خي
وحســه األديب، وقــد وفــق الشــاعر يف توظيــف أدواتــه 
اللغويــة يف تنــاص إشــاري يعتمــد التكثيــف واإلجيــاز، 
ــاعره،  ــل ومش ــدان الطف ــاظ وج ــري األلف ــث تث بحي
ــه  ــكل يف ذهن ــع تتش ــذا املقط ــه هل ــد قراءت ــل عن فالطف
مالمــح تلــك الشــخصية العظيمــة، وتســتقر يف نفســه، 
وتدفعــه إىل االقتــداء هبــا، كــام عمــد الشــاعر يف هنايــة 
املقطــع إىل اســتخدام أســلوب التكــرار باســتخدام 
ــات يف  ــك الصف ــيخ تل ــوه(؛ لرتس ــر )فاتبع ــل األم فع
ــن  ــرار م ــا، فالتك ــداء هب ــة االقت ــل، وأمهي ــس الطف نف
األســاليب املحببــة لــدى األطفــال، فهــو يســهل عليهم 
عمليــة احلفــظ، وإعطائهــم فرصــة أكــرب لفهــم املعنــى.                                            
ــى  ــي اهلل عيس ــارة نب ــه ببش ــاعر نص ــم الش        وخيتت
)عليــه الســالم(؛ ليؤكــد يف ذهــن الطفــل عظمــة تلــك 

ــزل  ــم ت ــأيس، فل ــداء والت ــرة باالقت ــخصية اجلدي الش
األنبيــاء ُتبــرش ببعثتــه وتأمــر باتباعــه ونــرصه إذا ُبعــث، 

ــول: فيق
بِشارة امَلسيِح يف اإلنِجيِل

ُه أمحدا   قد َسامَّ
َسيمتيل ِمن ُنوِرِه،

امَلَدى
وَينرُشُ األْرَجاَء
الِم واهلَُدى بالسَّ

غدًا َسَيأيِت َوْعُدُه،
فاْرَتِقُبوا الَغَدا)٤(

ــل  ــح( للطف ــدم )الُربي ــم( يق ــوان )اليتي ــص بعن ويف ن
موقفــًا وحدثــًا عظيــاًم يف حياتــه -عليــه الصــالة 
ــاًم، وكيــف تــوىل  ــده ونشــأته يتي والســالم- وهــو مول
ــاة  ــد وف ــره بع ــام بأم ــه والقي ــب رعايت ــه عبداملطل عم
ــريًا،  ــاًل فق ــاه عائ ــاش يف صب ــف ع ــه، وكي ــه وأم أبي
ــاًم  ــالم- يتي ــالة والس ــه الص ــأته -علي ــده ونش فمول
ــد  ــه، وق ــداث يف حيات ــم األح ــن أه ــد م ــريًا يع وفق
ــة  ــم الكامن ــن القي ــدد م ــيخ ع ــاعر لرتس ــتثمره الش اس
ــة  ــاعر إىل قيم ــري الش ــا يش ــدث، وهن ــذا احل ــول ه ح
ــاة  ــد وف ــه بع ــواله اهلل بحفظ ــث ت ــة، حي ــة عظيم إيامني
ــتخالص  ــة واس ــك القيم ــل تل ــد للطف ــه؛ ليؤك والدي
ــًا  ــه غرس ــل من ــه، وجتع ــده يف حيات ــي تفي ــرب الت الع

ــول: ــه. فيق ــه وجمتمع ــىل أهل ــريه ع ــم خ ــًا يع صاحل
                                 جاَء إىل احلَياْة
                                 وما رأى أباْه

                                     َفقبَل أْن ُيوَلَد
                                 ماَت عنُه َعبُداهللْ)5(
وِحيناََم َصاَر َصبيًا، 
فارقْت آمنُة)6( احلياْة
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غرْي  َفعاَش ُيْتَمُه الصَّ
َوكاَن عائاًل َفقرْي

لكنام اهللُ توىّل ِحفَظه
ويف الّصبا َرعاْه 

يف َكنِف اجلَّد اجلَِليْل
َوِعنَْد َعّمِه الَكِفيْل)7(.                        

ــى  ــث املصطف ــه حدي ــاعر يف نص ــتحرض الش ــام يس ك
ــم يف  ــل اليتي ــا وكاف ــالم- " أن ــالة والس ــه الص -علي
اجلنــة كهذا")البخــاري، 1٤22هـــ: 9/8(؛ ليؤكــد 
للطفــل تلــك املكانــة العظيمــة لكافــل اليتيــم والقائــم 
ــه  ــول -علي ــن الرس ــه م ــرب منزلت ــؤونه، وق ــىل ش ع

ــه: ــة، بقول ــالم- يف اجلن ــالة والس الص
                           قال لنا رسولنا الكريم:

                           أنا وكافل اليتيم
                           يف جنة النعيم )8(.

    كــام يؤكــد الشــاعر يف هنايــة نصــه عــىل قيمــة تربويــة 
عظيمــة وهــي العنايــة باليتيــم، وإدخــال الــرسور 
ــإن  ــًا، ف ــيًا أو معنوي ــه نفس ــدم إيذائ ــه، وع ــىل نفس ع
ــى  ــة للمصطف ــم، طاع ــىل اليتي ــرسور ع ــال ال يف إدخ

ــول:  ــني: فيق األم
ال َتْقَهُروا الَيتِيَم يا أِحبَّتِي،

ال َتْقَهُروا الَيتِيْم
َم الَيتِيْم فاهللُ يِف ِكَتابِِه َقْد َكرَّ

ًة   َفإْن َرأْيُتُموُه َمرَّ
َفاْبَتِسُموا يِف َوْجِهِه 

وَر يِف ُفؤاِدِه ُ َكي ُتدِخُلوا الرسَّ
ِة الَيتِيْم َفإّن يِف َمرَسَّ

ًة للُمصَطَفى الكريْم)9( َمرَسَّ
ويواصــل )الُربيــح( رحلتــه مــع ســرية املصطفــى 

)7( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص 12.
)8( املصدر نفسه، ص1٤.

)9( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص1٤.
)1٠( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص15.

خالهلــا  مــن  مقدمــًا  والســالم-  الصــالة  -عليــه 
واألحــداث  واملواقــف  الــدروس  مــن  جمموعــة 
املختلفــة التــي تســهم يف تنشــئة الطفــل، وتربيــة 
ــريًا  ــه كث ــق يف نفس ــام تعّم ــالمية، ك ــة إس ــه تربي روح
ــة يف  ــة. ورغب ــة املختلف ــارف الرتبوي ــم واملع ــن القي م
عــدم اإلســهاب ســوف أكتفــي بالنــامذج الســابقة 
ــوي  ــون الرتب ــل للمضم ــي، وأنتق ــون الدين يف املضم

والتعليمــي.

ثانيًا: املضمون الرتبوي والتعليمي:
ــني  ــن املضام ــي م ــوي والتعليم ــون الرتب ــد املضم يع
البــارزة يف أعــامل )الربيــح( الشــعرية املوجهــة للطفــل؛ 
ملــا لــه مــن دور هــام يف تنشــئة الطفــل وتوجيه ســلوكه، 
ــل  ــوية، جتع ــالق س ــادئ وأخ ــخصيته بمب ــل ش وصق
ــه، "  ــه وجمتمع ــاًل يف أرست ــًا وفاع ــرصًا إجيابي ــه عن من
فالكتابــة لألطفــال نــوع مــن الرتبيــة، وكاتــب الطفــل 
ــًا" ــرٍب قبــل أن يكــون مؤلف هــو بالدرجــة األوىل ُم

) نجيب، 1991م: 31(.    
ومــن النصــوص الشــعرية التــي عمــد )الربيــح( فيهــا 
إىل املضمــون التعليمــي، نــص بعنــوان )اســمه أمحــد( 
ــري،  ــي الصغ ــاه املتلق ــه انتب ــن خالل ــاعر م ــتثري الش يس
ويأخــذ بيــده للمشــاركة يف تركيــب لفظــة )أمحــد( عــرب 
أصواهتــا وحروفهــا املقطعــة، بأســلوب تعليمــي ســهل 
يســتهوي الطفــل ويشــد انتباهــه، ويتضــح مــن خــالل 
ــلوب  ــود األس ــرس مج ــىل ك ــاعر ع ــدرة الش ــص مق الن
ــات  ــة ومفارق ــه طراف ــح نص ــه، فيمن ــي وجفاف التعلم

مدهشــة تثــري فضــول الطفــل، فيقــول:
ألــــٌف.. حـــــــاٌء.. مــــــيــــــٌم ..داٌل

اِْجـــَمـــْعـــَهـا، َواْقــــَرْأَهـا: أْحـــَمــــْد  
اِْســـــــٌم َمـــــْعـــــنَــاُه ال َيــْخـــــَفـــى

ـــــاِس َلـــُه َيــْشـــَهــْد)1٠(.     َوَثــــنَــاُء الــــنَـّ
ــتثارة  ــدًا اس ــلوب قاص ــذا األس ــح هل ــد الربي ــد عم وق
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ــايف  ــادي األديب الثق ــدارات الن ــن إص ــم(، م ــورة تتكل ــوان )العصف ــح، دي ــن الربي )11( حس
باحلــدود الشــاملية، ط1 ، 2٠2٠م، ص27.

)12( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص17.

دهشــة املتلقــي الصغــري والتحليــق بــه بعيــدًا وحماولــة 
إرشاكــه يف لعبــة احلــروف املقطعــة، التــي تعمــل عــىل 
ــل دالالت أراد  ــا حتم ــام أهن ــل، ك ــرة الطف ــيط ذاك تنش
الشــاعر مــن خالهلــا إبــراز مــا حتملــه تلــك الشــخصية 

العظيمــة مــن صفــات.
يأخــذ  لســان(  بِغــري  )ُمعّلــٌم  بعنــوان:  نــص  ويف 
)الربيــح( هــذا املتلقــي الصغــري يف رحلــة مشــوقة 
مــع أدايت الكتابــة القلــم والــورق، يف حماولــة لرتســيخ 
ــدأ  ــام يب ــان، فبه ــاة اإلنس ــني يف حي ــك األدات ــة تل قيم
ــم،  ــم والتعل ــو العل ــه نح ــق طريق ــه األوىل، وش رحلت
الــذي يعــد مفتاحــًا يرتفــع بــه شــأن األمــم، وألمهيــة 
القلــم واإلعــالء مــن شــأنه فقــد أقســم اهلل بــه يف كتابــه 
ــم  ــايل وقم ــو املع ــم نح ــت األم ــه تنافس ــز، وب العزي

ــول: ــد، فيق املج
                                  قلٌم.... ورٌق
                                  ورٌق.... قلٌم

                                  هِباَم َتعلَّمنا احِلَكْم
                                 اهلل أقسم بالقلم

                                 ُقرآننا فيه كالم اهلل
                                 ُخطَّ عىل الورق 

                                 قلٌم... ورٌق
                                 ورٌق... قلٌم

                                 هِباَم َتنَاَفَسِت األُمْم)11(.
بعنــوان:  نــص  يف  التعليمــي  املضمــون  ويتجــىل 
)احلــروف الراقصــة(، مــن خــالل اعتــامد الشــاعر عــىل 
تنــاول الرتتيــب األبجــدي للحــروف العربيــة )أبجــد 
هــوز(، بأســلوب تعليمــي يقــوم عــىل التشــويق، 
لغــرس  بلغتــه؛  ويربطــه  الطفــل  خيــال  وينشــط 
ــد  ــل، فق ــن الطف ــروف يف ذه ــذه احل ــتعامالت ه اس
اســتطاع الشــاعر بأســلوب ســهل أن يربــط كل مقطــع 

ــد  ــهم يف تأكي ــاص يس ــى خ ــروف بمعن ــك احل ــن تل م
ذلــك املعنــى يف نفــس الطفــل، ويســهل عليــه حفظــه 

ــول: ــره، فيق وتذك
                                 )أبجد.. هّوز(

                                 أنا يف َفصيِل 
                                 ُكنُت األبَرْز

                                 )ُحّطي.. َكَلُمْن(
                                أنا ِمْن َدْريِس
                                ِعنِدي ِحَكٌم

                                )َسْعَفص.. َقَرَشْت(
                                ُأخـتِـي َعــَرَفـْت 

                                ُجـَمــاًل َوَحـَكـْت
                                )َثْخٌذ.. َضْظُغ(
                                حَيـُلـو َصـوٌت

                                َفـَلـُه َأْصـُغــوا
                                حــرفًا حــْرَفا 
                                َتسـُمـو ُلغـتِي

                                َوْهَي األْصَفي)12(. 
ُة ُتعــّرُف بنفســها(، يواصــل  ــدَّ ويف نــص بعنــوان: )الشَّ
)الُربيــح( اســتثارة وجــدان املتلقــي الصغــري بأســلوب 
ويســهم  اللغويــة،  الطفــل  ثقافــة  يثــري  تعليمــي 
يف نمــوه املعــريف، ويعــزز مكانــة اللغــة العربيــة يف 
ة(  ــدَّ ــث )الشَّ ــه بحدي ــاعر نص ــح الش ــد افتت ــه، فق نفس
ــل  ــىل اجلم ــدًا ع ــم، معتم ــري املتكل ــها بضم ــن نفس ع
القصــرية، واملفــردات البســيطة املالئمــة لقامــوس 

ــول: ــوي، فيق ــل اللغ الطف
                            نحن حرفان
                            تشاهبنا متامًا

نا ُحٌب عميق                             َشدَّ
ثمَّ أصبحنا من اللهفة



1٠8

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

ِشْعُر الطفولة )دراسة يف املضامني وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجًا

حرفًا واحدًا 
يْأَبى انقساما)13(.     

ــس  ــن جن ــني م ــن حرف ــارة ع ــا عب ة يف أصله ــدَّ فالشَّ
واحــد، أوهلــام ســاكن واآلخــر متحــرك، فأدغــم 
احلرفــني وأصبحــا حرفــًا واحــدًا، وانطالقــًا مــن هــذا 
املعنــى يأخــذ الربيــح بخيــال الطفــل إىل مشــهد متثيــيل 
ــع  ــق م ــة تتواف ــارة تعليمي ة، يف إش ــدَّ ــان الشَّ ــىل لس ع
لغــة الطفــل البســيطة، وتثــري ذهنــه بمعــارف وعلــوم 
ــا  ــي توخاه ــة الت ــق الغاي ــهمت يف حتقي ــدة، أس جدي
الشــاعر، واملتمثلــة يف إثــراء قامــوس الطفــل اللغــوي، 

ــول:   فيق
                           َجَلَسْت َفْوِقي ُسكوٌن

                               ِمثَل تاِج امَلِلَكْة
ْت َعليِه َحَرَكْة                                وأِخي امَتدَّ
كِل                                 وَبِقينا يف اختاِلِف الشَّ

                               َحرفًا واِحدًا 
                               يأَبى انِقَساما
ُة  دَّ                                اسُمنا الشَّ

                           يا َمن تبحُثوْن)1٤(.
ــًا  ــًا تربوي ــص توجيه ــة الن ــاعر يف هناي ــدم الش ــام يق ك
يتمثــل يف املحافظــة عــىل الصديــق يف الّشــدة والرخــاء، 
ــه يف  ــندًا لصديق ــون س ــن يك ــو م ــويف ه ــق ال فالصدي
كافــة أمــوره، ويقــدم لــه العــون يف الــرساء والــرضاء، 

ــول: فيق
دِة   ُكْن إىل َصحبَِك يف الشِّ

حرفًا واحًد
يأَبى انِقساما)15(. 

ــل  ــدى الطف ــي ل ــب العلم ــارة اجلان ــب إث      ويف جان
نجــد الشــاعر يوظــف قصــة العــامل املســلم )عبــاُس بُن 

)13( حسن الربيح، املصدر السابق، ص21.
)1٤( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص22.

)15( املصدر السابق، ص23.

ــوك األديب، د.ت،  ــادي تب ــورات ن ــن منش ــم(، م ــاء مري ــوان )أصدق ــح، دي ــن الربي )16( حس
ص٤8.

فرنــاس(، صاحــب الســبق يف حماولــة الطــريان األوىل؛ 
هبــدف إثــارة االهتــامم العلمــي لــدى الطفــل، وتلقينــه 
ــرض  ــوقة، فيع ــة مش ــة بطريق ــائل العلمي ــض املس بع
لصفــات تلــك الشــخصية، وقدرتــه عــىل اجتيــاز 
العقبــات وكيــف تغلــب عليهــا، وصــوالً إىل اخرتاعــه 
"فالقصــة  واكتشــافه العلمــي يف مهــارة الطــريان، 
العلميــة تعــد وســيلة إلثــارة االهتــامم بالعلــم وزيــادة 
الثقافــة واملعرفــة لــدى الطفــل يف هــذا املجال")عطــا، 
1982م: ٤5(، وقــد أثــرى الشــاعر مــن خــالل النص 
عقــل الطفــل الصغــري بمعلومــات تســاعده عىل تفســري 
بعــض الظواهــر العلميــة، وتأخــذ بيــده نحــو املعــارف 
والعلــوم املختلفــة، ففــي بدايــة النــص يركــز )الُربيــح( 
ــف  ــريان، وكي ــاس بالط ــن فرن ــاس ب ــغف عب ــىل ش ع
ــا  ــاءل م ــامء، ويتس ــور يف الس ــة الطي ــب حرك كان يراق

الــذي ينقصنــي حتــى أطــري؟ فيقــول:
ُمنُذ أن كاَن صغريًا

امْء كاَن َيرُنو للسَّ
َيلَحُق الطَّرَي بَعينَيِه
وهَيـَوى أن َيطِـرْي

يِف َصباِح احلَـْقـِل 
جَيِري َفاِردًا

ِمثَل الَعَصافرِِي َيَديِه
اٍت وُيعيُد الَقفَز َمرَّ

وَيبِكي
ما الذي َينُقُصنِي َحتَّى َأطِرْي؟ )16(

ــم  ــك احلل ــل ذل ــاردًا تفاصي ــاعر س ــل الش ــم يواص ث
ــه  ــاس( وحماولت ــن فرن ــاس ب ــراود )عب ــذي كان ي ال
األوىل لتحقيــق حلمــه حتــى أصبــح مــع اإلرصار 
والعزيمــة واقعــًا، ليقــدم للطفــل درســًا عمليــًا يف 
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)18( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص3٠. )17( حسن الربيح، املصدر نفسه، ص5٠.
)19( حسن الربيح، املصدر نفسه، ص3٠.

)2٠( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص32.

الكفــاح مــن أجــل حتقيــق األحــالم، وأن احللــم مهــام 
ــة واإلرصار يصبــح واقعــًا  ــه مــع الرغب ــاًم فإن كان عظي

ــول:   ــًا، فيق ملموس
يِف َلِذيِذ النّوِم،

َيعلو بِجناَحنِي وَذيْل
يلَمُس الَغيَمَة والنّْجَمة،

ال خَيَشى الّسُقوْط
كاَن يِف احلُْلِم َيطِرْي

أصَبَح الُصبُح وَطاْر 
طاَر )عّباُس بُن فِرناٍس(

فإَذا َما مَلََحْت أعُينُُكم َطريًا
فقولوا:

كاَن هَيَوى أن َيطِرْي )17(  
وقــد اســتثمر )الُربيــح( ســرية املصطفــى -عليــه 
الصــالة والســالم- يف تأصيــل عدد مــن القيــم الرتبوية 
التــي تغــرس يف نفــس الطفــل األخــالق والســلوكيات 
احلســنة، وحثــه عــىل االبتعــاد عــن الصفــات الســيئة، 
ومــن ذلــك صفــة األمانــة والصــدق، التــي ال يعــرف 
اإلنســان طريقــًا للنجــاة إال باتباعهــا ومتثلهــا يف قولــه 

وفعلــه، فيقــول:
أتعرفون قصة األمني؟

أتعرفون من هو األمني؟
أتعرفون يا أحبتي؟
ملاذا ُسّمي األمني؟

هو الذي ما خان يف مال وال وديعة
يف رعيه األغنام أو يف مهنة التجارة
كانت قريش حتفظ األموال عنده

وما رأت منه سوى الوفاِء والطهارة
أحبتي

                          متسكوا بالصدق واألمانة 

لتنرشوا اإلخالص بينكم)18(.
بأســلوب  الســابق  نصــه  الشــاعر  افتتــح  وقــد 
ــاركة  ــتاملته إىل املش ــل واس ــويق الطف ــتفهام؛ لتش االس
والوصــول إىل مــا حيملــه االســتفهام مــن داللــة، 
تتمثــل يف معرفــة صفــة مــن أبــرز صفــات هــذه 
الشــخصية العظيمــة، مــن خــالل لفــت نظــر املخاطب 
وشــد انتباهــه، فتكــرار الشــاعر ألســلوب االســتفهام 
دالليــًا  بعــدًا  يعطــي  النــص  بدايــة  )أتعرفــون(، 
يســتطيع املتلقــي مــن خاللــه اكتشــاف تلــك الداللــة، 
فيــأيت اجلــواب عــىل لســان الشــاعر بعــد ذلــك بقولــه:

هو الذي ما خان يف مال وال وديعة
يف رعيه األغنام أو يف مهنة التجارة
كانت قريش حتفظ األموال عنده

وما رأت منه سوى الوفاِء والطهارة )19(. 
ــح(  ــتثمرها )الُربي ــي اس ــة الت ــرات الرتبوي ــن الثم وم
مــن ســرية املصطفــى -عليــه الصــالة والســالم- صفة 
ــاع  ــن طب ــح م ــو والصف ــدرة، فالعف ــد املق ــو عن العف
النفــوس العظيمــة، والتســامح والغفــران قيــم ســامية 
حثــت عليهــا مجيــع األديــان، وهــي داللــة عــىل صفــاء 
النفــس، وســالمتها مــن الغــل واحلقــد، ومــن خــالل 
هــذه الثمــرة الرتبويــة ُيقــدم الربيــح للطفــل قيمــة هــذه 
الصفــة العظيمــة، وأثرهــا اإلجيــايب يف حيــاة اإلنســان، 
حمــاوالً غــرس قيــم التســامح والعفــو يف نفــس الطفل، 

ويدعــوه إىل أن يتمثلهــا واقعــًا يف حياتــه، فيقــول:
أْســَمــى مـِــن الـّثـأِر الـَقـِديــِم 

الــعــفــُو ِعــنْــَد الــَمــْقــــِدَرْة 
َفـتـعـّلــمــوا الصـفـح اجلمـيل 
إذا وقــعــتــم يف خــصـــــام 

مـن يـنـس أخـطـاء الصديـق
يـعــش ســعــيــدًا فـي سـالم )2٠(
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    ويف نــص بعنــوان: )اإلتقــان يف العمــل(، يؤكــد 
)الُربيــح( عــىل ثمــرة تربويــة مهمــة حــث عليهــا 
نبينــا الكريــم -عليــه الصــالة والســالم- بقولــه: 
أن  إذا عمــل أحدكــم عمــاًل  حُيــب  تعــاىل  اهلل  "إن 
اســتثمر  وقــد  33/7(؛  ُيتقنه")البهقي،1٤23هـــ: 
الربيــح موقفــًا للنبــي -عليــه الصــالة والســالم- مــع 
ــأن  ــة ب ــر الصحاب ــازة وأم ــرض جن ــا ح ــه عندم أصحاب
يكــون القــرب بأحســن منظــر، ليستشــهد هبــذا املوقــف 
ــى وإن  ــورة حت ــل ص ــل بأفض ــان العم ــة اتق ــىل أمهي ع
كان عمــاًل يســريًا، وقــد تضمــن النــص توجيهــًا 
تربويــًا مبــارشًا للطفــل، بــأن العمــل املتقــن هــو 
الطريــق األمثــل حليــاة ســعيدة، كــام أنــه عبــادة يؤجــر 

ــول: ــا، فيق ــا صاحبه عليه
حــضــر النبي َجـنـازة 

ومى ُيوارهيا الـثرى
أمر الصحابة أن يكـون 
القـبـُر أحـسـَن َمنَظــَرا
يـــدري بـأن الـقـبـَر ال

يـبقـى، إذا امـتـَد األجـْل
لــكــنــمــا اهلل أحـــــب 

بـذاك إتـقـان الـعــمـــل
فاخرت لنفسك إن عملت

مــن األمــور األفـضـال )21(. 
ومــن املضامــني والقيــم الرتبويــة التــي ســعى )الُربيح( 
ــوان،  ــة باحلي ــة الرأف ــل أمهي ــس الطف ــيخها يف نف لرتس
فهــو أحــد الكائنــات التــي تســتحق العنايــة واالهتــامم؛ 
ــا  ــوق يف دينن ــه حق ــات اهلل، ول ــن ملوق ــزء م ــه ج ألن
جيــب أن ُتصــان وحُتــرتم، وعــن العنايــة باحليــوان 
والرأفــة بــه يوجــه )الُربيــح( طفلــه الصغــري إىل الرفــق 
ــة  ــة إىل قص ــارة مهم ــه، يف إش ــدم إيذائ ــوان وع باحلي
املــرأة التــي دخلــت النــار بســبب هــرة حبســتها فلــم 

)22( حسن الربيح، املصدر نفسه، ص36.)21( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد (، ص35. 

ــول:  ــا، فيق ــعى إىل رزقه ــا تس ــا ومل ترتكه تطعمه
إْن ُكـــنْـــَت ُتــرّبـي َحــَيــوانًا 
ال َتــْحــبِْس َعـنــُه األنــــوارا 
أَو َمـــا َتــــْدِري أنَّ امـــــرَأًة

اَرا    تِـهـا النَـّ َدخــلــْت فِـي ِهـرَّ
كـهـا  لـــم ُتـطـِعـْمـهـا لـم َترْتُ

َيا   َتْسَعـى يِف األرِض لِكْي حَتْ
ـتِـها َقـــْد أْخـَبــَرنا  َعـــن ِقـصَّ
َطــــه َكــْي َنــْرَعـاَهـا َرْعـَيا  
ال ُنـــْؤِذي َيــْومــًا َحـَيــوانًا 
ُهـَو َيْشـُعـُر َلكـْن ال خُيْـرِبْ )22( 

وقــد عمــد )الُربيــح( إىل اســتعامل ألفــاظ قريبــة، 
وتراكيــب ســهلة، يدركها الطفل ويســتطيع اســتيعاهبا، 
فمــن  للطفــل،  العمريــة  املرحلــة  مــع  وتتناســب 
خــالل تلــك األلفــاظ اســتطاع الشــاعر جــذب انتبــاه 
الطفــل بأســلوب يميــل إىل اإلجيــاز وعــدم اإلطنــاب؛ 
ــد  ــهولة، وق ــرس وس ــص بي ــن الن ــدف م ــال اهل إليص
بــني  الشــاعر يف نصــه  تنوعــت أســاليب وصيــغ 
النهــي واإلخبــار؛ ليضفــي عــىل النــص طابــع اجلــذب 
والتشــويق، إضافــة إىل الرتكيــز عــىل اســتعامل األفعــال 
املضارعــة،) ُتــريب - حتبــس - تســعى - تــدري - حتيــا 
ــعر -  ــؤذي - يش ــا - ُن ــا - نرعاه ــا - ترتكه - تطعمه
خُيــرب (، بدالالهتــا وصيغهــا املتنوعــة، ممــا يمنــح النص 

ــل.      ــة الطف ــب طبيع ــة تناس ــة وحيوي حركي
ــد(،  ــان والي ــون اللس ــوان: )ص ــر بعن ــص آخ -ويف ن
يتنــاول )الُربيــح( قيمــة تربويــة ُتعنــى بتوجيــه الطفــل 
ــال األخــالق اإلســالمية الفاضلــة يف  ــه عــىل امتث وحث
ــون  ــة يف ص ــك القيم ــن تل ــريه، وتكم ــع غ ــه م تعامل
اللســان واليــد واملعاملــة باحلســنى، فاملســلم احلــق مــن 
ــده، وهــذا الســلوك هــو  ــاس مــن لســانه وي ســلم الن
ــه  ــلم يف عالقت ــل املس ــه الطف ــى علي ــب أن يرتب ــا جي م
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)23( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص37.

األلفــة  بمشــاعر  يعيــش حياتــه  باآلخريــن؛ كــي 
ــول: ــيئة، فيق ــلوكيات الس ــب الس ــة، وجتن واملحب

َهل َتْدِري َما َمعنَى امُلسِلم؟
َمـا َمـعنَـى أن َتبَقى ُمسِلم؟
امُلـسـِلُم أن َتْسـَعــى َدْومًا
فِـي الـنَّاِس بِخـرْيٍ ال َتظِلْم

َفاْحَرْص أن َتبَقى حَمُْبوبًا
اِس َفـَذا َأْوَلـى َمــا َبنَي الـنَـّ

والـُمـسِلـُم َحـقـًا ال َيـْكـِفي 
ِل َصــّف بـَِصــالٍة فِـي أوَّ

الـُمـسـِلـُم َمـن َسـِلَم النَّاُس 
ِمــنْـُه بِـلســاٍن أو َكـــِف)23( 

فقــد رســم الشــاعر يف نصــه الســابق الصــورة املثــىل يف 
ــه  تعامــل الطفــل مــع حميطــه الــذي يعيــش فيــه، وحث
عــىل امتثاهلــا يف حياتــه، "فالشــعر قــادر بمزايــاه الفنيــة 
ــة  ــل وتلبي ــات الطف ــبع اهتامم ــىل أن يش ــية ع والنفس
ــري  ــيس والفك ــذاء النف ــه الغ ــدم ل ــه، وأن يق احتياجات
ــه وينّميه")احلــريب، 1٤32هـــ: 169(.  الــذي يرقــى ب
ــك  ــل تل ــىل تأصي ــه ع ــاعر يف نص ــرص الش ــد ح وق
ــل  ــا الطف ــأدب هب ــب أن يت ــي جي ــة الت ــة الرتبوي القيم
املســلم يف تعاملــه مــع اآلخريــن، وبذلــك يكــون 
قــادرًا عــىل تطبيقهــا ومتثلهــا ســلوكًا عمليــًا يف حياتــه. 

ثالثًا: مضمون الطبيعة:
ــن  ــة، م ــكاهلا املتنوع ــا وأش ــة بمظاهره ــد الطبيع تع
املضامــني التــي يألفهــا الطفــل، ويتعلــق بجامهلــا 
وألواهنــا الصافيــة املرشقــة، "فالطبيعــة بمظاهرهــا 
منهــا  يســتمد  رئيســًا   مصــدرًا  تشــكل  املتنوعــة 
ــور  ــاين والص ــني واملع ــرؤى واملضام ــة ال ــاء عام األدب
الطبيعــة  فشــعر   ،)11٤ الفنية")عيســى،2٠٠9م: 
ــل  ــة، فيتأم ــل إىل الطبيع ــر الطف ــه نظ ــهم يف توجي يس

ــه  ــح أمام ــا، ويفت ــق يف تصويره ــة اخلال ــا، وعظم مجاهل
آفاقــًا واســعة، تأخــذ بيــده إىل عــامل املعرفــة واإلبــداع، 
ــة  ــن جاذبي ــا م ــا فيه ــرًا مل ــاميل؛ نظ ــذوق اجل ــة ال وتنمي
يشــعر الطفــل مــن خالهلــا بالراحــة والطمأنينــة، 
ــعريًا  ــاًل ش ــة عم ــر الطبيع ــح( ملظاه ــرد )الُربي ــد أف وق
ــن  ــرص م ــم(، ح ــورة تتكل ــوان: )العصف ــتقاًل بعن مس
ــة،  ــن الطبيع ــة م ــاهد متنوع ــم مش ــىل تقدي ــه ع خالل
ــة  ــن جاذبي ــا م ــا فيه ــرك؛ مل ــاكن واملتح ــا الس بنوعيه
خاصــة للطفــل، ســواء مــن خــالل القصــص الشــعرية 
ــوان، أو مــن خــالل وصــف  عــىل لســان الطــري واحلي
ملظاهــر الطبيعــة املختلفــة، مــن أشــجار وأزهــار 
وحقــول وجــداول وأهنــار وأمطــار، يف حــوارات 
شــعرية قصــرية هتــدف إىل املتعــة واملعرفــة معــًا، 
ــقون  ــة، ويعش ــون بالطبيع ــم يتعلق ــال بفطرهت فاألطف
مناظرهــا وخرضهتــا وألواهنــا الزاهيــة؛ ألهنــا الفضــاء 
الرحــب الــذي جيــدون فيــه مســاحة مــن احلريــة 
ملامرســة ألعاهبــم وحركاهتــم املمتعــة، ومــن ذلــك 
ــد  ــياء(، يعم ــون األش ــف تك ــوان: )أرين كي ــص بعن ن
الطبيعــة  بألــوان  الطفــل  ربــط  إىل  )الربيــح(  فيــه 
ــس  ــا يف نف ــة عليه ــا واملحافظ ــرس حبه ــة، وغ املتنوع
الطفــل، والتعــرف عــىل مكنوناهتــا ومجالياهتــا، وكيــف 
ــة،  ــعادة والبهج ــدرًا للس ــة مص ــر الطبيع ــون مظاه تك
ــا،  ــالل تأمله ــن خ ــل، م ــس الطف ــرح يف نف ــرش الف ون
والتعــرف عــىل أرسارهــا، إضافــة إىل تنمية اإلحســاس 

ــول:    ــل، فيق ــس الطف ــامل يف نف باجل
أرين كيف تكون البسمة؟

اْنُظْر َنحـَو ِهـالٍل َساطـْع    
قُص؟ أِرين.. َكيَف َيُكوُن الرَّ
جـِر الَفاِرْع اْنُظْر َنحـَو الشَّ

أِرين.. كيَف يُكُوُن الَفَرُح؟  
وِض األَْزَهْر اْنُظْر َنحَو الرَّ

أِرين.. َكيَف يُكُوُن الثََّمـُر؟ 
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ال َتكرِسْ ُغْصنًا ال َتْعـَبـْث )2٤(.
ــددًا  ــاعر ع ــف الش ــابق يوظ ــص الس ــالل الن ــن خ فم
مــن مظاهــر الطبيعــة والبيئــة التــي يعيــش هبــا الطفــل، 
معتمــدًا عــىل أســلوب االســتفهام الــذي يشــعل ذهــن 
الطفــل، ويأخــذ بيــده نحــو البحــث والتعمــق يف أرسار 
ــة ُتلــح عــىل  الطبيعــة، وهــو اســتفهام بوظيفــة إخباري
فكــرة واحــدة، مــن خــالل حمــاور عــدة تتعــدد بتعــدد 
الســؤال، ليجعــل كل هــذه املحــاور تصــب يف النهايــة 
يف صالــح الفكــرة الرئيســية، وهــي لفــت نظــر الطفــل 
ــه، وكيــف  إىل مكونــات ومجاليــات الطبيعــة مــن حول
تكــون تلــك املناظــر مصــدرًا للبهجــة والــرسور عنــد 
ــراء  ــاول إث ــام حي ــا، ك ــىل أرساره ــرف ع ــا، والتع تأمله
ــدًا  ــدة، معتم ــارف جدي ــي بمع ــل البيئ ــوس الطف قام
عــىل ألفــاظ مألوفــة بالنســبة للطفــل، فالــروض 
ــامت  ــا كل ــن، مجيعه ــر والغص ــجر والثم ــر والش والزه
ــة املحيطــة بالطفــل،  ذات داللــة حســية تشــري إىل البيئ
ــالل  ــن خ ــاعر م ــامعه، فالش ــىل مس ــريًا ع ــرتدد كث وت
النــص الســابق يســعى إىل توجيــه الطفــل نحــو التأمــل 
والتدبــر، والتعمــق يف التفكــري، والوقــوف عنــد ماهيــة 
ــذ  ــا، وأخ ــاف أرساره ــتنطاقها واكتش ــياء؛ الس األش

العــرب التــي تفيــده يف حياتــه.
ويف الســياق ذاتــه نجــد )الُربيــح( يف نص آخــر بعنوان: 
)أحــالم(، يتحــدث بلســان الطفــل، ويعــود إىل أحــالم 
ــة، فيعــرب عــن إحســاس الطفــل وعــن  وزمــن الطفول
ــض  ــىل بع ــرف ع ــوه إىل التع ــه، فيدع ــه وطموحات آمال
أرسار الطبيعــة ومكوناهتــا املختلفــة، فالطبيعــة تلتقــي 
ــدرة  ــامل، ويف الق ــرباءة واجل ــاء وال ــل يف النق ــع الطف م
ــذا  ــاعر يف ه ــتغالهلا، فالش ــنا اس ــاء إذا أحس ــىل العط ع
النــص يربــط بــني أحــالم الطفــل وبــني مــا يشــاهده يف 
حياتــه اليوميــة مــن تفاصيــل، تدعــوه للتأمــل والتفكــر 

يف إبــداع صنــع اخلالــق جــل وعــال، فيقــول:  
العصفور يطري
والكروان يطري
والزرزور يطري

فلامذا ال أملك ريشًا،
وتكون يداي جناحني؟ )25(.

ــة  ــح حكاي ــدم الربي ــر(، يق ــوان: )املط ــص بعن ويف ن
ــلوب  ــىل أس ــدًا ع ــر، معتم ــان املط ــىل لس ــة ع خيالي
ــه إنســان يتحــدث  التشــخيص، فصــور املطــر عــىل أن
ــه  ــا يرتك ــارة إىل م ــاة، يف إش ــره يف احلي ــه وأث ــن نفس ع
ــب  ــا يعق ــه، وم ــد نزول ــاة يف األرض بع ــر وحي ــن أث م

ــول: ــاج، فيق ــرح وابته ــن ف ــك م ذل
اسمي َمطٌر 
وأيب َغيٌم 

وأعوُد إىل َجّدي الَبحِر
ال أْتَعُب من ُطوِل الّرْحَلْة
ال أسَأُم تِكراَر الّرْحَلْة   
وَعىل األرِض َترى َأبنَاِئي

هُر، َهذا الزَّ
َجُر وَذاَك الشَّ
َهذا الُعْشُب،
وَذاَك الثََّمُر

ُتشبُِهنِي، َكرمًا وَعطاَء
ُأشبُِهها َفرحًا، وهَباَء )26(. 

ــي  ــذب املتلق ــد إىل ج ــابق يعم ــص الس ــح يف الن فالربي
لإلقبــال عــىل النــص، عــن طريــق أنســنة املطــر، فجعل 
لــه القــدرة عــىل النطــق، والتعريــف بنفســه، وأضــاف 
إليــه بعــض صفــات اإلنســان، كالكــرم والعطــاء 
والفــرح والبهــاء؛ لزيــادة اخليــال واملتعــة لــدى الطفــل 
عنــد تلقــي النــص، وجعلــه متفاعــاًل معــه؛ الكتســاب 

)25( حسن الربيح، املصدر نفسه، ص1٠.
)26( حسن الربيح، املصدر السابق، ص25-2٤. )2٤( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص17. 
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) 27 ( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص23-22.

معــارف جديــدة، جتعلــه يشــكل تصــورًا عــن عنــرص 
مهــم مــن عنــارص الطبيعــة، فيتأملهــا ويكتشــف 
يف  عالقــة  وتبقــى  املحــرّية،  وأرسارهــا  بواطنهــا 
ذهنــه، فالطفــل يعتقــد أن للظواهــر الطبيعيــة أرواحــًا 
الــذات  إســقاط  خــالل  مــن  البرشيــة،  كاألرواح 
ــي  ــة، وه ــر الطبيعي ــىل الظواه ــا ع ــانية ورغباهت اإلنس
ــا  ــد إليه ــي يعم ــارزة الت ــائل الب ــدى الوس ــك إح بذل
ــل،  ــل الطف ــكاره إىل عق ــه وأف ــال رؤيت ــاعر إليص الش
ــي  ــي ترتق ــال الت ــرز أدوات اخلي ــد مــن أب كــام أهنــا ُتع

ــامل. ــداع واجل ــة اإلب ــص إىل مرتب بالن
ــا  ــة، وتقريبه ــر الطبيع ــف مظاه ــدادًا لوص         وامت
لذهــن الطفــل، نجــد )الُربيــح( يف نــص آخــر بعنــوان 
ــه وصفــًا مشــوقًا للطفــل،  )البحــر(، ُيقــدم مــن خالل

ــول:  ــه، فيق ــر ومجال ــر البح ــتحرض منظ ــه يس جيعل
َمكْة ُهـَو َبيٌت لِلسَّ
َبكْة ُهَو ِرْزٌق لِلشَّ
ُفِن ُهـَو َدرٌب لِلسُّ

وَجـَمـاٌل لِلـُمــُدِن 
ُهـَو ِمرآة للنَّْجَمْة

هُيِْدي لأُلُفِق الَغْيَمْة
وَله َمـــوٌج َيـتـَكـلـْم 

َيـحـِكي لِّلـيـِل األَظلْم 
بُح وأرَشْق إْن طلَّ الصُّ

َيزُهـو بالثَّـْوِب األزَرْق)27(.
ــة،  ــواج متحرك ــن أم ــه م ــتمل علي ــام يش ــر ب      فالبح
وألــوان زاهيــة حتاكــي زرقــة الســامء، وأجنــاس متلفــة 
مــن األســامك، واحليوانــات البحريــة، ُيعــد مــالذًا لكل 
باحــث عــن ســكينة القلــب، وصفــاء الذهــن، كــام أن 
ــاًل،  ــس أم ــي النف ــا يعط ــداده م ــر وامت ــاع البح يف اتس

ويمنحهــا مزيــدًا مــن الدهشــة، وقــد اســتطاع الشــاعر 
مــن خــالل نصــه أن ُيقــدم وصفــًا دقيقــًا ملنظــر البحــر، 
ــه،  ــي بخيال ــل، ترتق ــذة للتأم ــل ناف ــح للطف ــام فت ك
ــات  ــد مكون ــال وأرسار أح ــىل مج ــرف ع ــه يتع وجتعل

ــه. الطبيعــة يف بيئت
ثانيًا: آليات النص الشعري:

بعــد اســتعراضنا ألهــم املضامــني الشــعرية يف نصوص 
)الربيــح( املوجهــة للطفــل، والتــي متثلــت يف املضامــني 
ــون  ــة إىل مضم ــة إضاف ــة والتعليمي ــة والرتبوي )الديني
ــة،  ــا الوقــوف يف الصفحــات التالي الطبيعــة(، جيــدر بن
ــي  ــة، الت ــلوبية والفني ــات واألدوات األس ــىل اآللي ع
اســتعان هبــا )الربيــح( عــىل إيصــال مضمونــه املوجــه 
ــا  ــتعان هب ــي اس ــائل الت ــرز الوس ــا أب ــال، وم لألطف
ألداء ذلــك املضمــون؟ فقــد عمــد الربيــح يف تشــكيل 
ــة  ــات فني ــتعامل آلي ــل إىل اس ــة للطف ــه املوجه نصوص
ــن  ــا م ــني أبعاده ــن أن نتب ــة، ويمك ــلوبية متنوع وأس
خــالل الوقــوف عــىل املالحظــات األســلوبية والفنيــة 

ــة:   اآلتي

1-املعجم اللغوي:
تنميــة  يف  كبــرية  بدرجــة  الطفولــة  شــعر  يســهم 
واتســاع املعجــم اللغــوي للطفــل، مــن خــالل زيــادة 
ــا،  ــه ملعانيه ــردات، وإدراك ــن املف ــوي م ــده اللغ رصي
ــم  ــم وفه ــىل عل ــون ع ــب أن يك ــة جي ــاعر الطفول وش
بقامــوس الطفــل اللغــوي، فينتقــي مــن األلفــاظ 
ــردة  ــاظ املج ــن األلف ــد ع ــه، ويبتع ــب طبيعت ــا يناس م
ــا،  ــم معانيه ــه فه ــب علي ــم، ويصع ــق الفه ــي ُتعي الت
ــة  ــن اللغ ــر م ــيس ينف ــه النف ــه وتكوين ــل بطبيعت فالطف
التــي يصعــب عليــه فهمهــا، وتســتهويه اللغة الســهلة، 
التــي تضيــف لقاموســه ألفاظــًا جديــدة، فثروتــه 
ــة،  ــة العمري ــب املرحل ــور بحس ــو وتتط ــة تنم اللغوي
ــون  ــب أن يك ــل جي ــدة للطف ــاظ اجلدي ــم األلف وتقدي
متدرجــًا، وبالتــايل فــإن معجــم الطفــل يســاعده 
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ــهم يف  ــرى، ويس ــة إىل أخ ــن مرحل ــال م ــىل االنتق ع
اجلديــدة  "فاللفظــة  الذاتيــة،  اســتقالليته  تكويــن 
ــوض  ــل الغم ــل، وتزي ــدًا للطف ــافًا جدي ــي اكتش تعن
عــن جانــب مــن جوانــب حياتــه، وجتعلــه أقــدر عــىل 

.)1٤5 والتعبري")الكيــالين،2٠٠5م:  الفهــم 
وقــد حــرص الشاعر)حســن الربيح(،عــىل انتقــاء 
ألفاظــه بعنايــة، وعمــد إىل اســتعامل األســاليب اللغوية 
مــن  والقريبــة  الســهلة  الرتاكيــب  ذات  البســيطة، 
مفهــوم الطفــل، فــال جيــد عنــاء يف فهمهــا ذاتيــًا؛ حتــى 
يتمكــن مــن ماطبتــه انطالقــًا مــن قدرتــه واســتعداده 
ــرة،  ــال الفك ــه إيص ــهل علي ــوي، ويس ــيل واللغ العق
واهلــدف املنشــود مــن النــص الشــعري، فشــاعر 
الطفولــة الناجــح هــو مــن "يأخــذ بيــد الطفــل رويــدًا 
ــالل  ــن خ ــوي، م ــو اللغ ــىل النم ــاعده ع ــدًا، ليس روي
أســلوبه البســيط املتــدرج يف الرقي")قنــاوي،2٠1٤م: 
51(، فمــن خــالل املضمــون الدينــي وظــف )الربيــح( 
عــددًا مــن املفــردات الدينيــة واإلســالمية التــي تثــري 
قامــوس الطفــل الدينــي، وقــد تنــوع املعجــم الدينــي 
ــة  ــاظ اجلالل ــردات وألف ــني مف ــا ب ــح( م ــد )الربي عن
ــة  ــل، إضاف ــز وج ــه ع ــه وعظمت ــىل وحدانيت ــة ع الدال
إىل مفــردات وصفــات النبــي الكريــم -عليــه الصــالة 
والســالم- وغــري ذلــك مــن األلفــاظ اإلســالمية 
اللغــوي،  الطفــل  تثــري معجــم  التــي  املختلفــة، 
ــغ،  ــدة صي ــة بع ــظ اجلالل ــاعر لف ــتخدم الش ــد اس فق
نصوصــه،  معظــم  يف  الفــت  بشــكل  وتكــررت 
مثــل: )اهلل - الرمحــن - اجلبــار- اإللــه - الرحيــم 
ــس  ــد يف نف ــا يؤك ــرزاق(، مم ــان- ال ــاري- املن - الب
ــه.  ــاء علي ــده والثن ــه ومتجي ــب اهلل وطاعت ــل ح الطف
ــد )الربيــح(  كــام اشــتمل املعجــم اللغــوي للطفــل عن
عــىل أســامء النبــي وشــامئله وصفاتــه العظيمــة، مثــل: 
)طــه- أمحــد- حممــد- البشــري- الصــادق- األمــني- 
ــر-  ــر- الصاب ــى- الطاه ــفيع- املرجت ــى- الش املصطف
الــرب- الرحيــم- خاتــم املرســلني(، ويف ذلــك توجيــه 

ــداء  ــالم، واالقت ــالة والس ــه الص ــه علي ــل بمحبت للطف
يف  )الربيــح(  كّثــف  كــام  هبديــه،  واالهتــداء  بــه، 
ــتعامل  ــن اس ــل م ــة للطف ــعرية املوجه ــه الش نصوص
بصيــغ  واإليامنيــة  اإلســالمية  واملعــاين  األلفــاظ 
متلفــة، مثــل: ) الديــن - اإليــامن - اإلســالم- اجلنــة- 
القــرآن- اإلنجيــل- املســلم- املؤمــن- املســجد- 
الصــالة- الــزكاة- الطهــارة- الوفــاء- الصــدق- 
ــرص  ــام ح ــل(، ك ــح اجلمي ــو- الصف ــة- العف األمان
)الُربيــح( عــىل اقتبــاس ألفــاظ القــرآن الكريــم لبعــض 
لــه األثــر يف صبــغ نصوصــه  نصوصــه، ممــا كان 
ــل  ــة الطف ــراء لغ ــالمية، وإث ــة اإلس ــعرية بالصبغ الش
وتعويــده عــىل اســتعامل لغــة القــرآن، والتعلــق بكتابــه 
ــد  ــك نج ــم، وبذل ــه القوي ــزام بمنهج ــم، وااللت الكري
أن الربيــح مــن خــالل مضمونــه الدينــي، يعتمــد عــىل 
الكثــري مــن املفــردات واأللفــاظ اإلســالمية املســتمدة 
مــن تعاليــم اإلســالم وتوجيهاتــه الســمحة؛ ليثــري هبا 
قامــوس الطفــل اللغــوي، ويتخذهــا منهاجــًا قويــاًم يف 
ــريًا مــن النصــوص توجيهــات  ــه، كــام محلــت كث حيات
مبــارشة للطفــل، تقــوم عــىل تأصيــل القيــم اإليامنيــة، 
ــة،  ــالق الفاضل ــلوكيات واألخ ــل الس ــم الطف وتعلي
وقــد حــرص )الربيــح( عــىل إيصــال مضمونــه الدينــي 
للطفــل عــن طريــق التشــويق واإلقنــاع؛ لينشــأ الطفــل 
نشــأة دينيــة، وليتبــني أن الديــن مصــدر ســعادته 

ــاة.  ــذه احلي ــه يف ه وطمأنينت
أمــا مــن ناحيــة املضمــون الرتبــوي والتعليمــي فنجــد 
الربيــح يوظــف مفــردات ومعــان مســتمدة مــن واقــع 
الطفــل، وممارســاته اليوميــة، فـــ ) املدرســة و الكتــاب 
ــا  ــة يعيه ــاظ حمسوس ــا ألف ــم ( مجيعه ــم و القل و املعل
الطفــل، وتوحــي بشــكل مبــارش إىل اإلعــالء مــن 
شــأن العلــم، واحلــث عــىل طلبــه، واجلــد واالجتهــاد 
يف حتصيلــه، كــام نجــد ألفاظــًا أخــرى جــاءت بصيغــة 
األمــر، مثــل: ) اكتــب - اقــرأ-  عــرّب- تكّلــم- 
أنصــت- انثــر حروفــك(، حتــث الطفــل بشــكل مبارش 
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عــىل أمهيــة طلــب العلــم، ومــا فيــه مــن خــري ونجــاح 
ــني  ــة ب ــة الوثيق ــراز العالق ــالل إب ــن خ ــالح، م وص
حتصيــل العلــم، وصناعــة املســتقبل، باعتبــاره الطريــق 
الــذي يوصــل إىل حتقيــق الغايــات الســامية واألهــداف 
ــم  ــالل املعج ــن خ ــح م ــرص الربي ــام ح ــة،  ك النبيل
ــة يف  ــم الرتبوي ــن القي ــدد م ــل ع ــىل تأصي ــوي ع الرتب
ــون  ــة - وص ــدق- واألمان ــل، فـــ ) الص ــس الطف نف
ــد  ــل- والعفــو عن ــد - واإلتقــان يف العم ــان والي اللس
ــردات ذات  ــا مف ــوان(، مجيعه ــق باحلي ــدرة- والرف املق
داللــة تربويــة مبــارشة، هتــدف إىل توجيــه ســلوك 
الطفــل، وصقــل شــخصيته بمبــادئ وأخــالق ســوية، 
جتعــل منــه عنــرصًا إجيابيــًا يف املجتمــع واحليــاة، 
ــة  ــة بالغ ــة أمهي ــم الرتبوي ــول أن للقي ــة الق ــن نافل "فم
ــًا  ــردًا متوازن ــه ف ــل، وجعل ــخصية الطف ــن ش يف تكوي

ــي،1999م: 38. ــع احلياة)اجلاج ــًا م ــاًل إجيابي متفاع
كــام نجــد الشــاعر يعمــد إىل توظيــف بعــض األلفــاظ 
الدالــة عــىل عــدد مــن املهــن واحلــرف، فـــ )التجــارة 
مرتبطــة  مفــردات  مجيعهــا  والزراعــة(  والصناعــة 
باملنفعــة العامــة، ويدعــو الشــاعر مــن خالهلــا إىل 
أمهيــة العمــل والســعي إليــه، كــام تســهم بمــد الطفــل 
بمهــارات حياتيــة متلفــة، وتشــجعه عــىل إثــراء 
خرباتــه، وتعــزز الثقــة بنفســه، وبذلــك يكــون الطفــل 
عنــرصًا فاعــاًل ومنتجــًا، ويكــون أهــاًل لتحمــل املســؤ

ولية.                                                         
ــد  ــة فنج ــىل الطبيع ــدال ع ــم ال ــث املعج ــن حي ــا م أم
)الربيــح( يعمــد فيــه إىل توظيــف مفــردات دالــة عــىل 
معظــم مظاهــر الطبيعــة املتنوعــة، لكــون الطبيعــة 
مــن املشــاهدات احلســية التــي يراهــا الطفــل ويعيهــا، 
فهــي ماثلــة أمــام ناظريــه طــوال الوقــت، فـ ) الشــمس 
والقمــر والنجــوم والســامء واألرض والشــجر والثمــر 
ــردات  ــار(، مف ــار واألهن ــار والبح ــول واألزه واحلق
ذات داللــة حســية تشــري إىل بيئــة الطفــل القريبــة منــه، 
ــة  ــىل عظم ــة ع ــة الدال ــر الطبيع ــن مظاه ــا م ومجيعه

ــاك  ــل أن هن ــدرك الطف ــك ُي ــه، وبذل ــق وقدرت اخلال
ــذي  ــيح ال ــون الفس ــذا الك ــرًا هل ــاًم ومدب ــًا عظي خالق
ــح(  ــرص )الربي ــام ح ــر، ك ــك املظاه ــىل تل ــتمل ع يش
ــه  ــني نصوص ــىل تضم ــة ع ــم الطبيع ــالل معج ــن خ م
واحليوانــات؛  الطيــور  بأنــواع  تتعلــق  مفــردات 
ــىل  ــدرة ع ــن الق ــه م ــدة مُتكن ــربة جي ــل خ ــدم للطف ليق
ــة،  ــة املختلف ــارص الطبيع ــع عن ــش م ــل والتعاي التفاع
الــرصاع  تشــاركه  برشيــة  غــري  عــوامل  واكتشــاف 
عــىل هــذه األرض، فيكتســب نوعــًا مــن املعرفــة 
عــن الكائنــات غــري البرشيــة، والتعايــش معهــا، 
فاألطفــال بطبيعتهــم يميلــون إىل احليوانــات والطيــور، 
ويشــعرون باأللفــة معهــا، فـــ )العصفــور- والبلبــل- 
واحلاممــة-  والدلفــني-  والســمكة-  والكــروان- 
ــا  ــة(، مجيه ــة- والغزال ــة- والفراش ــة- والقط والنحل
ــا  ــس هب ــل ويأن ــتهوي الطف ــي تس ــات الت ــن الكائن م
ويتفاعــل معهــا، وهــي ذات صلــة مبــارشة ببيئــة 
الطفــل وعاملــه اخلــاص، "فاألطفــال يعتقــدون أن 
األشــياء والكائنــات حتيــا وتعيــش وتتــأمل وتفــرح 
ــي  ــص الت ــىل القص ــون ع ــم يقبل ــذا فه ــم، وهل مثله
يكــون أبطاهلــا مــن الطيــور واحليــوان واألشــجار التــي 
يعرفوهنــا يف بيئتهــم" )عبدالوهــاب،2٠٠6: 15٠(.  

2-اجلمل والرتاكيب: 
يتميــز شــعر الطفولــة بعــدد مــن اخلصائــص التــي متيزه 
عــن شــعر الكبــار، مــن حيــث طبيعــة اجلملــة، طــوالً 
ــي  ــط الت ــن الرواب ــدد م ــىل ع ــا ع ــرصًا، واعتامده وق
ــو  ــيطة ه ــة البس ــب اجلمل ــا، فرتكي ــني أطرافه ــط ب ترب
ــل  ــد الطف ــال جي ــة، ف ــعر الطفول ــز ش ــي متي ــمة الت الس
ــام  ــه يف اإلمل ــتت ذهن ــا، وال يتش ــاء يف إدراك معناه عن
بمضموهنــا، وقــد جــاء تركيــب اجلملــة عنــد )الربيــح( 
يف جتربتــه الشــعرية املوجهــة للطفــل، مالئــاًم للمرحلــة 
العمريــة، فاعتمــد عــىل اجلمــل القصــرية، القريبــة مــن 
ــة،  ــه اإلدراكي ــال قدرات ــع يف جم ــا يق ــل، وم ــم الطف فه
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ــن  ــدة م ــة أو املعق ــل الطويل ــن اجلم ــر م ــل ينف فالطف
ــح(  ــة )الربي ــت عناي ــا كان ــن هن ــب، م ــث الرتكي حي
يف إبداعــه املوجــه للطفــل، هبــذه اخلاصيــة األســلوبية 
التــي تعــد مــن أهــم خصائــص شــعر الطفولــة، 
فجــاءت مجلــه يف غالبهــا قصــرية، بعيــدة عــن احلشــو 
ــا، وال  ــة يف فهمه ــل صعوب ــد الطف ــال جي ــد، ف والتعقي
ــه  ــا يتطلب ــب م ــك بحس ــا، وذل ــه معناه ــتغلق علي يس
ــاعر،  ــده الش ــذي يقص ــى ال ــه املعن ــياق، ويقتضي الس
ــا يمكــن اإلشــارة إىل بعــض الشــواهد الشــعرية،  وهن

ــه: ــام يف قول ــرص، ك ــال ال احل ــبيل املث ــىل س ع
َتكّلْم َتكّلْم   

وقل يف كالمك 
َشيئًا ُمِفيدا

َتَكّلْم باَِم أنت َتعَلْم
لَتلَقى بَِقولِك 

َرئيًا َسِديدا )28(.
وقوله:

البيُت يا أِحبَّتي،
َفضاُؤنا الكبري

نطري فيه ساعة الفرح
نملؤه بالشدو،
واملرح )29(. 

فيتضــح ممــا ســبق بســاطة تركيــب اجلملــة، واقتصارها 
عــىل عــدد قليــل مــن الكلــامت، وبعدهــا عــن احلشــو 
ــي  ــة يف تلق ــل صعوب ــد الطف ــث ال جي ــد، بحي والتعقي

ــه.  ــل مع ــص، والتفاع ــون الن مضم
وجتــدر اإلشــارة إىل وجــود عــدد حمــدود مــن اجلمــل 
ــة  ــة، نتيج ــن الصعوب ــًا م ــل نوع ــة، ومتث ــاءت طويل ج
الطــول املفــرط يف أجزائهــا، وتباعــد أركاهنــا، فقــد ال 
يتمكــن الطفــل مــن متابعــة املعنــى املتشــتت يف أجــزاء 

)28( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص33.
)3٠( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص3٠. )29( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص6.

اجلملــة الشــعرية الواحــدة، وبذلــك جيــد الطفــل عنــاء 
ــيط  ــب البس ــودة، فالرتكي ــرة املقص ــة بالفك يف اإلحاط
للجملــة أجــدى وأنفــع للوصــول إىل اهلــدف املنشــود 
ــغ  ــل، وأبل ــل الطف ــهولة لعق ــرس وس ــص، بي ــن الن م

أثــرًا يف تربيتــه الفكريــة، ومــن ذلــك قولــه:
هو الذي ما خان يف مال وال وديعة
يف رعيه األغنام أو يف مهنة التجارة
كانت قريش حتفظ األموال عنده

وما رأت منه سوى الوفاِء والطهارة )3٠(. 

3-الصورة الشعرية:
تعــد الصــورة مــن أهــم الوســائل التــي يوظفهــا 
أن  ذلــك  الشــعري،  خطابــه  تشــكيل  يف  الشــاعر 
الشــاعر "بواســطة الصــورة ُيشــكل أحاسيســه وأفكاره 
وخواطــره يف شــكل فنــي حمســوس، وبواســطتها 
ــة  ــات اخلفي ــود وللعالق ــة للوج ــه اخلاص ــور رؤيت ُيص
ــى  ــا يبق ــد،1997م: 68(، فبدوهن ــني عنارصه")زاي ب
ــري،  ــة والتأث ــد احليوي ــدًا يفتق ــعري جام ــل الش العم
فقيمــة الصــورة " تنبــع مــن طريقتهــا اخلاصــة يف تقديم 
املتلقي")عصفــور،1983م:  يف  وتأثريهــا  املعنــى، 
328(، وقــد اهتــم )الربيــح( بعنــرص الصــورة بوصفها 
مــن أهــم األدوات الفاعلــة يف إيصــال مضمــون النص 
إىل املتلقــي بســهولة بالغــة، واســتطاع أن ُيقــدم للطفــل 
ــاء  ــد ج ــه، وق ــه وإدراك ــبة مليول ــية مناس ــورًا حس ص
اســتخدامه هلــذا العنــرص عــىل نحــو دقيــق، فلــم ُيثقــل 
نصــه بكثــرة الصــور وتالحقهــا، وذلــك مــا يــؤدي إىل 
ــة اإلحاطــة  تشــتت الفكــرة يف ذهــن الطفــل، وصعوب
هبــا، فجــاءت صــوره الشــعرية مناســبة لعقــل الطفــل 
ــادرة  ــط، وق ــه املحي ــن عامل ــدًا م ــة ج ــه، وقريب وإدراك
عــىل اســتثارة وجدانــه وتفعيــل طاقاتــه ومداركــه 

ــه:   ــك قول ــن ذل ــة، وم املختلف
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ِشْعُر الطفولة )دراسة يف املضامني وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجًا

)31( حسن الربيح، ديوان أصدقاء مريم، ص2٠.
)32( املصدر السابق، ص18.

)33( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص3٠.

)3٤( حسن الربيح، ديوان ) العصفورة تتكلم(، ص51.
)35( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص27.

)36( املصدر السابق، ص٤٠.

فراشة متر فوق ورديت
يف أول الصبَّاح

فتنرش األلوان يف اهلواء 
ثم ختتفي

وورديت ُتعّطر املكان 
عندما متيل )31(    

وقوله يف نص آخر:  
محامة حتط فوق النافذة

ألقي هلا باملاء
واحلبوب

فتمأُل املكان 
بالغناء واهلديل )32(

الصــورة يف  بســاطة  الســابقني  النصــني  يلحــظ يف 
ــه،  تركيبهــا، ومــدى مالءمتهــا لعقــل الطفــل ووجدان
ممــا ُيســهل عــىل الطفــل إدراك اهلــدف املنشــود منهــا، 

ــوره. ــص وص ــع الن ــال م واالنفع
ــلوب  ــىل أس ــوره ع ــم ص ــاعر يف رس ــد الش ــام اعتم ك
روح  وإضافــة  املعنويــات،  وجتســيد  التشــخيص، 
القــارئ،  احلركــة عــىل تفاصيلهــا، لتقريبهــا مــن 
وذلــك مــن شــأنه أن ُيغنــي النــص وجيعلــه أكثــر 

جاذبيــة وحيويــة للطفــل، ومــن ذلــك قولــه: 
هَرُة للنَّحَلِة:  َقالِت الزَّ

هيَّا، َنتعاوْن
َقالِت النَّحلُة:

هيَّا،
ِحينها َيسَتمتُِع النَّاُس

بِشهٍد، وَعبرِْي )33(.
وقوله يف نص آخر:

ي أنا احلَاُسوُب قد َخبَّأُت رِسّ

ِجهـاٌز َأسَتِجـيُب بِضغِط ِزّري
َحويُت ِمَن الَعجاِئِب ُكلَّ يشٍء

أنا َبحـٌر أَما ُيـغـِريـَك ُدّري؟ )3٤(.
فالتشــخيص مــن الوســائل املشــوقة للطفــل، لإلقبــال 
عــىل النــص، كــام أن الطفــل تســتهويه الصــور املتحركة 
واملشــخصة، التــي تســتنطق اجلــامدات وحُتــرك األشــياء 
ــة،  ــورة روح احلرك ــىل الص ــي ع ــه، وتضف ــة ب املحيط
التــي متنــح الطفــل فرصــة االندمــاج والتفاعــل معهــا. 
ــض  ــىل بع ــوره ع ــكيل ص ــاعر يف تش ــد الش ــام اعتم ك
وقــد  واالســتعارة،  كالتشــبيه  البيانيــة  األســاليب 
جــاءت التشــبيهات يف جمملهــا مألوفــة ومســتمدة مــن 

ــه: ــك قول ــن ذل ــوس، وم ــل املحس ــامل الطف ع
يف يوِم بدٍر َحدٌث عظيُم

ِمـن هـَولـِه كأنَّه اجلَِحيـُم )35(. 
وقوله يف موضع آخر:

َجِليسَك ِمثلاَم َدرٍب
َتسرُي بِه وَتقَطُعُه

فإّما ُمنَزلٌق َخطِرٌي
وإّما الّرشَد تتبعه )36(.

يف  االســتعارة  أســلوب  إىل  )الربيــح(  عمــد  كــام 
قريبــة  جــاءت  وقــد  صــوره،  بعــض  تشــكيل 
ومالئمــة ملســتوى الطفــل اإلدراكــي، وتســتهدف 
حاجــات  وتلبــي  والبرصيــة،  الســمعية  حواســه 
ــددًا  ــف ع ــده يوظ ــة، فنج ــية واالنفعالي ــل النفس الطف
ــك  ــه: ) ضح ــل قول ــة يف مث ــتعارات املكني ــن االس م
النــور(، ) قالــت اجلــدران(، ) قالــت الظُّلمــة للنــور(، 
ــح(،  ــة للري ــت الرمل ــة(، )قال ــرة للنحل ــت الزه ) قال
)ضحكــت كل البالبــل(، فقــد اســتطاع الشــاعر مــن 
خــالل االســتعارات الســابقة اســتثارة عقــل الطفــل، 
وماطبتــه بصــور ال ختــرج عــن جمالــه اإلدراكــي، 
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ِشْعُر الطفولة )دراسة يف املضامني وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجًا

فيســتطيع الطفــل فهــم املــراد مــن تلــك الصــور 
ــل يف  ــاءات ورؤى تعتم ــن إحي ــه م ــا حتمل ــة، وم املركب

ــاعر. ــس الش نف

4-أسلوب احلوار: 
لألطفــال،  املحببــة  األســاليب  مــن  احلــوار  يعــد 
ــور  ــت ص ــد تنوع ــهم، وق ــري يف نفوس ــق التأث وعمي
احلــوار عنــد الربيــح يف جتربتــه الشــعرية املوجهــة 
ــيل،  ــوار داخ ــي وح ــوار خارج ــني ح ــا ب ــة، م للطفول
فاحلــوار اخلارجــي يكــون بــني طرفــني متلفــني، كــام 
ــول: ــرية(، فيق ــوارات قص ــوان: )ح جــاء يف نــص بعن

ْمَلُة للّريِح: َقالِت الرَّ
اهَدِئي،

َحتى َأناْم
َقالِت الّريُح:

ي إذا َهَدْأُت ِمن َسرْيِ
فإيِّن َسأُموْت

َقالِت الّرْيَشُة للّريِح:
اعُصفي

حّتى َأطِرْي )37(.
فقــد اســتطاع الشــاعر مــن خــالل احلــوار الســابق بــني 
ــتاملته  ــل واس ــاه الطف ــذب انتب ــح أن جي ــة والري الرمل
إىل النــص، وحيقــق مــن خاللــه اهلــدف الــذي ينشــده 
بطريقــة غــري مبــارشة، مــن خــالل تشــخيص عنــارص 
ــن  ــا م ــا، ونقله ــاة فيه ــة واحلي ــث احلرك ــة، وب الطبيع
ــاة،  ــة واحلي ــة واحلركي ــم باحليوي ــامل مفع ــا إىل ع عامله
للتفاعــل  أوســع  جمــاالً  الطفــل  خليــال  فيعطــي 
واالنفعــال مــع النــص، والقبــض عــىل املعنــى املقصود 
ــة التشــخيص، وبذلــك جيــد الطفــل نفســه  مــن عملي

ــة. ــة اإلبداعي ــاالً يف العملي ــاركًا فع مش
ومــن صــور احلــوار عنــد )الربيــح( مــا نجــده يف نــص 

)38( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص22.)37( حسن الربيح، ديوان ) أصدقاء مريم(، ص28.
)39( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص٤2.

بعنــوان: )الطهــارة(، فيقــول:
جاءين يسأل: ما معنى الطهارة؟
ُقلُت: أهاًل بالَّذي هَيوى اإلَثارْة 

َهـل َرأْيَت الـــَمـاَء َيـنْـَســــاُب
نـَـــظـــيــــــفًا َصــــــــافِـــيــًا؟
َهـــــل َرأيــَت الَغيــَْث يـنْـَهــــلُّ  
نــــقــــــيــــًا شـــــــافــــيــًا 
إنَّــه مــعــنًى شـبـيـٌه بالطَّـهاَرْة )38(.

ــة  ــىل تقني ــابق ع ــه الس ــاعر يف نص ــد الش ــد اعتم فق
احلــوار غــري املبــارش، مــن خــالل نقــل صــوت 
ــارئ  ــاح للق ــا أت ــتنطاقها، م ــاورة واس ــخصية املح الش
ــامق  ــدور يف أع ــذي ي ــي ال ــوت اخلف ــمع الص أن يس
ــواب  ــأيت اجل ــأل(، في ــاءين يس ــه: )ج ــاعر، بقول الش
عــىل لســان الشــاعر بتفاصيــل معنــى الطهــارة، عندمــا 
يتجــىل يف منظــر انســياب املــاء، وهطــول الغيــث، 
وجريــان النهــر، ويف ذلــك داللــة عــىل النقــاء والصفاء 
والطهــارة، فاحلــوار هنــا يوجــه نظــر الطفــل إىل تأمــل 
تلــك املعــاين، والتعمــق يف دالالهتــا،  ليصــل الشــاعر 
ــو  ــوار، وه ــن احل ــود م ــدف املنش ــه إىل اهل ــن خالل م

ــارة.                          ــى الطه ــان معن بي
وقــد يكــون احلــوار مــن طــرف واحــد وذلــك عندمــا 
ــه  ــىل تنبي ــم ع ــر القائ ــلوب األم ــل بأس ــه الطف يتوج
ــت  ــني ُينص ــار، أو ح ــه الصغ ــب، إىل أصدقائ املخاط

ــه: ــك قول ــن ذل ــريه، وم ــث غ ــل إىل حدي الطف
جرْة ال َتقَطُعــوا يا إخــويِت الشَّ

إنَّ الُعــذوَق َستحـمـُِل الثَّـَمــرْة
َهيَّا ازَرُعوا َهيَّا اغرُسوا َشجرًا

ـجـرْة )39(. م الشَّ ُهـــو ِدينُنا َقــد َكــرَّ
ــه،  ــل ونفس ــني الطف ــون ب ــيل فيك ــوار الداخ ــا احل أم
حيــث يعمــد الشــاعر إىل جتســيد بعــض مواقــف 
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ِشْعُر الطفولة )دراسة يف املضامني وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجًا

)٤1( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص21.)٤٠( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص13.
)٤2( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص٤2.

الطفولــة وانفعاالهتــا وتأمالهتــا يف األشــياء مــن حوهلا، 
ــك  ــن ذل ــه، وم ــع نفس ــل م ــث الطف ــالل حدي ــن خ م

ــه: قول
النسامت متوج 

واألعشاب متوج
واألهنار متوج

فلامذا ال أملك جساًم 
كاألهنار يموج
الغيامت تطوف

والنجامت تطوف 
فلامذا ال أملك ِرجاًل

يف اآلفاق تطوف )٤٠(. 
ــف  ــًا موق ــني جلي ــابق يتب ــوار الس ــالل احل ــن خ فم
الطفــل واحتجاجــه عــىل عــدم قدرتــه وامتالكــه 
لبعــض خصائــص الطبيعــة املختلفــة، كاألعشــاب 
ــون،  ــربز قيمــة املضم ــا ت ــامت، وهن ــار والغي واألهن
ــاعر  ــه الش ــد إلي ــذي عم ــلوب ال ــذا األس ــة ه وأمهي
ــة،  ــص الطبيع ــض خصائ ــل لبع ــاه الطف ــت انتب يف لف
ــز  ــق ع ــدرة اخلال ــل ق ــارشة؛ لتأم ــري املب ــه غ ودعوت

وجــل وإبداعــه يف تكوينهــا. 
ــد  ــوار عن ــني أن احل ــابقة نتب ــامذج الس ــالل الن ــن خ فم
الربيــح، قــد شــكل أداة فنيــة عــىل درجــة عاليــة 
ــويق  ــاليب التش ــم أس ــن أه ــه م ــام أن ــة، ك ــن الفاعلي م
ــه  ــل، ول ــه للطف ــعري املوج ــص الش ــة يف الن واحليوي
دور كبــري يف انســجام الطفــل مــع حميطــه الــذي يعيــش 
فيــه، إىل جانــب تعويــد الطفــل عــىل التواصل بأســاليبه 

ــة. ــتوياته املختلف ومس

5-التكرار: 
ــد  ــي عم ــة الت ــاليب البياني ــد األس ــرار أح ــد التك يع
الشــعرية  نصوصــه  تشــكيل  يف  )الربيــح(  إليهــا 

املوجهــة لألطفــال، وقــد تنوعــت أشــكال التكــرار يف 
تلــك النصــوص، فقــد يلجــأ الشــاعر إىل تكــرار لفظــة 
أو مقطــع أو مجلــة معينــة؛ ألمهيتهــا ومركزيتهــا يف 
ســياق النــص، ومــن ذلــك تكــرار مجلــة )هــل رأيــت( 

ــر(: ــي الطاه ــوان: )النب ــص بعن ــتفهامية يف ن االس
َهل رأيَت املاَء َينساُب؟

نــظــــيـــفًا صـــافــيـًا 
؟   هل رأيت الغيث َينَْهــلُّ
َنــــِقـــيـــًا َشـــافِــــيــًا
هل رأيت الغيمة البيضاء؟

هل رأيت النهر جيري؟
إنه معنى قريب للطهارة )٤1(.   

فالشــاعر يكــرر مجلــة االســتفهام؛ ليعــرب مــن خالهلــا 
ــن  ــل، ع ــن الطف ــه لذه ــارة، وتقريب ــى الطه ــن معن ع
ــاء،  ــياب امل ــر انس ــل إىل منظ ــاه الطف ــت انتب ــق لف طري
ــان  ــاء، وجري ــة البيض ــون الغيم ــث، ول ــول الغي وهط
ــاء  ــارة والصف ــى الطه ــىل معن ــك يتج ــر، ويف ذل النه
والنقــاء، وقــد شــكل التكــرار يف املقطــع الســابق 
عنــرصًا فاعــاًل مــن عنــارص التأثــري يف نفــس املتلقــي. 
ويف الســياق ذاتــه نجــد الربيــح يعمــد إىل تكــرار فعــل 
األمــر )اكتــب( يف نــص بعنــوان: )مــاذا أكتــب(؛ 
ــل،  ــبة للطف ــة بالنس ــة الكتاب ــه أمهي ــن خالل ــد م ليؤك
ــياق  ــرر يف س ــظ املك ــة اللف ــي بقيم ــرار يوح ــو تك وه
ــس  ــة يف نف ــة الكتاب ــز مكان ــه يف تعزي ــص، ووظيفت الن
الطفــل، ممــا أضفــى عــىل النــص قــدرة أكــرب يف التأثــري 

ــول: ــي. فيق ــىل املتلق ع
اكتب َما َقالتُه النَّسَمُة للُبسَتاْن

اكتب َما َقالتُه الَقْطَرُة لألْغَصاْن
اكتب ما َغنّته امَلوجُة للَبّحاْر

اكتب ما غنّته النَّحلُة لألزَهاْر )٤2(.  
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كــام نجــد الشــاعر يف نــص آخــر يكــرر صيغــة األمــر 
ــل،  ــاة الطف ــورة يف حي ــد قيمــة املش ــاور(؛ لتأكي )ش
وعــدم االنفــراد برأيــه، ويف ذلــك تنميــة ملهــارة تواصل 
ــاورة يف  ــة املش ــىل صف ــده ع ــريه، وتعوي ــع غ ــل م الطف
ــول: ــراره، فيق ــذ ق ــل أن يتخ ــه، قب ــرض ل ــر يع أي أم

                          َشاِوْر يف األمر إذا َضاقْت 
                          أفـَكــاُرَك فِـي َحـــٍل َثـانِـي

                          َشـاِوْر َصْحبًا َشـاِوْر َأهـاًل
ــوَرى َباُب احلَـْيـراِن )٤3(.                          َفالشُّ

ــده يف  ــا نج ــح(، م ــد )الربي ــرار عن ــور التك ــن ص وم
نــص بعنــوان: )املدينــُة املثــوى امُلبــارك(، حيــث يعمــد 
ــة( يف  ــة املدين ــرب )يف ُترب ــة اخل ــرار مجل ــاعر إىل تك الش
ــدى  ــا م ــف لن ــا يكش ــرار هن ــع، فالتك ــة كل مقط بداي
تأثــر الشــاعر بالفكــرة التــي يتناوهلــا، واملوضــوع 
ــاء  ــد ج ــه، وق ــىل وجدان ــيطر ع ــغله ويس ــذي يش ال
التكــرار هنــا ليؤكــد للمتلقــي فضــل مدينــة الرســول 
-عليــه الصــالة والســالم- عــىل ســائر املــدن، حيــث 
ــري،  ــواه األخ ــة، ومث ــه الرشيف ــجده وروضت ــم مس تض

ــول: فيق
يِف ُترَبِة امَلدينَْة 

ِكينَْة سوِل َصاِحِب السَّ َمثَوى الرَّ
يِف ُترَبِة امَلِدينَْة

ْوَضُة امَلْيُموَنْة ًمسِجُدُه والرَّ
يِف ُترَبِة امَلِدينَْة

ٌة َثِمينَْة )٤٤(.  َجْوَهَرٌة َخالَِصٌة َوُدرَّ
ــى(،  ــا مصطف ــوان: )ي ــص بعن ــاعر يف ن ــد الش ــام نج ك
ــن  ــرب م ــت؛ لع ــة كل بي ــداء يف بداي ــلوب الن ــرر أس يك
ــخصية  ــذه الش ــه هب ــه وتعلق ــدى حب ــن م ــه ع خالل
ــك  ــه تل ــا حتمل ــل إىل م ــاه الطف ــت انتب ــة، ولف العظيم
الشــخصية، مــن صفــات وشــامئل، جتعــل منــه نرباســًا، 

)٤3( حسن الربيح، ديوان )اسمه أمحد(، ص38.
)٤5( حسن الربيح، املصدر نفسه، ص18.)٤٤( حسن الربيح، املصدر السابق ص٤٤

ونموذجــًا جديــرًا باالقتــداء واالهتــداء هبديــه -عليــه 
ــول: ــالم -، فيق ــالة والس الص

فاعْة يا مصطفى يا صاحب الشَّ
يا مصطفى يا صاحب الفضيلْة
يا مصطفى يا صـاحـب املـقاْم

 يا مصطفى يا صـاحـب الثـنـاْء )٤5(.    
     ومــن خــالل النــامذج الســابقة نلحــظ اســتثامر 
ــي  )الربيــح( ألســلوب التكــرار، وتوظيفــه بشــكل فن
مقصــود، فــال يــأيت عنــده مــن بــاب احلشــو والزيــادة، 
ــل،  ــس الطف ــى يف نف ــق املعن ــه؛ لتعمي ــد إلي ــام يعم وإن
إضافــة إىل أنــه يــؤدي وظيفــة أساســية يف بنيــة النــص 
الشــعري املوجــه للطفــل، ويشــكل عنــرصًا هامــًا مــن 

ــي.    ــري يف املتلق ــري والتأث ــارص التعب عن

اخلامتة والنتائج:
تســليط  إىل  الدراســة  هــذه  ســعت  فقــد  وبعــد 
ــزة يف  ــعرية املمي ــارب الش ــدى التج ــىل إح ــوء ع الض
شــعر الطفولــة يف األدب الســعودي، وهــي جتربــة 
ــة يف  ــاءت الدراس ــث ج ــح(، حي ــن الربي الشاعر)حس

حموريــن رئيســني:
وتضمــن  املضمــون،  حمــاور  عنــد  أوهلــام  توقــف 
احلديــث عــن املضمــون الدينــي، واملضمــون الرتبــوي 
والتعليمــي، ومضمــون الطبيعــة، وقــد تبــني مــن 
ــل  ــاعر بتأصي ــامم الش ــابقة اهت ــني الس ــالل املضام خ
ــة يف  ــالمية الفاضل ــالق اإلس ــة، واألخ ــم اإليامني القي
نفــس الطفــل، وغــري ذلــك مــن املبــادئ والقيــم التــي 
ــه،  ــه وأمت ــه لدين ــز والء الطفــل، وانتامئ تســهم يف تعزي
ويف ذلــك عــون للطفــل عــىل فهــم احليــاة فهــاًم ســويًا، 
ــل  ــلوكه، وصق ــه س ــل وتوجي ــئة الطف ــة إىل تنش إضاف
شــخصيته بمبــادئ وأخــالق ســوية، جتعــل منــه 
عنــرصًا إجيابيــًا وفاعــاًل يف أرستــه وجمتمعــه، كام حرص 
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ــة  ــىل تنمي ــة، ع ــون الطبيع ــالل مضم ــن خ ــح م الربي
ذوق الطفــل وحســه اجلــاميل، وربطــه بألــوان الطبيعــة 
ــس  ــا يف نف ــة عليه ــا واملحافظ ــرس حبه ــة، وغ املتنوع
الطفــل، والتعــرف عــىل أرسارهــا ومجالياهتــا، وكيــف 
ــة،  ــعادة والبهج ــدرًا للس ــة مص ــر الطبيع ــون مظاه تك
ونــرش الفــرح يف نفــس الطفــل، كــام يفتــح أمامــه آفاقــًا 
ــن  ــداع م ــة واإلب ــامل املعرف ــده إىل ع ــذ بي ــعة، تأخ واس

ــا.   ــق يف تكوينه ــة اخلال ــا، وعظم ــالل تأمله خ
ــات  ــة اآللي ــص لدراس ــد ُخص ــاين فق ــور الث ــا املح أم
الفنيــة واألســلوبية، التــي اســتطاع الشــاعر مــن 
خالهلــا أن ُيعــرّب عــن مضامينــه املوجهــة للطفــل، فقــد 
ــة عــىل ســؤال مبــارش، كيــف  جــاء هــذا املحــور إجاب
ــات  ــا اآللي ــني؟ وم ــذه املضام ــن ه ــاعر ع ــرّب الش ع
الفنيــة واألســلوبية التــي اســتعان هبــا إليصــال ذلــك 
املضمــون للمتلقــي؟ وقــد تبــني حــرص الشــاعر 
ــل  ــة الطف ــبة ملرحل ــة مناس ــه بلغ ــة مضامين ــىل صياغ ع
العمريــة، مــن خــالل اعتــامده عــىل املفــردات واجلمــل 
والرتاكيــب البســيطة، القــادرة عــىل إثــارة دهشــة 
املتلقــي، والتــي مــن شــأهنا أن ُتثــري القصيــدة وتزيــد 
مــن حيويتهــا وفاعليتهــا التأثرييــة، إضافــة إىل اعتــامده 
عــىل الصــور اجلزئيــة املناســبة لعقــل الطفــل وإدراكــه، 
ــىل  ــادرة ع ــط، والق ــه املحي ــن عامل ــدًا م ــة ج والقريب
اســتثارة وجدانــه وتفعيــل طاقاتــه ومداركــه املختلفــة. 

ــة: ــج الدراس ــرز نتائ ــاالً ألب ــأيت إمج ــام ي وفي

•تنوعــت املضامــني الشــعرية املقدمــة للطفــل مــا بــني 
ــة إىل  ــي إضاف ــوي والتعليم ــي والرتب ــون الدين املضم

ــة. ــون الطبيع مضم

•حــرص الشــاعر مــن خــالل املضمــون الدينــي 

ــالمية  ــالق اإلس ــة، واألخ ــم اإليامني ــل القي ــىل تأصي ع
ــادئ  ــك مــن املب ــة يف نفــس الطفــل، وغــري ذل الفاضل
ــه  ــل، وانتامئ ــز والء الطف ــهم يف تعزي ــي تس ــم الت والقي

ــه. ــه وأمت لدين

•حــرص الشــاعر مــن خــالل املضمــون الرتبــوي 

ــة  ــم الرتبوي ــن القي ــدد م ــل ع ــىل تأصي ــي ع والتعليم
ــه  ــق يف نفس ــي تعّم ــل، والت ــس الطف ــة يف نف والتعليمي

ــة. ــة املختلف ــارف الرتبوي ــم واملع ــن القي ــريًا م كث

ــة،  ــون الطبيع ــالل مضم ــن خ ــاعر م ــتطاع الش •اس
ــة،  ــة املتنوع ــر الطبيع ــل إىل مظاه ــر الطف ــه نظ أن يوج
فيتأمــل مجاهلــا، وعظمــة اخلالــق يف تصويرهــا، ويفتــح 
أمامــه آفاقــًا واســعة تأخــذ بيــده إىل عــامل املعرفــة 
ــا  ــرًا مل ــاميل؛ نظ ــيس واجل ــه احل ــة ذوق ــداع، وتنمي واإلب
فيهــا مــن جاذبيــة يشــعر الطفــل مــن خالهلــا بالراحــة 

ــة. والطمأنين

ــعرية  ــور الش ــتخدام الص ــىل اس ــاعر ع ــرص الش • ح
البســيطة، فلــم ُيثقــل نصــه بكثــرة الصــور وتالحقهــا، 
فجــاءت صــوره الشــعرية مناســبة لعقــل الطفــل 
ــادرة  ــط، وق ــه املحي ــن عامل ــدًا م ــه ج ــه، وقريب وإدراك
عــىل اســتثارة وجدانــه وتفعيــل طاقاتــه ومداركــه 

ــة. املختلف

•حــرص الشــاعر عــىل اقتبــاس ألفــاظ القــرآن الكريــم 

لبعــض نصوصــه، ممــا كان لــه األثــر يف صبــغ نصوصــه 
ــل  ــة الطف ــراء لغ ــالمية، وإث ــة اإلس ــعرية بالصبغ الش
وتعويــده عــىل اســتعامل لغــة القــرآن، والتعلــق بكتابــه 

الكريــم، وااللتــزام بمنهجــه القويــم.  

ــن  ــي م ــاليب الت ــض األس ــىل بع ــاعر ع ــد الش •اعتم
ــه  شــأهنا أن ُتثــري نصــه الشــعري، وتزيــد مــن فاعليت
التأثرييــة يف نفــس الطفــل، كالتشــخيص واحلــوار 

ــني.  ــرار والتضم والتك

املصادر واملراجع
القرآن الكريم

أوالً: املصادر:
ــوان )اســمه أمحــد(،  ــح، حســن،)2٠1٤م(، دي • الربي

ــرتاث.  ــون وال ــة والفن ــر، وزارة الثقاف د.ط، قط
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تقويم جتربة أعضاء هيئة التدريس يف توظيف نظام إدارة التعلم اإللكرتوين بالك بورد يف العملية التعليمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

د.عبداهلل بن حممد العقاب
األستاذ املشارك يف قسم املناهج وطرق التدريس،كلية الرتبية - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ملخص البحث  

راسة إىل تقويم جتربة أعضاء هيئة التدريس يف توظيف  هدفت الدِّ
يف  التعليمية  العملية  يف  بورد  بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ من خالل استقصاء درجة 
اإللكرتوين  التعلم  إدارة  لنظام  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام 
)بالك بورد( يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وحتديد 
استخدام  نمط  وحتسني  لتطوير  التدريس  هيئة  أعضاء  احتياجات 
راسة  الدِّ سعت  كام  بورد(،  )بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
إىل التعرف عىل أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 
بورد(،  )بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  عند 
يف  والنوع(  اخلربة،  سنوات  )عدد  متغريْي  من  كلٍّ  أثر  وقياس 
املنهج  استخدام  تم  راسة  الدِّ أهداف  درجة االستخدام. ولتحقيق 
املوزعة عىل عينة  البيانات من خالل االستبانة  الوصفي، ومجعت 
أظهرت  وقد  تدريس.  هيئة  عضو   )351( من  املكونة  راسة  الدِّ
النتائج أن درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام إدارة التعلم 
اإللكرتوين )بالك بورد( يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
كانت بدرجة متوسطة، وأن أعضاء هيئة التدريس غري متأكدين من 
التعلم  التي تواجههم عند استخدام نظام إدارة  حتديد الصعوبات 
احتياجات  حتقيق  عىل  موافقون  وأهنم  بورد(،  )بالك  اإللكرتوين 
أعضاء هيئة التدريس لتطوير وحتسني نمط االستخدام. كام كشفت 
استخدام أعضاء  فروقًا ذات داللة إحصائية يف  أن هناك  راسة  الدِّ
تعود  بورد(؛  )بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  لنظام  التدريس  هيئة 
الفروق  كانت  حني  يف  اإلناث،  عينة  لصالح  النوع،  الختالف 
استخدام  لتحسني  الالزمة  االحتياجات  يف  الذكور  عينة  لصالح 
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(، وأن هناك فروقًا ذات 
إدارة  لنظام  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  يف  إحصائية  داللة 
سنوات  عدد  الختالف  تعود  بورد(؛  )بالك  اإللكرتوين  التعلم 
اخلربة، وذلك لصالح أفراد العينة ذوي اخلربة )من مخس إىل عرش 

سنوات(.

الكلامت املفتاحية: 
التعلم اإللكرتوين، نظم إدارة التعلم، الفعالية، املرونة، التقويم.

Abstract

This study aimed to evaluate the experience 
of employing learning management sys-
tem-blackboard in the educational process by 
faculty members at Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University, and to identify the needs of 
faculty members to develop and improve their 
use. The study also sought to identify the most 
important difficulties that faculty members are 
facing when using the Blackboard. It also fo-
cused on measuring the effect of each variable 
)gender, number of years of experience( on the 
degree of use. To achieve the aims of the study, 
a descriptive approach was used. The study 
data was collected through questionnaires that 
were distributed on the study sample consist-
ing of )n=351( faculty members. The results 
showed that the degree of teaching staff’s use 
of the Blackboard at Imam Muhammad Saud 
Islamic University was of a moderate degree, 
and that faculty members are unsure of identi-
fying the difficulties that they face when using 
the Blackboard. The study also revealed that 
there are statistically significant differences in 
the use of faculty members for the Blackboard, 
due to the difference in gender, in favor of the 
female sample, while the differences were in 
favor of the male sample in the requirements 
for improving the use of the Blackboard, and 
there are differences with statistical indication 
in the use of the teaching staff of the Black-
board, due to the difference in the number of 
years of experience, for the benefit of the ex-
perienced sample members (from five to ten 
years(.

Keywords: 
e-learning; learning management systems; ef-
fectiveness; flexibility; evaluation.

تقويم تجربة أعضاء هيئة التدريس في توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني 
بالك بورد في العملية التعليمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة:

تعتمــد الفلســفة الرتبويــة احلديثــة عــىل ُأُطــٍر تنظيميــة 
ومقومــات أساســية لرســم السياســات التعليميــة 
ــم، ويواجــه  ــق األهــداف وضــامن جــودة التعلي وحتقي
ــارع  ــل تس ــة يف ظ ــات متنوع ــي حتدي ــام التعليم النظ
ــي،  ــم الذك ــاه التعل ــول جت ــة والتح ــريات العرصي املتغ
ــاوز  ــيلة لتج ــم وس ــتمر أه ــر املس ــل التطوي ــذا جيع وه
املؤسســات  بــأداء  والنهــوض  التحديــات  تلــك 
التعليميــة بــام حيقــق أهــداف املنظومــة التعلميــة، 
ــا  ــدث فرًص ــي، وحي ــي والتقن ــور العلم ــب التط ويواك
ــق  ــددة َوف ــني املتج ــات املتعلم ــي احتياج ــم تلب للتعل
ــة  ــات التنمي ــق متطلب ــات العــرص املعــريف لتحقي معطي

الشــاملة واملســتدامة. 
ــر  ــم اإللكــرتوين مــن أهــم عنــارص تطوي ويعــد التعلي
ــايل؛  ــم الع ــة التعلي ــيط بيئ ــة، وتنش ــة التعليمي املنظوم
ــاهم يف  ــي تس ــول الت ــن احلل ــة م ــدم جمموع ــث يق حي
تغيــري وحتســني مالمــح نظــام التعليــم العــايل بعنــارصه 
املختلفــة، وتوفــري بدائــل فعالــة وطــرق جديــدة 
ــس  ــة التدري ــو هيئ ــاعد عض ــم تس ــس والتعل للتدري
ــد  ــو املرش ــح ه ــد؛ إذ أصب ــدوره اجلدي ــام ب ــىل القي ع
ــز  ــني يف مرك ــع املتعلم ــذي يض ــرس، ال ــه واملي واملوج
ــني  ــر أدوار املتعلم ــاهم يف تطوي ــه يس ــام أن ــم، ك التعل
بــام يتناســب مــع املرحلــة القادمــة؛ فلــم يعــد املتعلــم 
ــوم  ــح يق ــل أصب ــارف، ب ــوم واملع ــق للعل ــرد متل جم
ــوم  ــري مفه ــمَّ تغ ــن ث ــف. وم ــث واملكتش ــدور الباح ب
العمليــة  مالمــح  وأخــذت  الرتبويــة،  املامرســات 
 Martin et( التعليميــة تتجــه نحــو التعلــم النشــط
ــارات  ــاء مه ــىل بن ــادر ع ــدود الق al., 2019(، والالحم

املســتقبل للمتعلمــني، ومعاجلــة الفجــوة الرقميــة التــي 
ــي.    ــكار التقن ــارع واالبت ــا التس فرضه

ــات  ــرتوين يف مؤسس ــم اإللك ــىل التعلي ــب ع إن الطل
ــامل،  ــتوى الع ــىل مس ــد ع ــو متزاي ــايل يف نم ــم الع التعلي

الطلبــة  نســبة  ارتفعــت  املتحــدة  الواليــات  ففــي 
امللتحقــني يف برامــج التعليــم اإللكــرتوين مــن 1٠% يف 

عــام 2٠٠2 إىل حــوايل 33.5% يف عــام 2٠12  
يف   %77 إىل  لتصــل   ،)Allen & Seaman, 2015(
عــام 2٠17. وتشــري اإلحصــاءات إىل أنــه يف عــام 
التعلــم اإللكــرتوين  بلــغ ســوق منتجــات   2٠16
ــار دوالر أمريكــي، ومــن املتوقــع  الــذايت ٤6.67 ملي
أن يتجــاوز ســوق التعلــم اإللكــرتوين يف مجيــع أنحــاء 
عــام  بحلــول  أمريكــي  دوالر  مليــار   2٤3 العــامل 
ــع  ــالب يف مجي ــن الط ــوايل 92% م ــام أن ح 2٠22، ك
أنحــاء العــامل يعتمــدون عــىل األجهــزة التقنيــة املختلفة 

.)Duffin, 2020( يف عمليــة التعلــم
وحتقيــق  اإللكــرتوين،  التعليــم  منظومــة  ولنجــاح 
الفاعليــة القصــوى؛ فإنــه ال بــد مــن جتويــد آليــة 
العمــل، وهتيئــة البيئــة التفاعليــة، واســتخدام األنظمــة 
وتدريــب  اإللكرتونيــة،  املنظومــة  إلدارة  املناســبة 
ــة  ــة التدريــس والطلب ــة وأعضــاء هيئ الكــوادر اإلداري
ــتمرة  ــة املس ــة، واملتابع ــاءة وفاعلي ــا بكف ــل معه للتعام
ــني،  ــر والتحس ــم والتطوي ــة للتقوي ــة اإلداري ــن اهليئ م
وحــل كل مــا يعــرتض املســتخدمني مــن مشــكالت. 
فمؤسســات التعليــم العــايل لــن تتمكــن مــن مواصلــة 
ــتخدم  ــا مل ُتس ــرتوين م ــم اإللك ــج التعل ــدم يف برام التق

ــة ــة بفعالي ــم اإللكرتوني ــة التعلي أنظم
) Klobas & Renzi,.McGill, 2014  (

إن أنظمــة إدارة التعلــم )LMS( تســتخدم عــىل نطــاق 
ــة، وتقــدم عــدًدا مــن  عريــض يف املؤسســات التعليمي
ــني  ــن املتعلم ــني م ــم املالي ــول لدع ــات واحلل اخلدم
ــم  ــات التعلي ــعى مؤسس ــامل. وتس ــاء الع ــع أنح يف مجي
العــايل لتوظيــف أنظمــة إدارة التعلــم اإللكرتونيــة 
ــددة،  ــده املتع ــا بفوائ ــة لقناعته ــا التعليمي يف منظومته
ــع  ــرتوين، وتتب ــم اإللك ــج التعلي ــد برام ودوره يف جتوي
وحتقيــق  الدراســية،  املقــررات  يف  الطلبــة  تقــدم 
احتياجــات املتعلمــني. فاملؤسســات التعليميــة املختلفة 
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 )LMS( تعتمــد عــىل أنظمــة إدارة التعلــم اإللكرتونيــة
 Dias & Diniz,( الطلبــة  تعلــم  إدارة  يف  لكفاءهتــا 
ــم،  ــتوى التعل ــؤ بمس ــج، والتنب ــل النتائ 2014(، وحتلي

.)Martin & Ndoye, 2016( ــني ــم أداء املتعلم وتقوي
اإللكــرتوين  التعلــم  إدارة  أنظمــة  ســاعدت  لقــد 
)LMS( أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل أن يكونــوا 
ــة  ــاعدت الطلب ــام س ــاءة )Cavus, 2015(، ك ــر كف أكث
 Aparicio, Bacao, &( عــىل أن يكونــوا أكثــر إنتاجيــة
Oliveira, 2016(؛ نظــًرا ألهنــا توفــر التعلــم املســتمر، 

وإتاحــة الوصــول للمقــرر 2٤ ســاعة يف اليــوم، 7 أيــام 
ــوس ــد كاف ــبوع )Bonham, 2018(. ويعتق يف األس

) Cavus, 2015( أن الكليــات وأعضــاء هيئة التدريس 
ــم  ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــدء يف اس ــة إىل الب بحاج
اإللكرتونيــة اآلن؛ للتعامــل مــع األعــداد املتزايــدة مــن 
ــاز  ــة يف إنج ــق املرون ــل، ولتحقي ــكل أفض ــة بش الطلب

األعــامل األكاديميــة يف الوقــت واملــكان املناســبني.
ــرتوين  ــم اإللك ــة إدارة التعل ــوق أنظم ــق س ــد حق وق
ــرت  ــد أظه ــًا، فق ــّوًا رسيع ــامل نم ــول الع )LMS( ح
البيانــات أن نســبة النمــو بلغــت مــا يقــرب مــن 
ــم  ــغ حج ــام 2٠13؛ إذ بل ــول ع ــع بحل ــف املتوق ضع
ــون  ــذا يك ــار دوالر، وهب ــوايل 2.5 ملي ــتثامر ح االس
ــار دوالر. وكان  ــا بـــ 1.9 ملي ــا كان متوقع ــاوز م جت
ــض  ــوايل 7.9%، إال أن بع ــو ح ــدل النم ــط مع متوس
دول العــامل شــهدت زيــادات أعــىل بنســبة تصــل 
مــن   %99 أن  وثابــت   .)  Docebo,2014(  %17 إىل 
ــا  ــام 2٠1٤ كان لدهي ــى ع ــات حت ــات واجلامع الكلي

أنظمــة إدارة التعلــم اإللكــرتوين 
.)Dahlstrom, Brooks, & Bichsel,2014(

ويذكــر دوبــر )Dobre ,2015( أنــه يوجــد ثالثــة 
ــرتوين  ــم اإللك ــة إدارة التعل ــن أنظم ــة م ــواع رئيس أن
)LMS(؛ األوىل مفتوحــة املصــدر، والثانيــة مغلقــة 
املصــدر، واألخــرية أنظمــة إدارة التعلــم املســتندة 
ــة  ــني أنظم ــة ب ــروق الرئيس ــن الف ــحابة. وتكم إىل الس

ــة  ــدر وأنظم ــة املص ــة املفتوح ــم اإللكرتوني إدارة التعل
ــة  ــدر يف التكلف ــة املص ــة املغلق ــم اإللكرتوني إدارة التعل
املاديــة، وحجــم الدعــم الفنــي املقــدم، والتطويــر 
ــني أدوات  ــل ب ــن، والتكام ــتوى األم ــتمر، ومس املس
أن  وأوضــح   .)Ulker & Yilmaz, 2016( النظــام 
أكثــر أنظمــة إدارة التعلــم اإللكرتونيــة املســتخدمة 
ــي: األول:  ــدة ه ــات املتح ــايل يف الوالي ــم الع يف التعلي
كانفــس  والثــاين:   ،)Blackboard( بــورد  بــالك 
ــع:  ــودل )Moodle(، والراب ــث: م )Canvas(، والثال

)Desire2Learn( ديزايرتولــرين 
.)Edutechnica, 2019( 

ويعــد بــالك بــورد  )Blackboard(أحــد أنظمــة إدارة 
ــد  ــث ُوج ــدة )LMS(؛ حي ــرتوين الرائ ــم اإللك التعل
ــم  ــة إدارة التعل ــدم خدم ــام 1997، ليق ــّور يف ع وُط
الربنامــج  هــذا  ويتميــز  التعليميــة.  للمؤسســات 
بإمكاناتــه العاليــة يف ثالثــة جمــاالت رئيســة: التعليــم، 
ــتخدمني  ــدد املس ــغ ع ــد بل ــم. وق ــال، والتقيي واالتص
لــه حتــى عــام 2٠٠6 أكثــر مــن 12 مليــون مســتخدم 
 Bradford, Porciello, Balkon, & Backus,(
ــر مــن  2007(، وازداد العــدد يف 2٠17 ليصــل إىل أكث

ــتخدامه  ــبة اس ــت نس ــتخدم. وبلغ ــون مس 1٠٠ ملي
عــىل مســتوى مؤسســات التعليــم العــايل يف الواليــات 
Edu- 2٠16 (ــام ــف ع ــى خري 33.5% حت ــدة  املتح

.)technica, 2019

ــد  ــورد )Blackboard (بالعدي ــالك ب ــام ب ــز نظ  ويتمي
ــع يف  ــار الرسي ــه االنتش ــت ل ــي أتاح ــامت الت ــن الس م
معظــم مؤسســات التعليــم العــايل حــول العــامل، فهــو 
ــة  ــة املرن ــن األدوات التفاعلي ــد م ــىل العدي ــوي ع حيت
والقابلــة للتطويــر والتوســع وســهولة الوصــول، 
ــل،  ــدد أدوات التواص ــة، وتع ــة الراجع ــري التغذي وتوف
ــح  ــة، ويتي ــا العربي ــات، منه ــن اللغ ــدًدا م ــم ع ودعَّ
الدعــم  ويوفــر  للمتعلــم،  اخليــارات  مــن  عــدًدا 
الفنــي املســتمر للمتعلمــني وأعضــاء هيئــة التدريــس. 
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وفضــاًل عــن ذلــك فنظــام )البــالك بــورد( يتميــز بقــوة 
ــه  ــمولية مكونات ــرتوين، وش ــه اإللك ــتقرار نظام واس
احتياجــات املتعلمــني، بــام يف ذلــك دعــم العديــد مــن 
املهــام، مثــل: عــرض الــدروس، وإنشــاء حمادثــة بــني 
  Bradford, Porciello, Balkon, (ــم ــتاذ واملتعل األس

.  )&  Backus, 2007

 Hill,( وهيــل )Green, 2013( ويؤكــد كل مــن قريــن
ــم اإللكــرتوين بــالك  2017( عــىل أن نظــام إدارة التعل

بــورد )Blackboard (أصبــح اليــوم أكثــر أنظمــة إدارة 
التعلــم شــيوًعا واســتخداما يف املؤسســات التعليميــة.  
ــدد  ــه املتع ــرا إلمكانيات ــع نظ ــتمر يف التوس ــه مس وان
وقدرتــه عــىل تنظيــم وإدارة العمليــة التعليمــة بكفــاءة 
Black- ــورد  ــالك ب ــام ب ــة نظ ــن أمهي ــة، وتكم )عالي
ــق  ــة، وحتقي ــة التعليمي ــر أداء املنظوم board (يف تطوي

احتيــاج كل مــن الطلبــة واألســاتذة واملؤسســات 
ــة. التعليمي

ــورد  ويســاعد نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين بــالك ب
تنظيــم  التدريــس يف  )Blackboard(أعضــاء هيئــة 
ــوى  ــع املحت ــاركته، وتوزي ــرر ومش ــرش املق وإدارة ون
 ،)Martin, Nacu, & Pinkard, 2016 العلمــي) 
وإنشــاء حمتويــات إبداعيــة وتفاعليــة، واســتخدام 
ــو  ــورة والفيدي ــص والص ــل الن ــددة مث ــائط املتع الوس
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة فعال ــا بطريق ــوت وتنظيمه والص

ــة. ــر النهائي ــدار التقاري ــة وإص ــم واملتابع التقوي
ــورد  ــالك ب ــم اإللكــرتوين ب ويســمح نظــام إدارة التعل
)Blackboard( بالتتبــع املبــارش لتقــدم الطالــب يف 
ــام  ــامت وامله ــل التقيي ــخ؛ مث ــت والتاري ــرر بالوق املق
ــم  ــي يت ــة، الت واملناقشــات واألنشــطة واملــواد اإلضافي
رفعهــا وتصنيفهــا ونرشهــا عــرب اإلنرتنــت للطــالب. 
كــام يمّكــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن احلصــول عىل 
ــردي  ــكل ف ــا بش ــالب، إم ــع الط ــن مجي ــاءات ع إحص
ــة  ــام الفردي ــم امله ــالل تقيي ــن خ ــات، م أو كمجموع
 .)Bradford et al., 2007( واجلامعيــة يف أي وقــت

 كــام يلبــي نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين بــالك بــورد 
)Blackboard (احتياجــات الطــالب التعليميــة وإدارة 
ــة يف  ــم، واملرون ــىل التعل ــم ع ــز قدرهت ــم وتعزي وقته
 Woods,( ــودة ــة اجل ــة عالي ــواد تعليمي ــول إىل م الوص
التفاعــل  كــام حيقــق   .)Baker, & Hopper, 2004

ــال  ــوات االتص ــالل قن ــن خ ــالب م ــني الط املنشــود ب
ــع  ــل م ــة، والتفاع ــموعة أو املرئي ــواء املس ــة س املتاح
أســتاذ املقــرر والتفاعــل مــع املحتــوى العمــيل بطــرق 

ــني. ــالت املتعلم ــق تفضي ــام حيق ــددة ب متع
 Allen & Seaman,( ــيامن ــن وس ــن أل ــري كل م ويش
ــة  ــاء هيئ ــول أعض ــىل قب ــز ع ــة الرتكي 2015( إىل أمهي

شــهدت  حيــث  اإللكــرتوين؛  للتعلــم  التدريــس 
الســنوات العــرش املاضيــة تغــرًيا يف نســبة أعضــاء هيئــة 
ــرتوين،  ــم اإللك ــتخدمون التعل ــن يس ــس الذي التدري
ووصلــت نســبتهم إىل حــوايل 3٠%. ويؤكــد ماكجيــل 
الدعــم  أن  عــىل   )McGill et al,2014( وآخــرون 
ــادرات  ــذي حيــدد اســتمرار نجــاح مب املســتمر هــو ال
Jack-( ــن ــر كل م ــرتوين. ويذك ــم اإللك ــق التعل  تطبي
 owski & Akroyd, 2010 2010Lee, Cerreto, &

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــاك رغب Lee,( أن هن

لتقديــم مقرراهتــم الدراســية عــرب نظــام بــالك بــورد، 
ــود  ــدم وج ــك؛ كع ــن ذل ــد م ــل حت ــاك عوام ــن هن لك
ــآت  ــل: املكاف ــز، مث ــص احلواف ــة، ونق ــج تدريبي برام
ــة، وأن  ــة اإلداري ــل اهليئ ــن قب ــجيع م ــة، والتش املالي
أن  يعتقــدون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن   %٤٤
تصميــم برامــج التعليــم اإللكــرتوين الفعالــة يســتغرق 

ــد. ــت واجله ــن الوق ــري م الكث
ويؤكــد روجــرز )Rogers, 2003( يف نظريتــه لالبتكار 
أن هنــاك خصائــص ذاتيــة تؤثــر يف قــرار أعضــاء هيئــة 
ــذه  ــكار. ه ــض أي ابت ــامد أو رف ــد اعت ــس عن التدري
ــزة النســبية، والتوافــق،  اخلصائــص اخلمــس هــي: املي
والتعقيــد، والقابليــة للتجربــة، وقابليــة املالحظــة. 
وكل هــذه اخلصائــص يمكــن أن تقنــع الشــخص بتبني 
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ــام  ــة واإلمل ــزة النســبية هــي املعرف ــد. فاملي ــكار جدي ابت
الكامــل بالفكــرة اجلديــدة، وأن املي يف تبنــي االبتكار 
أفضــل مــن الوضــع احلــايل. أمــا التوافــق فهــو اإلقنــاع 
الــذي بــه حيــدد الطريقــة التــي بواســطتها يدمــج فكــرة 
جديــدة يف الوضــع احلــايل، ويعتمــد التوافــق أو عــدم 
ــابقة  ــخص الس ــات الش ــارب وقناع ــىل جت ــق ع التواف
وطريقــة التفكــري. والتعقيــد هــو القــرار الــذي حيــدد 
الطريقــة التــي يــدرك هبــا الشــخص صعوبــة التبنــي أو 
االســتخدام عنــد مقارنتهــا مــع الوضــع احلــايل، وكلــام 
ــامل اســتخدامه.  ــًدا، قــل احت ــر تعقي ــكار أكث كان االبت
ــذ؛ أي القــدرة  ــة التنفي ــة هــي إمكاني ــة للتجرب والقابلي
عــىل جتربــة االبتــكار اجلديــد تدرجييًّــا، وقبــول الفكــرة 
اجلديــدة. وقابليــة املالحظــة هــي التأكيــد، وتعــرب 
ــذه  ــن. كل ه ــكار لآلخري ــوح االبت ــدى وض ــن م ع
اخلصائــص مهمــة يف دعــم عمليــة صنــع القــرار بتبنــي 
االبتــكار، وأن أعضــاء هيئــة التدريــس جيــب أن يمــروا 
هبــذه املراحــل عنــد اختــاذ قــرار تبنــي أي ابتــكار 
جديــد. وهــذه املراحــل - بالرتتيــب - هــي: املعرفــة، 

ــد.  ــذ، والتأكي ــرار، والتنفي ــاع، والق واإلقن
تناولــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  وهنــاك 
اســتخدام نظــام بــالك بــورد  )Blackboard (مــن 
زوايــا متلفــة؛ حيــث وجــدت دراســة الرشيــدة 
ــم  ــتخدام التعلي ــة الس ــزة الداعم )2٠19( أن األجه
ــطام  ــري س ــة األم ــورد يف جامع ــالك ب ــرتوين ب اإللك
متوافــرة داخــل الكليــة بدرجــة متوســطة، وأن توظيف 
ــرتوين  ــم اإللك ــام التعلي ــس لنظ ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــا  ــة كان م ــة بالكلي ــة التعليمي ــورد يف العملي ــالك ب ب
بــني الدرجــة املتوســطة واملنخفضــة. وذكــرت دراســة 
البنيــان )2٠19( أن اجتــاه أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعــة أم القــرى نحــو اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
ــطة،  ــة متوس ــاءت بدرج ــورد ج ــالك ب ــرتوين ب اإللك
ــاءت  ــات ج ــاه املعوق ــة جت راس ــة الدِّ ــتجابة عين وأن اس

ــطة.  ــة متوس ــك - بدرج - كذل

وتوصلــت دراســة املطــريي )2٠17( إىل أن اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة امللــك ســعود لنظــام 
كان  الطــالب  نظــر  مــن وجهــة  بــورد(  )البــالك 
ــف  ــك ضع ــط، وكذل ــف واملتوس ــة الضعي ــني درج ب
الفصــول  اســتخدام  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
املتنقــل  للتعليــم  اســتخدامهم  وكان  االفرتاضيــة، 
ــت  ــام توصل ــطة. ك ــة متوس ــة بدرج ــول الذكي والفص
دراســة الزهــراين )2٠17( إىل أن اســتخدام نظــام إدارة 
ــل  ــة حائ ــورد( بجامع ــالك ب ــرتوين )الب ــم اإللك التعل
ــنة  ــس يف الس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م

ــرية.  ــة كب ــاء بدرج ــة ج التحضريي
والعامــر  الدســيامين  مــن  كل  دراســة  وأشــارت 
بجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أن  إىل   )2٠17(
ــتة  ــىل س ــرية ع ــة كب ــون بدرج ــعود موافق ــك س املل
ــامط الســتخدام نظــام التعلــم اإللكــرتوين )البــالك  أن
ــات  ــن املعوق ــة م ــىل جمموع ــون ع ــم متفق ــورد(، وه ب
ــم  ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــد اس ــم عن ــي تواجهه الت
التدريــيس،  العــبء  زيــادة  ومنهــا:  اإللكــرتوين، 
ــي.  ــم التعليم ــني يف التصمي ــود متخصص ــدم وج وع
وقــد توصــل اجلنزوري )2٠17( يف دراســته إىل عــدم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية يف توظيــف أدوات 
التقويــم اإللكــرتوين باســتخدام نظــام )البــالك بــورد( 
ــة  ــريات: الدرج ــزى إىل متغ ــة تع ــة التعليمي يف العملي

ــص.  ــة، والتخص العلمي
وتوصلــت دراســة البــاليص )2٠16( إىل أن اجتاهــات 
التدريــس يف جامعــة حائــل نحــو  أعضــاء هيئــة 
اســتخدام نظــم إدارة التعلــم اإللكــرتوين البــالك بــورد 
كانــت إجيابيــة بالرغــم مــن عــدم تفعيلــه بالقــدر 
 Cerezo et al.,( الــكايف. كــام وجــد ســريزو وآخــرون
ــرتوين  ــم اإللك ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم 2016( أن اس

التقنيــة،  املزيــد مــن اجلهــد، واملهــارات  تتطلــب 
ــات،  ــع املعلوم ــة جلم ــن الطلب ــتمرة م ــاركة املس واملش
ــرر؛  ــتاذ املق ــالء وأس ــوى والزم ــع املحت ــل م والتفاع
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ــة.  ــية التقليدي ــول الدراس ــة بالفص مقارن
ــة  وأظهــرت دراســة الكبــش )2٠15( أن أعضــاء هيئ
ــارات  ــم امله ــس لدهي ــة لي ــة الباح ــس بجامع التدري
الالزمــة يف التعامــل مــع نظــام البــالك بورد. وكشــفت 
ــام  ــط الع ــن أن املتوس ــدحان )2٠15( ع ــة الس دراس
ــة  ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــات الطلب الجتاه
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــات بجامع ــب واملعلوم ــوم احلاس عل
ــام إدارة  ــتخدام نظ ــو اس ــالمية نح ــعود اإلس ــن س ب

ــة.  ــت إجيابي ــرتوين كان ــم اإللك التعل
 Benta,( وقــد أجــري كل مــن بنتــا وبولونيــا ودزيتــك
ــر  ــاس أث ــة لقي Bologna, and Dzitac ,2014( دراس

ــة  ــة مقارن ــم اإللكرتوني ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم اس
ــىل  ــه ع ــًا لوج ــة وجه ــة التقليدي ــس بالطريق بالتدري
ــكل  ــا تأثــريًا بش ــة أن هل راس ــة، وأظهــرت الدِّ الطلب
ــن  ــة كل م ــري دراس ــة. وتش ــوق الطلب ــىل تف ــايب ع إجي
أن  إىل   )Cho and Tobias,2016 وتوبيــاس)  تشــو 
هنــاك أثــرًا الســتخدام أدوات التعلــم اإللكــرتوين 
اإلنجــاز  ومســتوى  الطــالب،  تعلــم  عمليــة  يف 
ــن  ــة ع ــا الطلب ــة، ورض ــاركة املعرف ــي، ومش األكاديم
ــة. ــامل األكاديمي ــه يف أداء األع ــذي يقضون ــت ال الوق
ــة  ــاء هيئ ــز )Kearns,2016( أن أعض ــر كرين ــام ذك ك
ــة إدارة  ــتخدام أنظم ــوا باس ــن درس ــس - الذي التدري
التعلــم اإللكرتونيــة - الحظــوا تقدمــًا إجيابيــا يف 
ــد  ــة. وق ــارات التقني ــاب امله ــة، واكتس ــل الطلب حتصي
أن  دراســته  يف   )Eldridge, 2014( الدريــج  وجــد 
ــس  ــربة يف التدري ــل خ ــس األق ــة التدري ــاء هيئ أعض
هــم األقــل اســتخدامًا لنظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين 

ــورد(. ــالك ب )الب
إن أنظمــة إدارة التعلــم اإللكــرتوين )LMS( جيــب 
أن توفــر أفضــل املامرســات لتعلــم الطلبــة، وهنــا 
 Chickering( وإهرمــان  تشــكرنغ  مــن  كل  يذكــر 
للمامرســة  الســبعة  املبــادئ   )& Ehrman, 1996

ــة  ــق التقني ــاح تطبي ــر لنج ــب أن تتواف ــي جي ــدة الت اجلي

ــني  ــال ب ــجع االتص ــي تش ــة، وه ــة التعليمي يف العملي
الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، والتفاعــل والتعــاون 
ــتخدام  ــس، واس ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــني الطلب ب
ــة  ــة بالتغذي ــد الطلب ــط، وتزوي ــم النش ــات التعل تقني
الفوريــة، والتأكيــد عــىل أمهيــة الوقــت يف إنجــاز 
املهــام التعليميــة، ونقــل ومشــاركة اخلــربات، ومراعــاة 

ــة. ــني الطلب ــة ب ــروق الفردي ــة والف ــب املتنوع املواه
ويشــري روبرتــس )Roberts,2008( إىل أن أعضــاء 
ــات  ــن التحدي ــني م ــون نوع ــس يواجه ــة التدري هيئ
عنــد اســتخدام األنظمــة التقنيــة اجلديــدة؛ النــوع 
ــاءة  ــة والكف ــص املعرف ــخصية؛ كنق ــات ش األول حتدي
التدريــس  تغيــري طــرق  التقنيــة، والتخــوف مــن 
ــر  ــه أكث ــًا لوج ــم وجه ــأن التعل ــة ب ــة، والقناع التقليدي
فعاليــة، وعــدم وجــود الوقــت الــكايف، وكذلــك هتديد 
احلريــة األكاديميــة. والنــوع الثــاين حتديــات تنظيميــة؛ 
كنقــص الدعــم املؤســيس، وعــدم دعــم أنشــطة التعلــم 
اإللكــرتوين، وعــدم وجــود حوافــز تشــجع ألعضــاء 
ــودة  ــم ج ــدم تقيي ــة، وع ــىل املامرس ــس ع ــة التدري هيئ

ــة.  ــة التحتي ــص البني ــتخدمة، ونق ــج املس الربام
إن نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين بــالك بــورد يف 
ــود  ــالمية يع ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع
إىل عــام 1٤32-1٤33 هـــ، حينــام قامــت كليــة علــوم 
ــم  احلاســب واملعلومــات بإدخــال نظــام إدارة التعل
اإللكــرتوين بــالك بــورد اىل نظامهــا التعليمــي؛ هبــدف 
دعــم العمليــة التعليميــة وجتويدهــا، ويف بدايــة الفصل 
ــي 1٤36-1٤35  ــام اجلامع ــن الع ــدرايس األول م ال
هـــ، تــم إتاحــة نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين بــالك 
ــة،  ــا باجلامع ــد العلي ــات واملعاه ــع الكلي ــورد جلمي ب
حيــث كان مــن األنظمــة االختياريــة املتاحــة للراغبــني 
ــة  ــه يف العملي ــس يف توظيف ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م

ــة.   التعليمي
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راسة:   مشكلة الدِّ
Ke- ــز  ــة كرين ــات؛ كدراس ــن الدراس ــدد م ــر ع )يذك
Cho and Tobi- وتوبــس)  وشــو   ،)arns,2016

 Ulker & Yilmaz,( ويلــامز  أولكــر  و   ،)as,2016

 Aparicio,( 2016(، و أبريســيو وباكــو و أوليفــريا 

وســيامن  ألــني  و   ،)Bacao, & Oliveira, 2016

)Allen & Seaman, 2015( أن هنــاك العديــد مــن 

ــة  ــم اإللكرتوني ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــد الس الفوائ
ــة  ــو هيئ ــة وعض ــة التعليمي ــىل املؤسس ــود ع ــي تع الت
العمليــة  يف  توظيفهــا  وأن  واملتعلمــني،  التدريــس 
ــم، إال  ــر إجيــايب عــىل مرجــات التعلي ــه أث ــة ل التعليمي
ــة  ــل املرتبط ــن العوام ــد م ــاك العدي ــزال هن ــا ي ــه م أن
ــع  ــل م ــودة التعام ــتخدام وج ــة االس ــاس فاعلي بقي
ــاج  ــم حتت ــة يف التعلي ــم اإللكرتوني ــة إدارة التعل أنظم

ــث. ــن البح ــدًا م مزي
Bol-( ــليكال ــر ووس ــن بليق ــة كل م ــاء يف دراس  وج
تتبــع  اىل  هدفــت  التــي   )liger, &Wasilik, 2009

درجــة الرضــا، والتحقــق مــن درجــة توظيــف أعضــاء 
هيئــة التدريــس أنظمــة إدارة التعلــم اإللكرتونيــة 
بالتدريــس، وكيــف يقــارن بالتدريــس وجهــًا لوجــه. 
وأكــدت النتائــج أن هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســة 
متعلقــة  عوامــل  وهــي:  ذلــك،  بنجــاح  مرتبطــة 
بأعضــاء هيئــة التدريــس، العوامــل املرتبطــة بالطلبــة، 

ــة.  ــة التعليمي ــة باملؤسس ــل املرتبط العوام
كدراســة  الدراســات؛  مــن  عــدد  أوصــت  وقــد 
دراســات  إجــراء  رضورة  إىل   )2٠17( املطــريي 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  توظيــف  مــدى  عــن 
ألنظمــة التعلــم اإللكــرتوين يف جامعــات أخــرى، 
ــة  ــىل أمهي ــدة )2٠19( ع ــة الرشي ــدت دراس ــام أك ك
ــم  ــم املســتمر ملختلــف املحــاور املتعلقــة بالتعلي التقوي
اإللكــرتوين، وتقويــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــورد،  ــالك ب ــرتوين ب ــم اإللك ــام التعل ــتخدام نظ يف اس
وذلــك مــن أجــل التحســني والتطويــر املســتمر لــألداء 

ــرضورة  ــان )2٠19( ب ــة البني ــت دراس ــا؛ أوص أيض
تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل توظيــف نظــام 
التعلــم اإللكــرتوين بــالك بــورد يف العمليــة التعليميــة 
يف اجلامعــات الســعودية مــن خــالل تضمينهــا ضمــن 

ــم األداء. ــاط تقوي نق
وهتــدف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 
ورفــع  اإللكــرتوين  التعليــم  مســتوى  تطويــر  إىل 
كفــاءة األداء وحتقيــق جــودة عاليــة يف التعليــم خــالل 
ــم  ــج التعلي ــل برام ــم، وتفعي ــة يف التعلي ــج التقني دم
ــة  ــات واألدوات التقني ــف التطبيق ــرتوين، وتوظي اإللك
يف العمليــة التعليميــة. وقــد أتاحــت اجلامعــة ألعضــاء 
ــة  ــة اإللكرتوني ــن األنظم ــد م ــس العدي ــة التدري هيئ
عــىل منصــة اجلامعــة، ويف مقدمتهــا نظــام إدارة التعلــم 
اإللكــرتوين )بــالك بــورد(؛ لدعــم أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــام يلــزم العمليــة التعلميــة مــن أدوات 

ــة.  ــاهتم التعلمي ــاعدهم يف ممارس تس
ــتخدام  ــًا يف اس ــاك تفاوت ــث أن هن ــظ الباح ــد الح وق
التعلــم  إدارة  ألنظمــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ــات  ــع البيئ ــم م ــورد( وتفاعله ــالك ب ــرتوين )ب اإللك
ــة،  ــات اجلامع ــة يف كلي ــام العلمي ــني األقس ــدة ب اجلدي
وأن هنــاك جمموعــة مــن املتغــريات التــي تؤثــر يف تبنــي 
وتفعيــل نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بورد(، 
كــام أن هنــاك ختوفــًا لــدى جمموعــه مــن أعضــاء هيئــة 
ــن  ــتخدام م ــذا االس ــىل ه ــيرتتب ع ــا س ــس مم التدري
عــدم تفاعــل الطلبــة وزيــادة يف حجــم العمــل والتأثــري 

ــم.   ــات التعلي ــىل مرج ع
ــة  ــاء هيئ ــة أعض ــم جترب ــة لتقوي راس ــذه الدِّ ــأيت ه وت
التدريــس يف توظيــف نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين 
ــام  ــة اإلم ــة يف جامع ــة التعليمي ــورد يف العملي ــالك ب ب
ــدى  ــة إىل أي م ــالمية؛ ومعرف ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
ــة التدريــس نظــام إدارة التعلــم  يســتخدم أعضــاء هيئ
اإللكــرتوين )البــالك بــورد( يف العمليــة التعليميــة، وما 
ــتخدام،  ــد االس ــم عن ــي تواجهه ــات الت ــم الصعوب أه
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ــؤدي  ــي ت واســتقصاء آرائهــم حــول االحتياجــات الت
إىل االســتخدام األمثــل والتفاعــل يف بيئــة التعليــم 

ــرتوين.  اإللك

راسة:  أسئلة الدِّ
راسة فيام ييل: تتحدد أسئلة الدِّ

التدريــس  1.مــا درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة 
ــام  ــالمية لنظ ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
ــة  ــورد( يف العملي ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل

التعليميــة؟
أعضــاء  تواجــه  التــي  الصعوبــات  أهــم  2.مــا 
ــم  ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــد اس ــس عن ــة التدري هيئ

بــورد(؟ )بــالك  اإللكــرتوين 
ــر  ــس لتطوي ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــا احتياج 3.م
التعلــم  إدارة  نظــام  اســتخدام  نمــط  وحتســني 

بــورد(؟  )بــالك  اإللكــرتوين 
٤.هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
راســة  الدِّ حمــاور  جتــاه  العينــة  أفــراد  اســتجابات 
ــربة،  ــنوات اخل ــدد س ــريات )ع ــالف املتغ ــزى الخت تع

والنــوع(؟

راسة: أهداف الدِّ
راســة إىل تقويــم جتربــة أعضــاء هيئــة  تســعى الدِّ
التدريــس يف توظيــف نظــام إدارة التعلــم بــالك بــورد 
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة يف جامع ــة التعليمي يف العملي
ســعود اإلســالمية؛ مــن خــالل الكشــف عــن درجــة 
ــام  ــة اإلم ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض اس
حممــد بــن ســعود اإلســالمية لنظــام إدارة التعلــم 
ــات  ــم الصعوب ــىل أه ــورد(، وع ــالك ب ــرتوين )ب اإللك
ــة التدريــس عنــد اســتخدام  التــي تواجــه أعضــاء هيئ
نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد(. كذلــك 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــىل احتياج ــرف ع التع
ــرتوين  ــم اإللك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــني اس لتحس
)بــالك بــورد(؛ باإلضافــة اىل تقــيص درجــة اســتخدام 

ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــرتوين  ــم اإللك ــام إدارة التعل ــالمية لنظ ــعود اإلس س
ــنوات  ــدد س ــريات: )ع ــوء متغ ــورد( يف ض ــالك ب )ب

ــوع(. ــربة، والن اخل

راسة:  أمهية الدِّ
راســة لكوهنــا تــأيت يف وقــت ُعّلقــت  تتضــح أمهيــة الدِّ
ــم عــىل مســتوى العــامل  ــح التعلي راســة، وأصب ــه الدِّ في
يعتمــد عــىل أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين، ويواجــه فيــه 
املســتخدمون هلــذه األنظمــة العديــد مــن الصعوبــات 
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــاس وجه ــث إن قي ــات، حي والتحدي
ــم  ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــاه اس ــس جت ــة التدري هيئ
ــي  ــات، الت ــات واإلحصائي ــري البيان ــاهم يف توف سيس
ــرار  ــي الق ــؤولني وصانع ــام املس ــع أم ــن أن تض يمك
نظــام  اســتخدام  درجــة  عــن  واضحــة  صــورة 
ــورد( باجلامعــة،  ــم اإللكــرتوين )بــالك ب إدارة التعل
وأســاليب التحســني والتطويــر وحــل الصعوبــات 
ــل األمثــل الســتخدام أنظمــة  ــي حتــول دون التفعي الت
ــة  راس ــذه الدِّ ــاعد ه ــد تس ــام ق ــرتوين، ك ــم اإللك التعل
ــن  ــي متك ــة الت ــج التدريبي ــق للربام ــط الدقي يف التخطي
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن اســتخدام أنظمــة التعلــم 
ــاهتم  ــر ممارس ــم يف تطوي ــي احتياجه ــرتوين، وتلب اإللك

ــة. األكاديمي

راسة:  منهج الدِّ
راســة عــىل املنهــج الوصفــي ملناســبته لطبيعة  تعتمــد الدِّ
راســة يف مجــع البيانــات، وتبويبهــا، وحتليلهــا،  الدِّ
والوصــول إىل االســتنتاجات التــي ُتســهم يف فهــم 

ــة. ــا املختلف ــن جوانبه ــة م راس ــل الدِّ ــرة حم الظاه
ــدود  ــىل احل ــة ع ــرصت الدراس ــة: اقت راس ــدود الدِّ ح

ــة: التالي
ــم  ــام إدارة التعل ــف نظ ــة: توظي ــدود املوضوعي 1.احل

ــة. ــة التعليمي ــورد يف العملي ــالك ب ــرتوين ب اإللك
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مكانيــة:  2.احلــدود 
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جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، الرياض.
ــن  ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــة: الفص ــدود الزماني 3.احل

ــي 1٤٤1هـــ  ــام اجلامع الع
هيئــة  أعضــاء  مــن  عينــة  البرشيــة:  ٤.احلــدود 

. يــس ر لتد ا

راسة: مصطلحات الدِّ
Black- )-نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين بــالك بــورد 
ــي  ــة، والت board(: أحــد أنظمــة إدارة التعلــم التجاري

ــىل  ــوي ع ــية، حيت ــررات الدراس ــتخدم إلدارة املق ُتس
ــة  جمموعــة متنوعــة مــن األدوات واخلدمــات التكاملي
ــاطة  ــز ببس ــة، ويتمي ــة وآمن ــم مرن ــة تعل ــل بيئ ويمث
التصميــم وســهولة االســتخدام وتوفــر الدعــم الفنــي 

ــتمر.  املس
E-learning envi-( اإللكــرتوين التعليــم   -بيئــة 
املاديــة  املكونــات  مــن  ronment(: هــي جمموعــة 

ــي أدوات التعلــم  ــة والفلســفية تقــوم عــىل تبن واملكاني
ــل  ــت والتواص ــر واإلنرتن ــزة الكمبيوت ــة كأجه الرقمي
اإللكــرتوين والتطبيقــات احلديثــة، وهتــدف إىل تقديــم 
تعليــم نوعــي، وتعزيــز التعلــم التفاعــيل لــدى الطلبــة، 

ــني.  ــات املتعلم ــق رغب وحتقي
ــة  ــة علمي ــي مؤسس ــة )The University(: ه -اجلامع
ولوائــح  وأنظمــة  تنظيمــي  هيــكل  ذات  مســتقلة، 
يف  الرئيســية  وظائفهــا  وتتمثــل  معينــة،  أكاديميــة 
املجتمــع،  وخدمــة  العلمــي  والبحــث  التدريــس 
ــام ذات  ــات واألقس ــن الكلي ــة م ــن جمموع ــف م وتتأل
الطبيعــة العلميــة التخصصيــة، وتقــدم برامــج دراســية 
ــىل  ــو ع ــا ه ــا م ــة، منه ــات متلف ــة يف ختصص متنوع
مســتوى البكالوريــوس، ومنهــا مــا هــو عــىل مســتوى 
الدراســات العليــا، ومتنــح بموجبهــا درجــات علميــة 

للطــالب )الثبيتــي، 2٠٠٠(.
راســة هــو  راســة: إن جمتمــع الدِّ جمتمــع وعينــة الدِّ
ــة التدريــس بجامعــة اإلمــام حممــد  ــع أعضــاء هيئ مجي

بــن ســعود اإلســالمية يف كل الكليــات واألقســام 
ــم  ــغ عدده ــي 1٤٤1هـــ، وبل ــام اجلامع ــة؛ للع العلمي
)٤٠٠9( عضــو هيئــة تدريــس؛ منهــم )2٤78( ذكــر 
ــة  ــة الدراس ــار عين ــم اختي ــد ت ــى. وق و)1531( أنث
بالطريقــة العشــوائية مــن املجتمــع األصــيل باســتخدام 
ــة ســتيفن ثامبســون )Thompson, 2012(؛ لتكــون  معادل
ــة تدريــس يمثلــون  ــة الدراســة )351( عضــو هيئ عين
16 كليــة يف الشــطرين الرجــايل والنســائي، واجلــدول 
راســة  )1( يبــني التكــرارات والنســب املئويــة لعينــة الدِّ
ــوع.  ــربة، والن ــنوات اخل ــة: س راس ــريات الدِّ ــق متغ وف
وقــد تــم توزيــع االســتبانة إلكرتونيــًا عــىل عينــة 
راســة يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام  الدِّ

اجلامعــي 1٤٤1هـــ.

النسبة العددالتصنيفاملتغريات

عدد 
سنوات 

اخلربة

25.1 %88مخس سنوات فأقل

2٤.8 %87أكثر من مخس سنوات إىل عرش سنوات

5٠.1 %176أكثر من عرش سنوات

النوع
 7٠.7%2٤8ذكر

29.3 %1٠3أنثى

 1٠٠%351املجموع

راسة وفق بياناهتم األولية جدول )1( توزيع عينة الدِّ

راسة:  أداة الدِّ
اســتخدم الباحــث االســتبانة أداًة جلمــع البيانــات 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إذ وجدهــا أكثــر مالءمــة 
لتحقيــق أهــداف الدراســة؛ وقــد تضمنــت األداة 
ــزاء  ــة أج ــس أربع ــرة تقي ــة )٤9( فق ــا النهائي بصورهت
رئيســة: اجلــزء األول يتضمــن البيانــات األوليــة، 
ــاين  ــزء الث ــن اجل ــني )2(. وتضم ــن فقرت ــون م ويتك
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض ــة اس ــن األداة درج م
ــام  ــالمية لنظ ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
ــة  ــورد( يف العملي ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل
ــرة.  ــىل )2٠( فق ــزء ع ــذا اجل ــوى ه ــة، واحت التعليم
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ويتضمــن اجلــزء الثالــث أهــم الصعوبــات التــي 
تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد اســتخدام نظــام 
إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد(، ويتكــون 
مــن )18( فقــرة. ويتضمــن اجلــزء الرابــع احتياجــات 
ــام  ــتخدام نظ ــني اس ــس لتحس ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــتمل  ــورد(، واش ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل

ــرات.  ــىل )9( فق ع

راسة:  صدق أداة الدِّ
1.الصــدق الظاهــري: للتأكــد مــن مــدى صــدق األداة 
يف قيــاس مــا وضعــت لقياســه؛ فقــد تــم عــرض األداة 
عــىل جمموعــة مــن املحكمــني مــن ذوي االختصــاص 
وطــرق  واملناهــج  اإللكــرتوين  التعليــم  جمــال  يف 
التدريــس؛ إلبــداء آرائهــم يف مــدى مناســبة األداة 
ــوح  ــن وض ــد م ــك للتأك ــة، وكذل راس ــداف الدِّ أله
ــة، وكان  ــاور الدراس ــا ملح ــة، وانتامئه ــة اللغوي الصياغ
ــة )5٤(  ــا األولي ــتبانة يف صورهت ــرات االس ــدد فق ع

ــوء  ــرات األداة يف ض ــض فق ــل بع ــم تعدي ــرة، وت فق
املحكمــون؛  أبدامهــا  التــي  العلميــة  املالحظــات 
ــرة.   ــة )٤9( فق ــة متضمن ــا النهائي ــح يف صورهت لتصب

مــن  التأكــد  بعــد  الداخــيل:  االتســاق  2.صــدق 
ــىل  ــق األداة ع ــم تطبي ــألداة، ت ــري ل ــدق الظاه الص
ــة التدريــس بجامعــة  ــة عشــوائية مــن أعضــاء هيئ عين
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، وعددهــم 
ــه  ــة، وعلي ــة الدراس ــارج عين ــن خ ــوًا؛ م )3٠( عض
ــاب  ــيل بحس ــاق الداخ ــد االتس ــن ص ــد م ــم التأك ت
معامــالت ارتبــاط بريســون )Pearson( بــني عبــارات 
ــي  ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــتبانة والدرج االس
ــا  إليــه، واتضــح أن معامــالت االرتبــاط دالــٌة إحصائيًّ
ــري إىل  ــذا يش ــتوى )٠.٠5( و )٠.٠1(، وه ــد مس عن
درجــة اتســاق عاليــة لعبــارات االســتبانة، وهــذا يــدل 
عــىل أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق، 

ــدول )2(. ــح باجل ــو موّض ــام ه ك

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطماملحور

درجة استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( يف 
العملية التعليمية.

1**٠.71838**٠.896515**٠.612٠
2**٠.62969**٠.951116**٠.7672
3**٠.65181٠**٠.862٤17**٠.75٤6
٠**٤.858611**٠.9٠3٤18**٠.8775
5**٠.865512**٠.866٤19**٠.8316
6**٠.889٠13**٠.87322٠**٠.8336
7**٠.82551٠**٤.6971

صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

1**٠.71٠٠7**٠.682313**٠.7355
2**٠.5٤٤٠8**٠.6٤2٤1٠**٤.5311
3**٠.71579**٠.618515**٠.6955
٠**٤.62511٠**٠.7٤٠116**٠.8169
5**٠.812211**٠.559617**٠.6٠35
6*٠.٤٤6812**٠.٤71818**٠.7٤6٠

االحتياجات الالزمة لتحسني استخدام نظام اإللكرتوين )بالك 
بورد(.

1**٠.89٠1٠**٤.917٠7**٠.7316
2**٠.87125*٠.38558**٠.8321
3**٠.9٠736*٠.٤5979**٠.8785

* دالة عند مستوى 0.05 ** دالة عند مستوى 0.01

راسة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه )العينة االستطالعية: ن=3٠( جدول )2( معامالت ارتباط بنود أداة الدِّ

راسة:  ثبات أداة الدِّ
تم حساب معامل ألفا كرونباخ 

ــكل  ــات ل ــل الثب ــاس معام )Cronbach Alpha( لقي
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ــة  ــتبانة )العين ــاور االس ــاخ ملح ــا كرونب ــات ألف ــالت ثب ــدول )3( معام ج
ن=3٠( االســتطالعية: 

جدول )٤(: توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

حمــور مــن حمــاور االســتبانة، وقــد بلغــْت قيمــة 
ــور  ــور األول )٠.97(، واملح ــات للمح ــل الثب معام
ــد  ــث )٠.92(، وتع ــور الثال ــاين )٠.91(، واملح الث
ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــد عليه ــة يعتم ــاٍت عالي ــُة ثب درج

ــم )3(. ــدول رق ــي يف اجل ــام ه ــة، ك راس الدِّ

عدد املحور
البنود

معامل ثبات ألفا 
كرونباخ

التعلم  إدارة  نظام  استخدام  درجة 
العملية  يف  بورد(  )بالك  اإللكرتوين 

التعليمية.
2٠٠.97

التعلم  إدارة  نظام  استخدام  صعوبات 
18٠.91اإللكرتوين )بالك بورد(.

استخدام  لتحسني  الالزمة  االحتياجات 
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 

)بالك بورد(.
9٠.92

راسة ٤7٠.96الثبات الكيل ألداة الدِّ

األساليب اإلحصائية: 
ملعاجلــة البيانــات وحتليلهــا تــم اســتخدام برنامــج 
احلــزم اإلحصائيــة )SPSS(، ولتقديــر اســتجابات 
Fre- راســة تــّم اســتخدام التكــرارات  )أفــراد عينــة الدِّ
ــات  ــق البيان ــة وف راس ــة الدِّ ــف عين quency(؛ لوص

واالنحرافــات  احلســابية  واملتوســطات  األوليــة، 
املعياريــة، واختبــار )T-Test(، وكذلــك اختبــار حتليــل 
شــيفيه  واختبــار   ،)ANOVA( األحــادي  التبايــن 
)Scheffe(؛ ملعرفــة الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة 

ــة.  ــريات الدراس ملتغ

راسة:  تطبيق الدِّ
راســة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  طبقــت الدِّ
ــه  ــتبانات بصيغ ــع االس ــالل توزي ــن خ ــالمية م اإلس
ــن )351(  ــة م ــة املكون راس ــة الدِّ ــىل عين ــة ع إلكرتوني
عضــو هيئــة تدريــس يف 16 كليــة، يف الفصــل الدرايس 
الثــاين مــن العــام اجلامعــي 1٤٤1هـ. ثــم قــام الباحث 
ــد  ــتعادهُتا للتأك ــت اس ــي مت ــتبانات الت ــة االس بمراجع
ــغ  ــد بل ــة، وق ــة اإلحصائي ــا للمعاجل ــن صالحيته م

ــل يف  ــة للتحلي ــُمَعاَدة والصاحل ــتبانات الـ ــدد االس ع
اجلولــة األوىل )311( اســتبانة مــن جممــل االســتبانات 
ــة  ــة الثاني ــك يف اجلول ــة ذل ــم متابع ــد ت ــة، وق املوزع
حتــى اكتمــل عــدد اســتجابات عينــة الدراســة، وقــد 
ــاميس  ــرت اخل ــاس ليك ــة يف مقي ــول الفئ ــد ط ــم حتدي ت
مــن خــالل حســاب املــدى بــني درجــات األداة )5-
ــة يف األداة  ــرب قيم ــىل أك ــيمه ع ــم تقس ــن ث 1=٤( ، وم
ــة؛ أي )٤ ÷ 5 = 8٠.٠(،  ــول الفئ ــىل ط ــول ع للحص
ــة  ــل قيم ــة إىل أق ــذه القيم ــة ه ــم إضاف ــك ت ــد ذل وبع
ــك  ــح(؛ وذل ــد صحي ــي واح ــة األداة ه يف األداة )بداي
لتحديــد احلــد األعــىل هلــذه الفئــة، وهكــذا تــم حتديــد 
املعيــار التــايل لتوزيــع الفئــات وفــق التــدرج املســتخدم 

ــدول )٤(: ــه ج ــام يوضح ــة، ك يف أداة الدراس

املحور الثاين واملحور الثالثاملحور األول
مدى املتوسط احلسايب

إىلمن
٤.215موافق بشدةعالية جدًا

3.٤1٤.2٠موافقعالية
2.613.٤٠حمايدمتوسطة
1.812.6٠غري موافقمنخفضة

11.8٠غري موافق بشدةمنخفضة جدًا

راسة:  نتائج الدِّ
أوال- نتائج السؤال األول: 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة  مــا 
ــام  ــالمية لنظ ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
ــة  ــورد( يف العملي ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل
التعليميــة؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخراج 
ــام  ــة، ك ــات املعياري ــابية، واالنحراف ــطات احلس املتوس
تــم حتديــد الرتتيــب ودرجــة قيــاس االســتخدام 
لتقديــر اســتجابات عينــة الدراســة، كــام هــو موضــح 

يف اجلــدول رقــم )5(.
يوضــح اجلــدول )5( أن درجــة اســتخدام أعضــاء 
هيئــة التدريــس لنظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بالك 
بــورد( يف العمليــة التعليمــة؛ جــاءت بدرجة متوســطة، 
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املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

االستخدام

يف 1 بورد(  )بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  التدريس  هيئة  عضو  يستخدم 
متوسطة3.٠81.1٤1العملية التعليمية.

تدعم 1٤ وفيديوهات  إلكرتونية  بمصادر  الطلبة  التدريس  هيئة  عضو  يزود 
متوسطة2.981.٤٠2املقررات.

التعلم 9 إدارة  نظام  عرب  للمقرر  العلمي  املحتوى  التدريس  هيئة  عضو  يرفع 
متوسطة2.971.٤73اإللكرتوين )بالك بورد(.

التعلم 5 إدارة  نظام  يف  الدرايس  املقرر  وصف  التدريس  هيئة  عضو  يضع 
متوسطة2.931.37٤اإللكرتوين )بالك بورد(.

16
االختبار،  مواعيد  مثل:  للطلبة،  املهمة  اإلعالنات  التدريس  هيئة  عضو  يضع 
مواعيد الفصول االفرتاضية، بداية النقاش، وتسليم املتطلبات،... إلخ يف نظام 

إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.
متوسطة2.891.295

التعلم 13 إدارة  نظام  عرب  للطلبة  افرتاضية  حمارضات  التدريس  هيئة  عضو  يقدم 
متوسطة2.791.386اإللكرتوين )بالك بورد(.

يضع عضو هيئة التدريس مجيع متطلبات املقرر الدرايس يف نظام إدارة التعلم 7
متوسطة2.771.367اإللكرتوين )بالك بورد(.

يتواصل عضو هيئة التدريس مع الطلبة بشكل فردي أو مجاعي عرب نظام إدارة 2٠
متوسطة2.731.٠88التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

يقدم عضو هيئة التدريس التغذية الراجعة للطلبة من خالل نظام إدارة التعلم 11
متوسطة2.661.169اإللكرتوين )بالك بورد(.

التعلم 6 إدارة  نظام  املقرر من خالل  بأهداف  الطلبة  التدريس  يزود عضو هيئة 
متوسطة2.661.٤29اإللكرتوين )بالك بورد(.

إدارة 19 نظام  عىل  املتطلبات  وتقويم  الطلبة  درجات  التدريس  هيئة  عضو  يضع 
متوسطة2.651.1811التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

التعلم 18 إدارة  نظام  يف  اإللكرتونية  االختبارات  التدريس  هيئة  عضو  يستخدم 
متوسطة2.6٤1.2912اإللكرتوين )بالك بورد(.

التعلم 8 إدارة  نظام  يف  متاحة  املقرر  مراجع  مجيع  التدريس  هيئة  عضو  جيعل 
متوسطة2.6٤1.3613اإللكرتوين )بالك بورد(.

يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة عىل املشاركة الفاعلة عند استخدام أدوات ٤
منخفضة جدًا2.581.111٤نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

يتيح عضو هيئة التدريس للطلبة التعرف عىل مصطلحات املقرر يف نظام إدارة 1٠
منخفضة جدًا2.521.3815التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

يستلم عضو هيئة التدريس الواجبات من الطلبة من خالل نظام إدارة التعلم 17
منخفضة جدًا2.511.1816اإللكرتوين )بالك بورد(.

يساعد عضو هيئة التدريس الطلبة يف الدعم الفني عند احلاجة حلل أي مشكلة 15
منخفضة جدًا2.5٠1.٠917عند استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

يعرف عضو هيئة التدريس الطلبة عىل بيئة نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 2
منخفضة جدًا2.٤81.3518بورد( يف بداية الفصل الدرايس.

حيث عضو هيئة التدريس الطلبة عىل تأدية مجيع متطلبات املقرر من خالل نظام 3
منخفضة جدًا2.271.1619إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

يفتح عضو هيئة التدريس نقاشًا أسبوعيًا للطلبة يف نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 12
منخفضة جدًا2.26٠.9٤2٠)بالك بورد(.

املتوسط* 
متوسطة2.671.٠6العام

* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

راسة حول جدول )5( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدِّ
درجة استخدامهم لنظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( يف العملية التعليمية
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بمتوســط حســايب بلــغ )2.67(، وانحــراف معيــاري 
ــا  ــابية هل ــطات احلس ــت املتوس ــد تراوح )1.٠6(، وق
ــني  ــا ب ــرتاوح م ــا ت ــني )3.٠8-2.26(؛ أي أهن ــا ب م
ــًا  ــدا"، وفق ــة ج ــة "منخفض ــطًة" ودرج ــة "متوس درج
ملقيــاس ليكــرت اخلــاميس املعتمــد عليــه يف هــذه 
ــي  ــم )1(، الت ــارة رق ــاءت العب ــث ج ــة؛ حي الدراس
ــام  ــس نظ ــة التدري ــو هيئ ــتخدم عض ــىل: "يس ــص ع تن
ــة  ــورد( يف العملي ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة األوىل، وبمتوس ــة" يف املرتب التعليمي
)3.٠8(. بينــام جــاءت العبــارة رقــم )12(، ونصهــا: 
"يفتــح عضــو هيئــة التدريــس نقاشــًا أســبوعيًّا للطلبــة 
ــورد(" يف  ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك ــام إدارة التعل يف نظ
ــغ )2.26(.  ــايب بل ــط حس ــرية، وبمتوس ــة األخ املرتب
ويتضــح مــن النتائــج أن هنــاك تفاوتًا يف موافقــة أعضاء 
هيئــة التدريــس عــىل درجــة االســتخدام تــرتاوح بــني 
ــارات،  ــض العب ــىل بع ــطة ع ــة متوس ــم بدرج موافقته
ــارات  ــىل عب ــدًا ع ــة ج ــة منخفض ــم بدرج وموافقته
أخــرى؛ حيــث تراوحــت متوســطات موافقاهتــم 
ــم  ــج أهن ــن النتائ ــح م ــني )3.٠8-2.26(، ويتض ب
موافقــون بدرجــة متوســطة عــىل ثــالث عــرشة عبــارة 
تتمثــل يف العبارات ذات األرقــام: )1، 1٤، 9، 5، 16، 
13، 7، 2٠، 11، 6، 19، 18، 8(، يف املرتبــة األوىل 
ــو  ــتخدم عض ــا: "يس ــم )1(، ونصه ــارة رق ــا العب منه
هيئــة التدريــس نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
بــورد( يف العمليــة التعليميــة."، بمتوســط حســايب بلــغ 
ــا:  ــم )8(، ونصه ــارة رق ــاءت العب ــام ج )3.٠8(، بين
ــرر  ــع املق ــع مراج ــس مجي ــة التدري ــو هيئ ــل عض "جيع
متاحــة يف نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية، وبمتوس ــة األخ ــورد(" يف املرتب ب

   .)2.6٤(
ــس  ــة التدري ــج أن أعضــاء هيئ ــن النتائ ــح م ــام يتض بين
موافقــون بدرجــة منخفضــة جــدًا عــىل ســبع عبــارات 
 17،  1٠،٤( األرقــام:  ذات  العبــارات  يف  تتمثــل 

ــم  ــارة رق ــا العب ــة األوىل منه 15، 2، 12،3(، يف املرتب
)٤(، ونصهــا: "يشــجع عضــو هيئــة التدريــس الطلبــة 
ــام  ــتخدام أدوات نظ ــد اس ــة عن ــاركة الفاعل ــىل املش ع
ــط  ــورد("، بمتوس ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــام ج ــغ )2.58(، بين ــايب بل حس
)12(، ونصهــا: "يفتــح عضــو هيئــة التدريــس نقاشــًا 
ــرتوين  ــم اإللك ــام إدارة التعل ــة يف نظ ــبوعيًّا للطلب أس
)بــالك بــورد(" يف املرتبــة األخرية، وبمتوســط حســايب 

ــغ )2.26(.    بل
ويمكــن أن ُتعــزى هــذه النتيجــة إىل أن أنظمــة التعلــم 
ــة  ــام مقارن ــة اإلم ــبيًّا يف جامع ــة نس ــرتوين حديث اإللك
دون   - وهــذا  األخــرى،  الســعودية  باجلامعــات 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــىل أعض ــر ع ــك - يؤث ــى ش أدن
يف االســتخدام الشــامل لتطبيقــات أنظمــة التعلــم 
اإللكــرتوين يف العمليــة التعليميــة. وتتفــق هــذه النتيجة 
ــت إىل  ــي توصل ــان )2٠19( الت ــن البني ــة م ــع دراس م
ــرى  ــة أم الق ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــاه أعض أن اجت
نحــو اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين بــالك 
ــة  ــتجابة عين ــطة، وأن اس ــة متوس ــاءت بدرج ــورد ج ب
راســة جتــاه املعوقــات جــاءت - كذلــك - بدرجــة  الدِّ
متوســطة.  ودراســة املطــريي )2٠17( التــي أشــارت 
إىل أن اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
ــة  ــن وجه ــورد( م ــالك ب ــام )الب ــعود لنظ ــك س املل
نظــر الطــالب كان بــني درجــة الضعيــف واملتوســط. 
وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن الزهــراين 
إدارة  التــي أظهــرت أن اســتخدام نظــام   )2٠17(
ــل  ــة حائ ــورد( بجامع ــالك ب ــرتوين )الب ــم اإللك التعل
ــنة  ــس يف الس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م
ــة  ــك دراس ــرية. وكذل ــة كب ــاء بدرج ــة ج التحضريي
ــت  ــي توصل ــر )2٠17( الت ــامين والعام ــن الدس كل م
ــة التدريــس بجامعــة امللــك ســعود  إىل أن أعضــاء هيئ
موافقــون بدرجــة كبــرية عــىل ســتة أنــامط الســتخدام 
نظــام التعلــم اإللكــرتوين )البــالك بــورد(. كــام يمكــن 
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ــة  ــاء هيئ ــام أعض ــدم إمل ــة إىل ع ــذه النتيج ــزى ه أن ُتع
التدريــس بتفاصيــل التعامــل مــع أنظمــة التعلــم 
ــي  ــة الت ــارات التقني ــر امله ــدم تواف ــرتوين، وع اإللك
ــة  ــاء هيئ ــة ألعض ــادة املامرس ــني وزي ــؤدي إىل حتس ت

ــس.  التدري

ثانيا- نتائج السؤال الثاين: 
مــا أهــم الصعوبــات التــي تواجــه أعضــاء هيئــة 

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
موافق3.9٠1.151عدم تفاعل الطلبة يف نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.12

بطء نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( حيول دون تفعيله يف العملية 9
موافق3.79٠.882التعليمية.

موافق3.711.٠٠3عدم املعرفة الكافية بنظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.1

عدم توافر الوقت الكايف للتعامل مع نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 17
موافق3.631.22٤بورد(.

موافق3.5٠1.3٠5عدم وجود دورات تدريبية عىل نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.٤
موافق3.٤81.256تعدد أدوات نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( حيد من االستخدام.11

ضعف البنية التحتية يف اجلامعة حيد من استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 16
موافق3.٤11.267)بالك بورد(.

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( غري ملزم يف العملية 3
حمايد3.371.٤٠8التعليمية.

صعوبة تلقي الدعم الفني عند استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 15
حمايد3.351.199بورد(.

عدم توافر املرونة الكافية يف أدوات نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 18
حمايد3.261.٠٠1٠بورد(.

عدم دخول استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( يف منظومة 1٤
حمايد3.231.٤111تقويم عضو هيئة التدريس.

حمايد3.221.٠212واجهة نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( غري واضحة.1٠

ال يوجد دليل إجرائي آللية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 8
حمايد3.٠31.2٠13بورد(.

حمايد2.971.221٤صعوبة التعامل مع بيئة نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.7

عدم وجود الدعم والتشجيع من القسم والكلية حيد من استخدام نظام إدارة 13
حمايد2.911.٤115التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

حمايد2.681.1816أدوات نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( ال حتقق احتياجات الطلبة.6

يمثل استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد( عبئا إضافيًّا عىل 5
حمايد2.681.3٤16أعامل املقرر.

غري موافق2.571.2518عدم القناعة التامة بأمهية نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.2
املتوسط* 

حمايد3.26٠.7٤العام

* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

التعلــم  إدارة  نظــام  اســتخدام  عنــد  التدريــس 
اإللكــرتوين )بــالك بــورد(؟ ولإلجابــة عــن هــذا 
احلســابية  املتوســطات  اســتخراج  تــم  الســؤال 
واالنحرافــات املعياريــة، كــام تــم حتديــد الرتتيــب 
ودرجــة قيــاس املوافقــة لتقديــر اســتجابات عينــة 

.)6( اجلــدول  هــو موضــح يف  كــام  الدراســة، 
هيئــة  أعضــاء  موافقــة  أن   )6( اجلــدول  يوضــح 

راسة عن جدول )6( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدِّ
أهم الصعوبات التي تواجههم عند استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(
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التدريــس عــىل أهــم الصعوبــات التــي تواجههــم 
عنــد اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
ــايب  ــط حس ــد، بمتوس ــة حماي ــاءت بدرج ــورد(؛ ج ب
ــد  ــاري )٠.7٤(، وق ــراف معي ــغ )3.26(، وانح بل
تراوحــت املتوســطات احلســابية هلــا مــا بــني )3.9٠-
ــق"  ــة "مواف ــني درج ــا ب ــرتاوح م ــا ت 2.57(؛ أي أهن
ليكــرت  ملقيــاس  وفقــًا  موافــق"،  "غــري  ودرجــة 
اخلــاميس املعتمــد عليــه يف هــذه الدراســة؛ حيــث 
جــاءت العبــارة رقــم )12(، التــي تنــص عــىل: "عــدم 
تفاعــل الطلبــة يف نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين 
ــايب  ــط حس ــة األوىل، وبمتوس ــورد(" يف املرتب ــالك ب )ب
 ،)2( رقــم  العبــارة  جــاءت  بينــام   ،)3.9٠( بلــغ 
ــام إدارة  ــة نظ ــة بأمهي ــة التام ــدم القناع ــا: "ع ونصه
التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد( يف املرتبــة األخــرية، 

وبمتوســط حســايب بلــغ )2.57(. 
وتشــري النتائــج إىل أن هنــاك تفاوتــًا يف إجابــة أعضــاء 
هيئــة التدريــس عــىل أهــم الصعوبــات التــي تواجههــم 
عنــد اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
بــورد( تــرتاوح بــني اســتجابتهم بدرجــة "موافــق" عىل 
بعــض العبــارات واســتجابتهم بدرجــة "غــري موافــق" 
ــطات  ــت متوس ــث تراوح ــرى؛ حي ــارات أخ ــىل عب ع
مــن  ويتضــح   .)2.57-3.9٠( بــني  موافقاهتــم 
ــبع  ــىل س ــق" ع ــة "مواف ــتجابتهم بدرج ــج أن اس النتائ
ــارات ذات األرقــام: )12، 9،  ــارات تتمثــل يف العب عب
ــارة  ــا العب ــة األوىل منه 1، 17، ٤، 11، 16(، يف املرتب
ــام  ــة يف نظ ــل الطلب ــدم تفاع ــا: "ع ــم )12(، ونصه رق
ــط  ــورد("، بمتوس ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــام ج ــغ )3.9٠(، بين ــايب بل حس
ــة  ــة يف اجلامع ــة التحتي ــف البني ــا: "ضع )16(، ونصه
ــرتوين  ــم اإللك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــن اس ــد م حي
"، يف املرتبــة األخــرية، وبمتوســط  )بــالك بــورد( 

ــغ )٤1.3(.    ــايب بل حس
ــة  ــاء هيئ ــتجابة أعض ــج أن اس ــن النتائ ــح م ــام يتض بين

عــرش  عــىل  "حمايــد"  بدرجــة  جــاءت  التدريــس 
ــام: )15،3،  ــارات ذات األرق ــل يف العب ــارات تتمث عب
األوىل،  املرتبــة  يف   ،)5،  6،13  ،7  ،8  ،1٠  ،1٤  ،18
ــام  ــتخدام نظ ــا: "اس ــم )3(، ونصه ــارة رق ــا العب ومنه
إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد( غــري ملــزم يف 
العمليــة التعليميــة"، بمتوســط حســايب بلــغ )3.37(، 
بينــام جــاءت العبــارة رقــم )5(، ونصهــا: "يمثــل 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
ــة  ــرر"، يف املرتب ــامل املق ــىل أع ــا ع ــًا إضافيًّ ــورد( عبئ ب

ــغ )2.68(.    ــايب بل ــط حس ــرية، وبمتوس األخ
ــة  ويمكــن أن ُتعــزى هــذه النتيجــة إىل أن أعضــاء هيئ
التدريــس يف جامعــة اإلمــام ينظــرون إىل أنظمــة التعليم 
اإللكــرتوين عــىل أهنــا عمــل ثانــوي، وليــس أساســيًّا، 
يف العمليــة التعلميــة؛ لــذا يكتفــون ببعــض املامرســات 
ــردد  ــالل ت ــن خ ــر م ــذا يظه ــى، وه ــد األدن ــد احل عن
أعضــاء هيئــة التدريــس بذكــر أهــم الصعوبــات التــي 
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــتخدام. وتتف ــد االس ــم عن تواجهه
 )McGill et al,2014( مــع دراســة ماكجيــل وآخريــن
الــذي ذكــر أن الدعــم املســتمر هــو الــذي حيــدد 
اســتمرار نجــاح مبــادرات تطبيــق التعلــم اإللكــرتوين. 
 Jackowski( ودراســة كل مــن أكرويــد وجاكوســكي
 Lee, (ودراســة يل و ســرييتو ويل ،) & Akroyd, 2010

Cerreto, & Lee, 2010( التــي أظهــرت رغبــة لــدى 

ــية  ــم الدراس ــم مقرراهت ــس لتقدي ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــد  ــل حت ــاك عوام ــن هن ــورد، لك ــالك ب ــام ب ــرب نظ ع
ــص  ــة، ونق ــج تدريبي ــود برام ــدم وج ــك؛ كع ــن ذل م
ــن  ــجيع م ــة، والتش ــآت املالي ــل: املكاف ــز، مث احلواف
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــة، وأن ٤٤% م ــة اإلداري ــل اهليئ قب
التعليــم  برامــج  تصميــم  أن  يعتقــدون  التدريــس 
ــت  ــن الوق ــري م ــتغرق الكث ــة يس ــرتوين الفعال اإللك
واجلهــد. وختتلــف مــع دراســة الرشيــدة )2٠19( التي 
توصلــت إىل أن األجهــزة الداعمــة الســتخدام التعليــم 
ــطام  ــري س ــة األم ــورد يف جامع ــالك ب ــرتوين ب اإللك
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ــطة. ــة متوس ــة بدرج ــل الكلي ــرة داخ متواف

ثالثا- نتائج السؤال الثالث: 
مــا احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس لتحســني 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 

ــم اســتخراج  ــة عــن هــذا الســؤال ت ــورد(؟ ولإلجاب ب
ــام  ــة، ك ــات املعياري ــابية، واالنحراف ــطات احلس املتوس
تــم حتديــد الرتتيــب ودرجــة قيــاس املوافقــة؛ لتقديــر 
اســتجابات عينــة الدراســة، كــام هــو موضــح يف 

اجلــدول )7(.

سط العبارةم ملتو ا
احلسايب

ف  ا نحر ال ا
درجة املوافقةالرتتيباملعياري

موافق بشدة٤.36٠.9٤1تدريب الطلبة عىل نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.6
موافق بشدة٤.31٠.992تبسيط واجهة نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.5

التعلم 7 إدارة  نظام  استخدام  عىل  اإلدارية  اهليئة  من  والتشجيع  الدعم 
موافق٤.٠9٠.993اإللكرتوين )بالك بورد(.

موافق٤.٠61.33٤توفري الدعم الفني املبارش لعضو هيئة التدريس.9

)بالك ٤ اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  آللية  إجرائي  دليل  إتاحة 
موافق٤.٠٤1.1٠5بورد(.

اإللكرتوين 3 التعلم  إدارة  نظام  بيئة  مع  للتعامل  معلمة  مرئية  برامج  إضافة 
موافق٤.٠11.126)بالك بورد(.

منظومة 8 ضمن  بورد(  )بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  جعل 
موافق3.981.257تقويم عضو هيئة التدريس.

هتيئة البنية التحتية يف اجلامعة بام يسهل استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 1
موافق3.921.168)بالك بورد(.

عىل 2 التدريس  هيئة  ألعضاء  مبارشة  وغري  مبارشة  تدريبية  دورات  عقد 
موافق3.891.189استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك بورد(.

املتوسط* 
موافق٤.٠7٠.9٤العام

* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

جدول )7( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة
جتاه احتياجاهتم لتحسني استخدامهم نظام إدارة التعلم )بالك بورد(

هيئــة  أعضــاء  موافقــة  أن   )7( اجلــدول  يوضــح 
التدريــس عــىل حتديــد احتياجهــم لتحســني اســتخدام 
ــة  ــاءت بدرج ــورد(؛ ج ــالك ب ــم )ب ــام إدارة التعل نظ
موافــق، بمتوســط حســايب بلــغ )٤.٠7(، وانحــراف 
املتوســطات  تراوحــت  وقــد   ،)٠.9٤( معيــاري 
احلســابية هلــا مــا بــني )٤.36-3.89(؛ أي أهنــا 
تــرتاوح مــا بــني درجــة "موافــق" ودرجــة "غــري 
موافــق"، وفقــًا ملقيــاس ليكــرت اخلــاميس املعتمــد عليه 
يف هــذه الدراســة؛ حيــث جــاءت العبــارة رقــم )12(، 
ــام إدارة  ــىل نظ ــة ع ــب الطلب ــىل: "تدري ــص ع ــي تن الت
ــة األوىل،  ــورد(" يف املرتب ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك التعل
بينــام جــاءت  بلــغ )36.٤(،  وبمتوســط حســايب 

ــة  ــد دورات تدريبي ــا: "عق ــم )2(، ونصه ــارة رق العب
مبــارشة وغــري مبــارشة ألعضــاء هيئــة التدريــس عــىل 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية، وبمتوس ــة األخ ــورد(" يف املرتب ب

 .)3.89(
وتشــري النتائــج إىل أن هنــاك اتفاقــًا يف اســتجابة أعضاء 
هيئــة التدريــس عــىل حتديــد احتياجهــم لتحســني 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
بــورد( تــرتاوح بــني اســتجابتهم بدرجــة "موافــق 
ــة  ــتجابتهم بدرج ــارات واس ــض العب ــىل بع ــدة" ع بش
ــت  ــث تراوح ــرى؛ حي ــارات أخ ــىل عب ــق" ع "مواف
 .)3.89-٤.36( بــني  موافقاهتــم  متوســطات 
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جدول )8( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات
راسة باختالف عدد سنوات اخلربة راسة جتاه حماور الدِّ عينة الدِّ

ويتضــح مــن النتائــج أن اســتجابتهم بدرجــة "موافــق 
ــني )6، 5(،  ــا الرقم ــا ذوات ــني، مه ــىل عبارت ــدة" ع بش
األوىل منهــا العبــارة رقــم )6(، ونصهــا: "تدريــب 
ــالك  ــرتوين )ب ــم اإللك ــام إدارة التعل ــىل نظ ــة ع الطلب
بــورد( "، بمتوســط حســايب بلــغ )٤.36(، بينــام 
جــاءت العبــارة رقــم )5(، ونصهــا: "تبســيط واجهــة 
ــورد(" يف  ــالك ب ــرتوين )الب ــم اإللك ــام إدارة التعل نظ
ــغ )31.٤(.    ــايب بل ــط حس ــة، وبمتوس ــة الثاني املرتب
ــة  ــاء هيئ ــتجابة أعض ــج أن اس ــن النتائ ــح م ــام يتض بين
ســبع  عــىل  "موافــق"  بدرجــة  جــاءت  التدريــس 
ــام: )7، 9،  ــارات ذات األرق ــل يف العب ــارات تتمث عب
ــم  ــارة رق ــا العب ــة األوىل منه ٤، 3، 8، 1، 2(، يف املرتب
)7(، ونصهــا: "الدعــم والتشــجيع مــن اهليئــة اإلداريــة 
عــىل اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك 
بــورد(" بمتوســط حســايب بلــغ )٤.٠9(، بينــام جاءت 
ــة  ــد دورات تدريبي ــا: "عق ــم )2(، ونصه ــارة رق العب
مبــارشة وغــري مبــارشة ألعضــاء هيئــة التدريــس عــىل 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )البــالك 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية، وبمتوس ــة األخ ــورد(" يف املرتب ب

   .)3.89(
ــة توفــري مطالــب  ويمكــن تفســري هــذه النتيجــة بأمهي
التعليــم  لبيئــة  الالزمــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
اإللكــرتوين وأن نقــص األدوات املاديــة والتدريــب 

ــا  ــل حتدي ــد يمث ــس ق ــة التدري ــاء هيئ ــز أعض وحتفي
ــد اســتخدام أنظمــة  ــة التدريــس عن أمــام أعضــاء هيئ
إدارة التعلــم اإللكــرتوين؛ وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره 
هيئــة  أعضــاء  أن   ،)Roberts, 2008( روبرتــس 
ــد  ــات عن ــن التحدي ــني م ــون نوع ــس يواجه التدري
اســتخدام األنظمــة التقنيــة اجلديــدة؛ النــوع األول 
حتديــات شــخصية؛ كنقــص املعرفــة والكفــاءة التقنيــة، 
ــة،  ــس التقليدي ــرق التدري ــري ط ــن تغي ــوف م والتخ
ــة،  ــر فعالي ــه أكث ــًا لوج ــم وجه ــأن التعل ــة ب والقناع
وعــدم وجــود الوقــت الــكايف، وكذلــك هتديــد احلريــة 

األكاديميــة. 
رابعــا- نتائــج الســؤال الرابــع: هــل هنــاك فــروق ذات 
ــاه  ــة جت ــراد العين ــتجابات أف ــني اس ــة ب ــة إحصائي دالل
ــدد  ــن: )ع ــالف املتغريي ــزى الخت ــة ُتع راس ــاور الدِّ حم

ســنوات اخلــربة، النــوع(؟

1.الفروق باختالف عدد سنوات اخلربة:
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ــق م للتحق
ملتغــري عــدد ســنوات اخلــربة؛ قــام الباحــث باســتخدام 
ــني  ــة الفــروق بــني جمموعت ــار ت )T-Test( لدالل اختب
ــالف  ــًا الخت ــروق تبع ــىل الف ــرف ع ــتقلتني؛ للتع مس
ــدول  ــح يف اجل ــو موض ــام ه ــربة، ك ــنوات اخل ــدد س ع

.)8(

جمموع مصدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة فاملربعات

التعليقالداللة

درجة استخدام نظام إدارة التعلم 
اإللكرتوين )بالك بورد(.

1٠.5125.26بني املجموعات
7.٤1٠.٠٠9

دالة عند 
مستوى 
٠.٠1 2٤6.7٤3٤8٠.71داخل املجموعات

صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم 
اإللكرتوين )بالك بورد(.

2.٠121.٠1بني املجموعات
غري دالة159.2.81٠

123.7٠3٤8٠.36داخل املجموعات

االحتياجات الالزمة لتحسني استخدام 
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 

بورد(.

2.3521.18بني املجموعات
غري دالة262.٠7٠.2

199.193٤8٠.57داخل املجموعات
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ــة يف  ــري دال ــم )ف( غ ــدول )8( أن قي ــن اجل ــح م يتض
ــم  ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــات اس ــن: )صعوب املحوري
ــات  ــك االحتياج ــورد(، وكذل ــالك ب ــرتوين )ب اإللك
الالزمــة لتحســني اســتخدام نظــام إدارة التعلــم )بــالك 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــري إىل ع ــذا يش ــورد(، وه ب
راســة عــىل  داللــة إحصائيــة بــني اســتجابات عينــة الدِّ
تلــك املحــاور؛ تعــود الختــالف عــدد ســنوات خــربة 

ــة. ــراد العين أف
كــام يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن قيمــة )ف( دالــة 

عنــد مســتوى ٠.٠1 يف حمــور: )درجــة اســتخدام 
نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد(، وهــذا 
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــري إىل وج يش
راســة حــول درجــة اســتخدامهم  اســتجابات عينــة الدِّ
التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد( يف  نظــام إدارة 
ــنوات  ــدد س ــالف ع ــود الخت ــة؛ تع ــة التعليمي العملي
خــربة أفــراد العينــة. وسأســتخدم اختبــار شــيفيه 
للكشــف عــن مصــدر تلــك الفــروق، كــام هــو 

موضــح يف اجلــدول )9(.

أقل من مخس املتوسط احلسايبعدد سنوات اخلربة
سنوات

من مخس إىل عرش 
سنوات

أكثر من عرش 
الفرق لصالحسنوات

2.٤٠أقل من مخس سنوات.
من مخس إىل عرش سنوات*3.16من مخس إىل عرش سنوات.

2.6٠أكثر من عرش سنوات.
* تعني وجود فروق دالة عند مستوى ٠.٠5 

راسة جتاه درجة جدول )9( اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق يف استجابات عينة الدِّ
استخدامهم نظام إدارة التعلم )بالك بورد( يف العملية التعليمية باختالف عدد سنوات اخلربة

راسة باختالف النوع راسة جتاه حماور الدِّ جدول )1٠( اختبار)ت( لداللة الفروق يف استجابات عينة الدِّ

ــد  ــة عن ــروق دال ــود ف ــدول )9( وج ــن اجل ــح م يتض
إدارة  نظــام  اســتخدام  درجــة  يف   ٠.٠5 مســتوى 
التعلــم )بــالك بــورد( يف العمليــة التعليميــة بــني أفــراد 
العينــة ذوي اخلــربة التــي )أقــل مــن مخــس ســنوات(، 
وبــني أفــراد العينــة ذوي اخلــربة )مــن مخــس إىل عــرش 
ــة ذوي اخلــربة  ســنوات(، وذلــك لصالــح أفــراد العين

ــنوات(.  ــرش س ــس إىل ع ــن مخ )م
ويمكــن تفســري هــذه النتيجــة بــأن أعضــاء هيئــة 
ــل  ــم العم ــون حج ــل يك ــربة األق ــس ذوي اخل التدري
لدهيــم أعــىل؛ األمــر الــذي قــد يمنعهــم مــن اســتخدام 
أنظمــة التعليــم اإللكــرتوين. ويف املقابــل أعضــاء هيئــة 
التدريــس الذيــن لدهيــم املزيــد مــن خــربات التدريــس 

ــات  ــع التحدي ــف م ــىل التكي ــن ع ــون قادري ــد يكون ق
ــر مــن غريهــم. وهــذا يتفــق مــع  التــي تواجههــم أكث
دراســة الدريــج )Eldridge, 2014( الــذي توصــل يف 
دراســته إىل أن أعضــاء هيئــة التدريــس األقــل خــربة يف 
ــم  التدريــس هــم األقــل اســتخدامًا لنظــام إدارة التعل

ــورد(. ــالك ب اإللكــرتوين )الب

2.الفروق باختالف النوع:
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ــق م للتحق
ملتغــري النــوع قــام الباحــث باســتخدام اختبــار ت 
)T-Test( لداللــة الفــروق بــني جمموعتــني مســتقلتني؛ 

ــام  ــوع، ك ــالف الن ــًا الخت ــروق تبع ــىل الف ــرف ع للتع
ــدول )1٠(. ــح يف اجل ــو موض ه

نوع املحور
املتوسط العددالعينة

احلسايب
االنحراف 

مستوى قيمة تاملعياري
التعليقالداللة

درجة استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 
)بالك بورد(.

2٤82.٤61.٠2ذكر
7.٤9٠.٠٠٠

دالة عند 
مستوى 
٠.٠1 1٠33.3٠٠.93أنثى
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نوع املحور
املتوسط العددالعينة

احلسايب
االنحراف 

مستوى قيمة تاملعياري
التعليقالداللة

صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 
بورد(.

2٤83.31٠.65ذكر
غري دالة121.٠7٠.2

1٠33.1٠٠.9٤أنثى

االحتياجات الالزمة لتحسني استخدام نظام إدارة التعلم 
اإللكرتوين )بالك بورد(.

2٤8٤.16٠.96ذكر
3.51٠.٠13

دالة عند 
مستوى 
٠.٠1 1٠33.81٠.8٠أنثى

ــد  ــة عن ــم )ت( دال ــدول )1٠( أن قي ــن اجل ــح م يتض
اســتخدام  درجــة  املحوريــن:  يف   ٠.٠1 مســتوى 
بــورد(،  )بــالك  اإللكــرتوين  التعلــم  إدارة  نظــام 
واالحتياجــات الالزمة لتحســني اســتخدام نظــام إدارة 
التعلــم )بــالك بــورد(، وهــذا يشــري إىل وجــود فــروق 
راســة  ذات داللــة إحصائيــة بــني اســتجابات عينــة الدِّ
ــة:  ــوع العين ــالف ن ــود الخت ــاور؛ تع ــك املح ــاه تل جت
)ذكــر - أنثــى(، وكانــت تلــك الفــروق لصالــح عينــة 
اإلنــاث يف حمــور: )درجــة اســتخدام نظــام إدارة التعلم 
ــة(، يف  ــة التعليمي ــورد( يف العملي ــالك ب ــرتوين )ب اإللك
حــني كانــت الفــروق لصالــح عينــة الذكــور يف حمــور: 
)االحتياجــات الالزمــة لتحســني اســتخدام نظــام إدارة 

ــورد((. ــالك ب ــم )ب التعل
وهــذا يــدل عــىل عــدم وجــود اتفــاق أو تشــابه 
ــىل  ــم ع راســة يف درجــة موافقته ــني آراء عينــة الدِّ ب
ــر  ــاث أكث ــة اإلن درجــة االســتخدام؛ حيــث نجــد عين
ــالك  ــرتوين )ب ــم اإللك ــام إدارة التعل ــتخدامًا لنظ اس
بــورد( يف العمليــة التعليميــة مــن الذكــور. وقــد 
تعــزى هــذه النتيجــة إىل أن اإلنــاث أكثــر التزامــًا 
كــام  اإلداريــة،  والتعليــامت  التوجيهــات  بتطبيــق 
يمكــن أن ُيعــزى ذلــك حلضــور اإلنــاث العديــد مــن 
الــدورات التدريبيــة عــىل اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
اإللكــرتوين )بــالك بــورد(. وختتلــف هــذه النتيجــة مع 
ــة  ــدة )2٠19( ودراس ــة الرشي ــن دراس ــة كل م دراس
ــود  ــدم وج ــا إىل ع ــني توصلت ــراين )2٠17( اللت الزه
ــالك  ــام )ب ــف نظ ــة لتوظي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــل  ــوع. ويف املقاب ــري الن ــزى ملتغ ــم ُتع ــورد( يف التعلي ب

ــتخدام  ــني اس ــة لتحس ــات الالزم ــد أن االحتياج نج
نظــام إدارة التعلــم )بــالك بــورد( عنــد الذكــور أكــرب، 
وهــذا ينســجم مــع درجــة االســتخدام للذكــور. 
ــدة )2٠19(  ــة الرشي ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــني  ــا ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــري إىل وج ــي تش الت
النــوع ودرجــة توافــر الدعــم الــالزم لنظــام )البــالك 

ــورد(.   ب
ــري  ــة )ت( غ ــدول )1٠( أن قيم ــن اجل ــح م ــام يتض ك
دالــة يف حمــور: )صعوبــات اســتخدام نظــام إدارة 
ــورد(، وهــذا يشــري إىل عــدم وجــود  ــم )بــالك ب التعل
ــة  ــتجابات عين ــني اس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
راســة جتــاه صعوبــات اســتخدامهم نظــام إدارة  الدِّ
التعلــم )بــالك بــورد(؛ تعــود الختــالف نــوع العينــة: 

ــى(. ــر/ أنث )ذك

توصيات ومقرتحات الدراسة:
يف ضــوء مــا تقــدم مــن نتائــج، يــويص الباحــث 
ــب  ــرتاتيجية لتدري ــة اس ــة خط ــي اجلامع ــرضورة تبن ب
أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة عــىل اســتخدام 
التعلــم  إدارة  ونظــام  عمومــًا،  احلديثــة  التقنيــات 
اإللكــرتوين )بــالك بــورد( عــىل وجــه التحديــد. 
ــجيعهم  ــس وتش ــة التدري ــاء هيئ ــم أعض ــة دع وأمهي
ــام  ــتخدام نظ ــىل اس ــة ع ــة اإلداري ــن اهليئ ــتمر م املس
إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بــالك بــورد(. واملســارعة يف 
وضــع خطــة مرحليــة لتدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام 
بــورد(.  )بــالك  اإللكــرتوين  التعلــم  إدارة  نظــام 
وتطويــر منظومــة البنيــة التحتيــة يف اجلامعــة بــام يوفــر 
البيئــة املناســبة الســتخدام أنظمــة التعليــم اإللكرتوين. 
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وتوفــري الدعــم الفنــي املبــارش لعضــو هيئــة التدريــس. 
ــات  ــن الدراس ــدا م ــراء مزي ــث إج ــرتح الباح ــام يق ك
ــاء املقــررات اإللكرتونيــة يف نظــام  حــول تصميــم وبن
ــتوى  ــورد(، ومس ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك إدارة التعل
ــايل.  ــم الع ــات التعلي ــا يف مؤسس ــة معه ــل الطلب تفاع
وكذلــك إجــراء دراســات حــول تفضيــالت املتعلمــني 
يف بيئــة أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين. كــام يقــرتح إضافــة 
مقابــالت مــع أعضــاء هيئــة التدريــس للحصــول 
عــىل فهــم أكــرب حــول جتارهبــم الشــخصية ودور 
اخلصائــص الشــخصية يف تبنــي اســتخدام نظــام إدارة 

ــورد(. ــالك ب ــرتوين )ب ــم اإللك التعل
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علــوم  بكليــة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة 
احلاســب واملعلومــات بجامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ســعود اإلســالمية نحــو اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
ــه  ــورد( )Blackboard( وعالقت ــالك ب ــرتوين )ب اإللك
ــة  ــة، جامع ــوم الرتبوي ــة العل ــريات. جمل ــض املتغ ببع
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية الســعودية، )2(، 

.278  -  223

ــة  ــاء هيئ ــف أعض ــد. )2٠19(. توظي ــدة، ماج الرشي
ــن  ــم اإللكــرتوين )Blackboard( م التدريــس للتعل
ــري  ــة األم ــات يف جامع ــالب والطالب ــر الط ــة نظ وجه
ســطام بــن عبــد العزيــز. جملــة كليــة الرتبيــة األساســية 
بابــل.  جامعــة   / واإلنســانية  الرتبويــة  للعلــوم 

العــدد:٤2 شــباط/ 2٠19 م.

الكبــش، إبراهيــم. )2٠15(. مــدى اســتعداد أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة الباحــة عــىل اســتخدام نظــام 
إدارة التعلــم Blackboard يف التدريــس: املعوقــات 
واالســتعداد دراســة حالــة، املؤمتــر الــدويل األول: 
جامعــة  الرتبيــة،  كليــة  مســتقبلية،  آفــاق  الرتبيــة 
الباحــة،2، 686- 713. اســرتجع بتاريــخ 22 - 3 - 
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2٠2٠ م مــن
http://search.mandumah.com/Record/642471 
اســتخدام درجــة   .)2٠17( ســلطان.   املطــريي، 
 أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة جامعــة امللــك
 ســعود ألدوات التعليــم اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر
 طــالب الدراســات العليــا. جملــة العلــوم الرتبويــة، 3
112  -  58  ،)2(.
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

د. عبدالعزيز بن عبداهلل آل عثامن
األستاذ املشارك يف قسم الرتبية اخلاصة- كلية الرتبية- جامعة املجمعة

د. السيد حييى حممد
أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية بجامعة املجمعة

ملخص البحث  

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة بمحافظة 
وأعراضه،  انتقاله،  ووسيلة  املستجد  كورونا  بفريوس  املجمعة 
السليمة  السلوكيات  وأبرز  اإلصابة،  آثار  من  التخفيف  ووسائل 
للحد من تفي فريوس كورونا املستجد ) كوفيد 19(، وللكشف 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ملدى وعي الطلبة بفريوس 
العمر،  اإلعاقة،  نوع  )اجلنس،  ملتغريات  ترجع  املستجد  كورونا 
الوصفي،  املنهج  الدراسة  استخدمت  حيث  االقتصادية(،  احلالة 
وبلغت  الدراسة،  أهداف  لتحقيق  كأداة  االستبانة  استخدام  وتم 
توصلت  وقد  اإلعاقة،  ذوي  الطلبة  من  فردًا   )78( الدراسة  عينة 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  التالية؛  النتائج  إىل  الدراسة 
الوعي  حول  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  من  العينة  أفراد  استجابات  بني 
الطلبة  اإلعاقة، وعمر  نوع  ملتغري  تعزى  املستجد  بفريوس كورونا 
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  كام  اإلعاقة.  ذوي 
إحصائية بني استجابات أفراد العينة تعزي ملتغري احلالة االقتصادية، 
من  جمموعة  الدراسة  قدمت  النتائج  ضوء  ويف  اجلنس،  ونوع 

التوصيات واملقرتحات.

الكلامت املفتاحية: 
وعي الطلبة ذوي اإلعاقة، فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19(، 

حمافظة املجمعة.           

Abstract

The study aimed to identify the extent of 
awareness of students with disabilities in Ma-
jmaah governorate to emerging corona virus. 
Its means of transmission, its symptoms, meth-
ods of treatment, and the most prominent sound 
behaviors to limit the outbreak of the emerging 
corona virus )Covid 19(, and to reveal the pres-
ence of statistically significant differences that 
can be attributed to effect of the variables )gen-
der, disability type, age, economic status(. The 
descriptive approach was used for the study, and 
a questionnaire was used as a tool to achieve the 
objectives of the study. The sample of the study 
included )78( students with disabilities. The re-
sult obtained in this study has shown that there 
is an existence of statistically significant differ-
ences that can be attributed to the effect of the 
type of disability, and the age of students with 
disabilities. The results also showed that there 
are no statistically significant differences that 
can be attributed to the effect of the variables 
economic status and gender. In light of the re-
sults, the study presented number of recommen-
dations and suggestions.

Key words: 
Awareness of students with disabilities, the 
emerging corona virus )Covid 19(, Majmaah 
Governorate.

مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحترازية 
)Coved 19( للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

املقدمة

تعتــرب فريوســات كورونــا تشــكيلة متعــددة مــن 
الفريوســات التــي يمكــن أن تعــرتي البــرش، وتــؤدي 
إىل إصابتهــم بأمــراض اجلهــاز التنفــيس، وقــد تتــدرج 
ــديدة  ــربد إىل الش ــزالت ال ــل ن ــة مث ــن اخلفيف ــة م احلال

ــات  ــب فريوس ــد تصي ــة. وق ــات الرئوي ــل االلتهاب مث
كورونــا احليوانــات ثــم تنتقــل للبرش ويتســع انتشــارها 
بينهــم، كــام حــدث يف مــرض ســارس )املتالزمــة 
التنفســية احلــادة الوخيمــة( الــذي شــاع يف الفــرتة بــني 
2٠٠2-2٠٠3، والــذي يعتــرب أحــد املجموعــات 
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ــات إىل  ــن احليوان ــل م ــذي انتق ــا ال ــريوس كورون لف
البــرش. كــام ظهــرت يف الــرشق األوســط عــام 2٠12 
 MERS ســاللة أخــرى مــن فــريوس كورونــا تســمى

ــية(.  ــط التنفس ــرشق األوس ــة ال )متالزم
.)World Health Organization,2020(

ــريوس  ــة بف ــن اإلصاب ــة األوىل م ــور احلال ــذ ظه ومن
كورونــا املســتجد يف اململكــة العربيــة الســعودية بتاريخ 
2 مــارس مــن ال عــام2٠2٠م، مل تتــوان حكومــة 
ــراءات  ــرارات واإلج ــن الق ــدد م ــاذ ع ــة يف اخت اململك
االحرتازيــة حفاًظــا عــىل ســالمة املواطنــني واملقيمــني 
تبًعــا  القــرارات  َتصــدر  حيــث  أراضيهــم،  عــىل 
ــاء  ــذا الوب ــواء ه ــة؛ الحت ــة العام ــه املصلح ــا تقضي مل
والســيطرة عىل الوضــع واحليلولــة دون انتشــاره. وبناًء 
عــىل أّن األشــخاص ذوو اإلعاقــة جــزء ال يتجــزأ مــن 
ــة  ــا محاي ــىل عاتقه ــة ع ــذت الدول ــع، أخ ــراد املجتم أف
حقوقهــم وتعزيزهــا، ومــع اســتمرار انتشــار فــريوس 
ــالق  ــه إغ ــتمر مع ــامل، اس ــاء الع ــع أنح ــا يف مجي كورون
املــدارس ومراكــز الرتبيــة اخلاصــة ومــدارس التعليــم 
اخلــاص يف أكثــر مــن )18٠( دولــة منــذ بــدء اجلائحــة، 
ــار  ــو)1.5( ملي ــدر بنح ــا يق ــاك م ــي أن هن ــا يعن مم
طفــل خــارج املدرســة ومؤسســات التعليــم اخلــاص. 
ــريوس أســوأ  ــذا الف ــري ه ــح أن يكــون تأث ــن املرج وم

ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــبة لألش بالنس
)منظمة اليونسكو ،2٠2٠(. 

 )COVID-19( انتشــار جائحــة كورونــا  ويف ظــل 
ــوم  ــث تق ــامل، وحي ــع دول الع ــف يف مجي ــكل مي بش
ــن  ــد م ــه واحل ــدي ل ــودات للتص ــدول بمجه ــك ال تل
ــدم  ــو ع ــة ه ــاوف احلالي ــرب املخ ــل أك ــاره، تظ انتش
وعــي أفــراد املجتمــع باخلطــر احلقيقــي هلــذا الفــريوس 
وطــرق انتشــاره، وعــدم اتبــاع االجــراءات االحرتازية 
 Garrett,( ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة تفــي الوبــاء
حــول  املجتمعــي  الوعــي  يلعــب  حيــث   ،)2020

ــه دوًرا  ــة من ــاء والطــرق املناســبة للوقاي التعــرف بالوب

ــت  ــث فرض ــيه، حي ــن تفش ــد م ــاًم يف احل ــاًم وحاس مه
ــن  ــوالت م ــن الربوتك ــدد م ــامل ع ــن دول الع ــري م كث
أجــل تطبيقهــا عــىل املجتمــع، وتشــجيع النــاس عــىل 
عــدم املخالطــة كنــوع مــن احلجــر الوقائــي والتباعــد 

ــة  ــي اجلائح ــن تف ــد م ــن للح ــي اآلم االجتامع
 .)Garrett, 2020(

ــريوس  ــري ف ــول تأث ــة ح ــات الدقيق ــزال املعلوم وال ت
كورونــا عــىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة غــري متوفــرة، 
ــة إحــداث  ــام زادت جائحــة الفــريوس مــن احتاملي بين
ضغــوط نفســية وعزلــة اجتامعيــة بــني عامــة الســكان 
وبــني الفئــات املعرضــة للخطــر، حيــث تؤثــر العزلــة 
االجتامعيــة وقلــة التفاعــل مع النــاس يف البيئــة املحيطة 
ــام  ــرد، ك ــية للف ــة النفس ــىل الصح ــلبي ع ــكل س بش
يتأثــر بشــكل أكــرب األشــخاص الذيــن لدهيــم فــرص 
ــي  ــم االجتامع ــبكات الدع ــول إىل ش ــدودة للوص حم
ــم  ــع ومنه ــة يف املجتم ــة والتعليمي ــوارد االقتصادي وامل
ــة  ــخاص ذوو اإلعاق ــاين األش ــذا يع ــة، ل ذوي اإلعاق
ــدة،  ــعور بالوح ــة والش ــة االجتامعي ــن العزل ــر م أكث

ــاء ــار الوب ــروف انتش ــة يف ظ خاص
 )American Psychological Association ,2020 (

إّن احلفــاظ عــىل حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــه، وال  ــيل عن ــن التخ ــس ال يمك ــدأ رئي ــا مب ومحايته
ــدث  ــا حت ــدأ عندم ــذا املب ــف ه ــربًرا لتخفي ــد م يوج
حــاالت الطــوارئ والكــوارث واألوبئــة. ومــع ذلــك 
قــد يواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة حواجــز صحية، 
ــات  ــك صعوب ــة، وكذل ــية، واجتامعي ــة، ونفس وتعليمي
خاصــة يف الوصــول إىل هــذه اخلدمــات األمــر الــذي 
هــذه  مثــل  يف  بفعاليــة  االســتجابة  مــن  يمنعهــم 
ــاة  ــة وحــاالت احلي احلــاالت. ففــي األوقــات الطبيعي
االعتياديــة يعــاين األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 
ــامل،  ــف دول الع ــامم يف متل ــدم االهت ــش، وع التهمي
ــامل،  ــف بالع ــي تعص ــا الت ــريوس كورون ــة ف إال أّن أزم
ألقــت بمخــاوف كثــرية يف نفــوس هــذه الفئــة الكبــرية 
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مــن أفــراد املجتمــع وأرسهــم، بخاصــة يف بعــض 
ــة؛  ــد فيهــا حــاالت اإلعاق ــي تتزاي ــة الت ــدول العربي ال
ــانية،  ــوارث إنس ــروب وك ــن ح ــهده م ــا تش ــل م بفع
وأمــراض وبائيــة تؤثــر عــىل صحــة الفــرد. إال أن 
ــًة هلــذه الفئــات مــع انتشــار هــذا  األمــر يــزداد صعوب
ــدوى،  ــر الع ــيتعرضون إىل خط ــث س ــريوس حي الف
ــرات  ــع م ــني إىل أرب ــدل اثن ــاة بمع ــه والوف ومضاعفات
مقارنــة مــع األفــراد مــن غــري ذوي اإلعاقــة إذا اســتمر 

ــريوس  ــذا الف ــي ه تف
)Human Rights Watch, 2020(

أمهيــة  الدراســات  مــن  العديــد  أوضحــت  وقــد 
االهتــامم بــذوي اإلعاقــة يف ظــل جائحــة كرونــا 

والشــمري الزريقــات  دراســة  ومنهــا؛ 
حيــث    )El-Zraigat, and Alshammari, 2020  (

ــلبية  ــاًرا س ــبب آث ــا س ــريوس كورون ــأن ف ــارت ب أش
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــىل األش ــة ع ــية واجتامعي نفس
اإلعاقــة  نــوع  باختــالف  اآلثــار  هــذه  وختتلــف 
ــر  ــريوس أث ــة أن الف ــراد العين ــرب أف ــام ع ــدهتا، ك وش
ــام  ــة. بين ســلًبا عــىل مشــاركتهم يف األنشــطة االجتامعي
دراســة عبــد الواحــد )2٠2٠( كشــفت نتائجهــا عــن 
وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أفــراد عينــة 
الدراســة يف املعتقــدات عــن فــريوس كورونــا املســتجد 
كوفيــد a 19 واالجتاهــات نحــو املريــض املصــاب، 
وترجــع إىل كل مــن النــوع: لصالــح الذكــور، والعمــر 
لصالــح األكــرب ســنًا. كــام أشــارت نتائــج الدراســة إىل 
عــدم وجــود فــروق يف تلــك املعتقــدات واالجتاهــات 
املركــز  أظهــر  بينــام  اإلقامــة،  مــكان  إىل  ترجــع 
ــا )2٠٠7(  ــة بربيطاني ــات االجتامعي ــي للدراس القوم
ــة  ــامم يف كاف ــد مــن االهت ــة إىل مزي حاجــة ذوي اإلعاق
ــة  ــارت دراس ــة، وأش ــة والتعليمي ــاالت الصحي املج
ــرق  ــة لط ــة ذوي اإلعاق ــوالن )Nolan, 2003( حاج ن
بديلــة ونوعيــة لتقديــم اخلدمــات هلــم، وإجيــاد أشــكال 
متعــددة بــام يضمــن حصوهلــم عــىل حقهــم كفئــة مــن 

ــع. ــات املجتم فئ
وحتــاول الدارســة احلاليــة قيــاس مــدى وعــي الطلبــة 
ذوي اإلعاقــة بربامــج الرتبيــة اخلاصــة بمحافظــة 
ــي  ــن تف ــد م ــة للح ــراءات االحرتازي ــة باإلج املجمع
فــريوس كورونــا املســتجد )Covid 19(، وتأثــريه عــىل 
ــاره،  ــباب انتش ــة أس ــع ومعرف ــىل املجتم ــة وع الصح

ــأرضاره.   ــع ب ــة املجتم ــة توعي وكيفي

مشكلة الدراسة 
مــن خــالل خــربة الباحثــان يف العمــل مــع ذوي 
ــد لدهيــم إحســاس بعــدم تكــون تصــور  ــة تول اإلعاق
ــدور  ــا ي ــول م ــة ح ــراد ذوي اإلعاق ــدى األف ــل ل كام
ــل  ــة، ويف ظ ــة االجتامعي ــا العام ــن القضاي ــم م حوهل
املتواصلــة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  جمهــودات 
ــعار  ــع ش ــا، ورف ــريوس كورون ــي ف ــن تف ــد م للح
ــث أن  ــع، وحي ــراد املجتم ــع أف ــؤول( جلمي ــا مس )كلن
ــاج إىل  ــي حتت ــع الت ــات املجتم ــن فئ ــة م ذوي اإلعاق
ــة  ــة الصحي ــاد والرعاي ــه واإلرش ــن التوجي ــتوى م مس
واالجتامعيــة والتعليميــة بشــكل عــام ويف ظــل جائحــة 
ــن  ــد م ــارت العدي ــام أش ــاص. وك ــكل خ ــا بش كرون
ــدى ذوي  ــي واإلدراك ل ــة الوع ــات إىل حمدودي الدراس
اإلعاقــة وحاجتهــم إىل مزيــد مــن الرعايــة ورفــع 
ــالل  ــن خ ــم م ــط هب ــي حتي ــكالت الت ــي باملش الوع
برامــج نوعيــة تشــمل اجلوانــب الصحيــة واالجتامعيــة 
El-Zraigat & Alsham-( والتأهيليــة  والتعليميــة 
 .)Nolan, 2003 2020؛  عبدالواحــد،  mari,2020؛ 

ــؤال  ــن الس ــة ع ــة اإلجاب ــة احلالي ــاول الدراس ــذا حت ل
ــايل:  ــس الت الرئي

ــراءات  ــة باإلج ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــدى وع ــا م م
االحرتازيــة للحــد مــن تفــي فــريوس كورونــا 
ــة  ــالل اإلجاب ــن خ ــك م ــتجد )Covid 19(؟ وذل املس

ــة: ــة التالي ــاؤالت الفرعي ــن التس ع
ــريوس  ــة بف ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــدى وع ــا م 1.م
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ــه؟ ــيلة انتقال ــتجد ووس ــا املس كورون
ــراض  ــة بأع ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــدى وع ــا م 2.م

ــتجد؟ ــا املس ــريوس كورون ف
3.مــا مــدى وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بوســائل 
التخفيــف مــن آثــار اإلصابــة بفــريوس كورونــا 

املســتجد؟
٤.مــا مــدى وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بالســلوكيات 

الســليمة للوقايــة مــن فــريوس كورونــا املســتجد؟
5.هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
ــة  ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــدى وع ــتوى )٠,٠5( مل مس
ــوع  ــريات )ن ــع ملتغ ــتجد ترج ــا املس ــريوس كورون بف
ــة(  ــة االقتصادي ــر، احلال ــة، العم ــوع اإلعاق ــس، ن اجلن

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل:

1.مســتوى وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بفــريوس 
كورونــا املســتجد ووســيلة انتقالــه؟

2.مســتوى وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بأعــراض 
فــريوس كورونــا املســتجد؟

الطلبــة ذوي اإلعاقــة بوســائل  3.مســتوى وعــي 
التخفيــف مــن آثــار اإلصابــة بفــريوس كورونــا 

املســتجد؟
ــة ذوي اإلعاقــة بالســلوكيات  ٤.مســتوى وعــي الطلب

الســليمة للوقايــة مــن فــريوس كورونــا املســتجد؟
ــة  ــة اإلحصائي ــروق ذات الدالل ــىل الف ــرف ع 5.التع
ــا  ــريوس كورون ــة بف ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــدى وع مل
ــة،  ــة اإلعاق ــوع، نوعي ــريات )الن ــع ملتغ ــتجد ترج املس

ــه. ــن عدم ــة( م ــة االقتصادي ــر، احلال العم

أمهية الدراسة
تكمــن أمهيــة الدراســة احلاليــة ضمــن كل مــن البعــد 
ــان  ــيل بي ــام ي ــي وفي ــيل التطبيق ــد العم ــري، والبع النظ

ذلــك:    

أوالً: األمهية النظرية
ــالل  ــن خ ــة م ــة احلالي ــة للدراس ــة النظري ــربز األمهي ت
ــث يف  ــتهدفت البح ــي اس ــات الت ــك الدراس ــة تل قل
ــارصة وال  ــر املع ــة للظواه ــراد ذوي اإلعاق ــي األف وع
ــاء  ــي وب ــكلة تف ــي مش ــارض وه ــا احل ــيام يف وقتن س
ــوع  ــة املوض ــل أمهي ــذا تتمث ــد -19، ل ــا كوفي كورون
الــذي تتناولــه الدراســة احلاليــة يف aمعرفــة مــدى 
املجمعــة  بمحافظــة  اإلعاقــة  ذوي  الطلبــة  وعــي 
انتقالــه،  ووســيلة  املســتجد  كورونــا  بفــريوس 
ــة،  ــار اإلصاب ــن آث ــف م ــائل التخفي ــه، ووس وأعراض
ــذا  ــي ه ــن تف ــد م ــليمة للح ــلوكيات الس ــرز الس وأب
ــة  ــة اخلاص ــدان الرتبي ــد مي ــايل تزوي ــريوس، وبالت الف
ــي يف  ــث العلم ــزز البح ــة تع ــة بدراس ــة العربي واملكتب

ــال.  ــذ املج ه

ثانيًا: األمهية التطبيقية 
أمــا األمهيــة التطبيقيــة للدراســة احلاليــة فمــن املمكــن 
أن تــربز مــن خــالل مــا ســتقدمه مــن نتائــج من شــأهنا 
أن تســهم يف الكشــف عــن وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة 
ــريوس  ــي ف ــن تف ــد م ــة للح ــراءات االحرتازي باإلج
كرونــا واملتغــريات ذات العالقــة، وهــذا سيســاعد 
ــاع القــرار والعاملــني يف جمــال اإلعاقــة باختــاذ  صن
ــة ذوي  ــتقبل الطلب ــة بمس ــبة املتعلق ــرارات املناس الق
ــد  اإلعاقــة. كــام يتوقــع أن متهــد هــذه الدراســة للمزي

ــرى.  ــة األخ ــاث العلمي ــات واألبح ــن الدراس م

مصطلحات الدراسة:
-الوعــي: هــو شــحنة معرفيــة وجدانيــة قويــة تتحكــم 
ــم  ــرد، ويت ــدى الف ــلوك ل ــر الس ــن مظاه ــري م يف كث
تكويــن الوعــي مــن خــالل العمــل الرتبــوي يف متلف 

ــاين، 1999(. ــم )اللق ــل التعلي مراح

ــه  ــة بأن ــذه الدراس ــي يف ه ــف الوع ــن تعري - ويمك
إملــام الطــالب باجلوانــب الوجدانيــة يف جمــال الصحــة 
ــلوكا  ــلكوا س ــىل أن يس ــاعدهم ع ــث تس ــة، بحي العام
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ــلياًم. ــا س صحي
فصيلــة  مــن   )Covid-  19( كورونــا  فــريوس   -
فريوســات )كورونــا( اجلديــد؛ حيــث ظهــرت أغلــب 
حــاالت اإلصابــة بــه يف مدينــة ووهــان الصينيــة هنايــة 
ــاد  ــوي ح ــاب رئ ــورة الته ــىل ص ــمرب 2٠19م ع ديس

)وزارة الصحــة الســعودية، 2٠2٠(.

- ذوي اإلعاقــة: هــم كل مــن يعانــون مــن إعاقــة 
طويلــة األمــد بدنيــة، أو عقليــة، أو حســية قــد متنعهــم 
ــن  ــك م ــز، وكذل ــف احلواج ــع متل ــل م ــن التعام م
املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــىل قــدم 
ــخاص  ــة حقــوق األش ــن )اتفاقي ــع اآلخري ــاواة م املس

ذوي اإلعاقــة، 2٠٠7(.

ــًا:  ــة إجرائي ــرف ذوي اإلعاق ــة فتع ــذه الدراس ــا ه أم
بأهنــم األفــراد ذوي اإلعاقــة املشــخصني باإلعاقــة 
الفكريــة، أو اضطــراب طيــف التوحــد، أو صعوبــات 
التعلــم، أو إعاقــة ســمعية، أو إعاقــة متعــددة، أو 
اضطــراب فــرط احلركــة أو تشــتت االنتبــاه، أو إعاقــة 
برصيــة وامللتحقــني بربامــج الرتبيــة اخلاصــة بمحافظــة 

ــة. املجمع

اإلطار النظري:
أوال: مفهوم الوعي 

عرفــه خليــل )1995( عــىل أنــه نتيجــة عمليــات ذهنية 
وشــعورية متعــددة حيــث يشــرتك يف تشــكله التفكــري 
ــاعر واإلرادة  ــيس واملش ــال واألحاس ــس، واخلي واحل
الفطــرة  ومرتكــزات  والقيــم  واملبــادئ  والضمــري 
وحــوادث احليــاة والنظــم االجتامعيــة والظــروف التــي 
ــان  ــة اإلنس ــرب صح ــام تعت ــان. ك ــاة اإلنس ــف حي تكش
ــم  ــب أن هتت ــي جي ــة الت ــا العاملي ــن القضاي ــه م ومرض
هبــا الرتبيــة العلميــة كبعــد مــن أبعــاد الثقافــة العلميــة، 
حيــث إن صحــة الفــرد واملجتمــع مــن األبعــاد املهمــة 
التــي ُيبنــى عليهــا تقــدم األمــم. ويعــد الطــالب ذوي 
االعاقــة مــن فئــات املجتمــع املختلفــة، لــذا فاالهتــامم 

هبــم يعــد من األهــداف الرئيســة التــي تضعهــا أي دولة 
نصــب عينيهــا إذا أرادت أن ترقــى وتتقــدم عــىل أيــدي 
ــف  ــراض والضع ــم األم ــاء ال تعوقه ــني أصح مواطن

عــن أداء واجبهــم يف رقــي أمتهــم والنهــوض هبــا.
ولكــي تتحقــق أهــداف الصحــة العامــة يف أي جمتمــع 
ــراد،  ــب األف ــن جان ــة م ــاركة اإلجيابي ــن املش ــد م الب
ــراد  ــب األف ــن جان ــاركة م ــك املش ــق تل ــي تتحق ولك
ــني  ــق العامل ــىل عات ــع ع ــام تق ــئوليات ومه ــاك مس هن
يف جمــال الصحــة العامــة لكــي تدفــع األفــراد وحتثهــم 
عــىل القيــام بمســئولياهتم جتــاه صحتهــم، ويتــم ذلــك 

ــم، 1997(. ــة )ابراهي ــق التوعي ــن طري ع
ويظهــر جليــًا مــن ذلــك، بــأن الرتبيــة الصحيــة أحــد 
ــزءًا  ــد ج ــة وتع ــة احلديث ــة العام ــاالت الصح ــم جم أه
حيويــا ألي منهــج للصحــة العامــة، وهــي حجــر 
الزاويــة يف املحافظــة عــىل صحــة أفــراد املجتمــع 
احلــارض  وقتنــا  ويف  األمــراض.  مــن  ووقايتهــم 
ــها  ــا أسس ــة هل ــة فني ــة عملي ــة الصحي ــت الرتبي أصبح
ــة، فــال يكفــي أن نعطــي املعلومــات  ومبادئهــا الرتبوي
الصحيــة للفــرد ونتوقــع ارتفــاع املســتوى الصحــي لــه 
ــات  ــذه املعلوم ــول ه ــب أن تتح ــل جي ــع، ب وللمجتم
بالطــرق الرتبويــة إىل توجهــات للســلوك الصحــي 
ــامط  ــذه األن ــتمرة هل ــة املس ــة الفعلي ــليم واملامرس الس

ــلوكية. الس
لــذا هتيــئ املجتمعــات املتقدمــة فرصــًا كبــرية للرتبيــة 
ــح  ــرص النصائ ــذه الف ــن ه ــا، وم ــة ألفراده الصحي
واإلرشــادات التــي يقدمهــا القائمــون عــىل اخلدمــات 
الصحيــة باملجتمــع، وكذلــك الربامــج الصحيــة التــي 
ــل  ــراد مث ــه األف ــن توجي ــئولة ع ــات املس ــا اهليئ تنظمه
وســائل اإلعــالم )ابراهيــم، 1997(، كــام تســعى 
احلكومــات واملنظــامت واهليئــات الرســمية وغــري 
ــة  ــل رعاي ــري أفض ــة إىل توف ــة بالصح ــمية املعني الرس
ممكنــة لألفــراد وذلــك ألهنــا الســبيل إىل التنميــة 
ــة أن  ــة العاملي ــة الصح ــدت منظم ــد أك ــاج. وق واإلنت
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ــىل  ــع بأع ــان التمت ــكل إنس ــية ل ــوق األساس ــن احلق م
مســتوى مــن الصحــة يمكــن للكائــن البــرشي بلوغــه 
بــام يــدرأ عنــه غائلــة الفقــر واملــرض )عطيــة، 1992(.
ــعار  ــة ش ــة الصحي ــدويل للرعاي ــر ال ــي املؤمت ــام تبن ك
"الصحيــة للجميــع بحلــول عــام 2٠٠٠"، وأكــد 
املؤمتــر أن الرعايــة الصحيــة األوليــة متثــل مفتــاح 
ــادي  ــرن احل ــة الق ــع إطالل ــامل م ــعوب الع ــول ش وص
والعرشيــن إىل مســتوى صحــي يســمح هلــا باحلصــول 
عــىل حيــاة منتجــة عــىل الصعيديــن االقتصــادي 
توضيحــه  يف  املؤمتــر  إعــالن  وبــنّي  واالجتامعــي، 
ملفهــوم الرعايــة الصحيــة أن مــن عنــارص هــذه الرعاية 
التعليــم والتثقيــف الصحــي )منظمــة الصحــة العامليــة، 

.)1978

)Covid 19( ثانيًا: مفهوم فريوس كورونا
عرفتــه منظمــة الصحــة العامليــة )2٠2٠( بأنــه مــرض 
ــرًا. ومل  ــف مؤخ ــا امُلكتش ــريوس كورون ــببه ف ــد يس مع
ــذا  ــريوس وه ــذا الف ــود ه ــم بوج ــاك أي عل ــن هن يك
ــان  ــة يوه ــه يف مدين ــل اندالع ــتجدين قب ــرض املس امل
كــام   .2٠19 ديســمرب  األول/  كانــون  يف  الصينيــة 
ذكــرت )منظمــة الصحــة العامليــة، 2٠2٠( تدابــري 
الوقايــة األساســية مــن فــريوس كورونــا )كوفيد-19( 
كالتــايل؛ احلــرص عــىل متابعــة آخــر املســتجدات عــن 
ــرتوين  ــع اإللك ــىل املوق ــد-19، ع ــرض كوفي ــية م فاش
ســلطات  خــالل  ومــن  العامليــة  الصحــة  ملنظمــة 
الصحــة العامــة املحليــة والوطنيــة. كــام أشــارت بــأن 
ــعرون  ــدوى يش ــون بالع ــن يصاب ــراد الذي ــم األف معظ
ــد  ــراض ق ــن األع ــون، ولك ــة ويتعاف ــراض خفيف بأع
تظهــر بشــكل أكثــر حــدة عــىل آخريــن. كــام أشــارت 
ــة  ــة ومحاي ــة الذاتي ــة بالصح ــىل العناي ــرص ع إىل احل

ــا؛  ــري منه ــدة تداب ــطة ع ــن بواس اآلخري
ــاء  ــن بامل ــف اليدي ــام: ألن تنظي ــن بانتظ ــل اليدي غس
ــأنه أن  ــن ش ــويل م ــر كح ــام بمطه ــون أو فركه والصاب

ــن.  ــىل اليدي ــكلت ع ــد تش ــي ق ــات الت ــل الفريوس يقت
 احلــرص عــىل ممارســات النظافــة التنفســية: حيــث أن 
تغطيــة الفــم واألنــف بــأي شــكل ســواء بثنــي املرفــق 
أو بمنديــل ورقــي عنــد الســعال أو العطــس يمنــع مــن 

انتشــار اجلراثيــم والفريوســات. 
أن  حيــث  النــاس:  مــن  كثــريًا  االقــرتاب  جتنــب 
االحتفــاظ بمســافة ال تقــل عــن مــرت واحــد )3 أقــدام( 
بينــك وبــني أي شــخص يســعل أو يعطــس قــد يمنــع 
تتناثــر ُقطــريات ســائلة صغــرية مــن أنفــه أو فمــه قــد 
ــًا بــه. حتتــوي عــىل الفــريوس إذا كان الشــخص مصاب
تلمــس  والفــم:  واألنــف  العينــني  ملــس  جتنــب 
ــط  ــا أن تلتق ــطح ويمكنه ــن األس ــد م ــن العدي اليدي
ــالن  ــد تنق ــام ق ــدان فإهن ــت الي ــات، وإذا تلوث الفريوس
الفــريوس إىل العينــني أو األنــف أو الفــم، ويمكــن أن 
ينتقــل الفــريوس إىل داخــل اجلســم عــن طريــق هــذه 

ــذ.  املناف
كــام أوصــت منظمــة الصحــة العامليــة )2٠2٠( الذيــن 
يعانــون مــن احلمــى والســعال وصعوبــة التنفــس 
بالتواصــل املبــارش مــع مقــدم الرعايــة الطبيــة ليتمكــن 
ــة  ــق الرعاي ــب إىل مرف ــع واملناس ــه الرسي ــن التوجي م
ــة، وسيســاعد ذلــك أيضــًا عــىل  ــة ذات العالق الصحي
ــرض  ــبب مل ــريوس املس ــل للف ــار حمتم ــع أي انتش من

ــات. ــن الفريوس ــريه م ــد-19 وغ كوفي
ــة  ــة حلامي ــري الالزم ــة بالتداب ــت املنظم ــك أوص كذل
األشــخاص الذيــن يتواجــدون يف مناطــق تنتــرش فيهــا 
ــالل 1٤  ــرًا )خ ــا مؤخ ــد-19 أو زاروه ــدوى كوفي ع
ــو  ــك، ول ــعور بالتوع ــال الش ــرية(، يف ح ــًا األخ يوم
بأعــراض خفيفــة كالصــداع واحلمــى ورشــح خفيــف 
يف األنــف، بالعــزل التــام عــن األخريــن بالبقــاء 
يف املنــزل حتــى التعــايف متامــا، ويف حــني احلاجــة 
ــن  ــف آخري ــم تكلي ــة يت ــة الالزم ــات اليومي للمتطلب
ــزم  ــا يل بإحضارهــا، ويف حــال كان اخلــروج اضطراري
ــخاص  ــدوى إىل أش ــل الع ــب نق ــاع لتجن ــداء القن ارت
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ــن. آخري

ثالثًا: خصائص ذوي اإلعاقة وأساليب رعايتهم: 
ــري  ــع األخ ــالل الرب ــة خ ــح ذوي اإلعاق ــر مصطل ظه
ــن  ــد م ــن مزي ــري ع ــك للتعب ــايض وذل ــرن امل ــن الق م
ــون  ــن خيتلف ــال الذي ــال األطف ــاؤل حي ــة والتف اإلجيابي
بدرجــة ملحوظــة عــن أقراهنــم ســواء ســلبًا أو إجيابــًا 
بدرجــة تســتدعي إجــراء تعديــالت يف املامرســات 
ــة  ــة الرتبوي ــية أو اخلدم ــج الدراس ــية أو املناه املدرس
ملواجهــة حاجاهتــم اخلاصــة ومســاعدهتم عــيل حتقيــق 
ــات  ــك الفئ ــمل تل ــو، وتش ــن النم ــتوى م ــل مس افض
والتوحــد  والعقليــة  والبرصيــة  الســمعية  اإلعاقــة 
ــة  ــات اللغ ــة واضطراب ــمية والصحي ــات اجلس واالعاق
ــات  ــة وصعوب ــات االنفعالي ــب واالضطراب والتخاط

ــدة، 2٠2٠(  ــة املوح ــة العربي ــم ) املنص التعل
ــن  ــه يمك ــامل )2٠2٠( بأن ــار س ــك أش ــوء ذل ويف ض
ــة بغــرض  تصنيــف ذوي اإلعاقــة إىل جمموعــات فرعي
يف  1-االختالفــات  التــايل:  النحــو  عــىل  التعليــم 
اجلانــب العقــيل - املعــريف: وتشــمل األطفــال املتفوقني 

ــًا. ــون عقلي ــني واملتخلف ــًا واملوهوب عقلي
2-االختالفــات احلســية: وتضــم األطفــال الذيــن 

ــة. ــمعية أو برصي ــات س ــن إعاق ــون م يعان
األطفــال  وتشــمل  التواصليــة:  3-االختالفــات 
ــن  ــون م ــن يعان ــك م ــم، كذل ــات التعل ذوي صعوب

واللغــة.  النطــق  اضطرابــات يف 
٤-االختالفــات الســلوكية: وتشــمل األطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطرابــات يف الشــخصية أو أخالقيــة، أو 

اضطرابــات نامئيــة عامــة أو شــاملة.
ــن  ــال الذي ــمل األطف ــة: وتش ــات البدني 5-االختالف
اضطرابــات  أو  حركيــة  إعاقــات  مــن  يعانــون 

مزمنــة. عضويــة  أمــراض  أو  بيولوجيــة، 
6-االختالفــات الشــديدة واملتعــددة: وتضــم األطفال 
ــد  ــت واح ــات يف وق ــدة إعاق ــن ع ــون م ــن يعان الذي

)شــلل دماغــي وإعاقــة عقليــة، أو صمــم وكــف 
ــا. ــة ونحوه ــة عقلي ــمعية وإعاق ــة س ــرص، أو إعاق ب

كــام يــرى أبــو زيــد )2٠12( بــأن ذوي اإلعاقــة لدهيــم 
ــم  ــهيلها هل ــا وتس ــب توفريه ــة جي ــات رضوري حاج

تتمثــل فيــام يــيل: 
- حاجــات اجتامعيــة؛ وتتمثــل يف احلاجــة إىل تكويــن 
عالقــات اجتامعيــة مــع اجلــريان أو الزمــالء باملدرســة 
والعمــل بحيــث يتكــون لدهيــم الشــعور باألمــن 

ــي. ــر االجتامع ــاح والتقدي واالرتي
- حاجــات نفســية؛ كالتعايــش مــع اإلعاقة، والشــعور 

باالرتيــاح والقــدر أمــام اآلخرين.
توفــري  مــن خــالل  - حاجــات صحيــة؛ وذلــك 
ــة  ــة الطبي ــتمر، ورصف األدوي ــي املس ــف الصح الكش
باألجهــزة  وتزويدهــم  احلاجــة،  حســب  الالزمــة 

التعويضيــة. 
ــة  ــطة الرتفيهي ــل يف األنش ــة؛ وتتمث ــات تروحيي - حاج

ــوع إعاقتهــم.  املتناســبة مــع ن
- حاجــات عقليــة ومعرفيــة؛ وذلــك مــن خــالل 
النــدوات  وتقديــم  املناســب  بالتعليــم  تزويدهــم 

التثقيفيــة.  والــدورات 
وبالنظــر إىل خصائــص ذوي اإلعاقــة وحاجاهتــم ومنها 
احلاجــة إىل املعرفــة واملعلومــات والوعــي باملشــكالت 
التــي يعيشــها املجتمــع مــن حولــه، والتــي أثــرت عــىل 
الفــرد واملجتمــع مثــل جائحــة كورونــا، لــذا الدراســة 
ــة  ــي الطلب ــدى وع ــن م ــف ع ــة للكش ــة حماول احلالي

ذوي اإلعاقــة بفــريوس كورونــا املســتجد. 

الدراسات السابقة:
نظــًرا لنــدرة الدراســات األجنبيــة والعربيــة يف موضوع 
االســتعانة  الباحثــان  حــاول  املســتجد،  الدراســة 
ــدف  ــس اهل ــي تالم ــة، والت ــات ذات العالق بالدراس
مــن هــذه الدراســة عــرب مراجعــة األدب النظــري 

ــا:  ــوي، ومنه الرتب
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هدفت دراسة الزريقات والشمري 
ــف  )El-Zraigat, and Alshammari, 2020( إىل وص

اآلثــار النفســية واالجتامعيــة لتفــي فــريوس كورونــا 
ــت.  ــة الكوي ــة يف دول ــخاص ذوي اإلعاق ــىل األش ع
ــحي،  ــي املس ــج الوصف ــان املنه ــا الباحث ــتخدم فيه اس
ــاركًا  ــن )15٠( مش ــة م ــة الدراس ــت عين ــث تكون حي
ــداف  ــق أه ــة. ولتحقي ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش م
ــاء أداة الدراســة اشــتملت  ــان ببن ــام الباحث الدراســة ق
واآلخــر  النفســية  لآلثــار  أحدمهــا  بعديــن:  عــىل 
لآلثــار االجتامعيــة.  وأشــارت نتائــج الدراســة أن 
فــريوس كورونــا ســبب آثــاًرا نفســية واجتامعيــة عــىل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كــام أظهــرت النتائــج بــأن 
ــدهتا،  ــة وش ــوع اإلعاق ــب ن ــف حس ــار ختتل ــذه اآلث ه
كــام أن الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني أشــاروا 
ــي  ــم االجتامع ــري روتينه ــبب يف تغي ــريوس تس أن الف
ــطة  ــاركتهم يف األنش ــىل مش ــلًبا ع ــر س ــي، وأث اليوم

ــة.  االجتامعي
إىل   )2٠2٠( الواحــد  عبــد  دراســة  هدفــت  كــام 
معرفــة معتقــدات عينــات متباينــة مــن أفــراد الشــعب 
 )19-Covid( املــرصي عــن فــريوس كورونــا املســتجد
واجتاهاهتــم نحــو املريــض املصــاب بالفــريوس، وذلك 
يف ضــوء بعــض املتغــريات املتمثلــة يف )النــوع، العمــر، 
ــة  ــىل عين ــة ع ــت الدراس ــام أجري ــة(، ك ــكان اإلقام وم
ــق  ــم بتطبي ــني، ت ــن اجلنس ــردا م ــا )٠٠ 15( ف قوامه
ــتجد  ــا املس ــريوس كورون ــن ف ــدات ع ــايس املعتق مقي
كوفيــد 19، واالجتاهــات نحــو املريض املصــاب، ومها 
مــن إعــداد الباحــث. كــام كشــفت النتائــج عــن وجــود 
فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أفــراد الشــعب 
املــرصي يف املعتقــدات عــن فــريوس كورونــا املســتجد 
ــاب،  ــض املص ــو املري ــات نح ــد - 19 واالجتاه كوفي
وترجــع إىل كل مــن النــوع: لصالــح الذكــور، والعمــر 
لصالــح األكــرب ســنا. كــام أشــارت نتائــج الدراســة إىل 
عــدم وجــود فــروق يف تلــك املعتقــدات واالجتاهــات 

ترجــع إىل مــكان اإلقامــة.  
أمــا دراســة ســامل )2٠2٠( فقــد اهتمــت باآلثــار 
ــد  ــة للتباعــد االجتامعــي يف ظــل جائحــة كوفي الرتبوي
19، وكيــف يمكــن للمجتمعــات التكيــف والتعايــش 
ــأ  ــه ستنش ــذي مع ــدى ال ــح، وامل ــة واجلوائ ــع األوبئ م
ــروف  ــىل الظ ــاء ع ــتحدثة بن ــم مس ــات ومفاهي نظري
ــا  ــت هب ــي كان ــم الت ــن املفاهي ــري م ــة، وأن الكث العاملي
ــة  تضمينــات ســلبية، قــد تكــون هلــا تضمينــات إجيابي
خاصــة يف ســياق األزمــة املعــارصة. ويســتند البحــث 
إىل أســلوب التحليــل الفلســفي مــن أجــل حتليــل 
ــت  ــام ارتق ــي، ك ــد االجتامع ــة للتباع ــار الرتبوي اآلث
االجتامعــي،  التباعــد  بــني  التمييــز  إىل  الدراســة 
ومداخــل اجتامعيــة أخــرى مثــل االســتبعاد االجتامعي 
والتهميــش االجتامعــي. ودشــنت الدراســة مصطلحــا 
جديــدا نامجــا عــن التباعــد االجتامعــي وهــو "التقارب 
االفــرتايض"، وآليــات التعامــل مــع التباعــد االجتامعي 
مــن خــالل التقــارب االفــرتايض. وانتهــت الدراســة 
إىل وضــع جمموعــة مــن الســيناريوهات املســتقبلية ملــا 
بعــد التباعــد االجتامعــي، وجمموعــة مــن االحتــامالت 

ــيناريوهات. ــك الس ــراء تل ــن ج ــة م املتوقع
ــوذج  ــر أنم ــح )2٠19( أث ــة صال ــت دراس ــام تناول بين
ــذات  ــدى تلمي ــي ل ــي الصح ــة الوع ــن يف تنمي كاري
العلــوم  مــادة  يف  االبتدائــي  اخلامــس  الصــف 
باملــدارس النهاريــة االبتدائيــة بمدينــة املوصــل، وبعــد 
ــث  ــة البح ــار عين ــم اختي ــث، ت ــع البح ــد جمتم حتدي
 )69( العينــة  حجــم  وبلــغ  العشــوائية  بالطريقــة 
ــود  ــج إىل وج ــارت النتائ ــني. وأش ــذه للمجموعت تلمي
ــات  ــطي درج ــني متوس ــة ب ــة إحصائي ــرق ذات دالل ف
ــة الوعــي الصحــي لــدى تلميــذات املجموعتــني  تنمي
ــة  ــذات املجموع ــح تلمي ــة ولصال ــة والضابط التجريبي
اســتنتجت  البحــث  نتائــج  التجريبيــة. ويف ضــوء 
الباحثــة فاعليــة التدريــس باســتخدام انمــوذج كاريــن، 
واالثــر اإلجيــايب يف تنميــة الوعــي الصحــي لتلميــذات 
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ــي. ــس االبتدائ ــف اخلام الص
ــة  ــات االجتامعي ــي للدراس ــز القوم ــة املرك ــا دراس أم
 Department for Work and Pensions,( بربيطانيــا
2007( فقــد هدفــت هــذه الدراســة إيل تقديــم صــورة 

ــا،  ــني يف بريطاني ــاة املعاق ــول حي ــة ح ــة وحديث واقعي
تنطلــق مــن خالهلــا احلكومــة نحــو مســاواة بــني 
بحلــول  وذلــك  واملعاقــني  العاديــني  األشــخاص 
2٠25م، قــد اســتخدم الباحثــون املناهــج الكيفيــة 
والكميــة يف تنــاول عــدد كبــري مــن املوضوعــات التــي 
ــف،  ــالت، توظي ــن مواص ــني م ــاة املعاق ــق بحي تتعل
ــام  ــة، ك ــة، وصح ــاركة مدني ــم، ومش ــكان، وتعلي وإس
عرضــت لتجــارب بعــض املعاقــني، التــي عانــوا فيهــا 
مــن التمييــز وضعــف الوعــي بالترشيعــات التــي 
أصدرهتــا احلكومــة مــن أجــل ضــامن املســاواة جلميــع 
األفــراد املعاقــني، وأظهــرت الدراســة حاجــة املعاقــني 
ــة  ــاالت الصحي ــة املج ــامم يف كاف ــن االهت ــد م إىل مزي

ــة. والتعليمي
بنــاء  إىل   )1998( غرابــة  دراســة  توصلــت  كــام 
ــرف  ــباب وتع ــي للش ــي الصح ــاس الوع ــني مقي وتقن
الفــروق يف الوعــي الصحــي للشــباب الســعودي 
ــي.  ــادي واالجتامع ــتوى االقتص ــريات املس ــا لتغ طبق
ــة  ــار عين ــي واخت ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح واس
ــة  عشــوائية مــن طــالب اجلامعــات واملــدارس الثانوي
بالســعودية لتقنــني املقيــاس، تضمنــت العينــة )18٠( 
مــن طــالب جامعــة أم القــرى وكليــة املعلمــني بمكــة 
ــة،  ــة املكرم ــة بمك ــة الثانوي ــالب املدرس ــة، وط املكرم
ــاس  ــاور ملقي ــتة حم ــار س ــة إىل اختي ــت الدراس وتوصل
ــي  ــي الصح ــي: الوع ــباب ه ــي للش ــي الصح الوع
ــايض،  ــي، الري ــي، الغذائ ــخيص، البيئ ــي، الش الوقائ
وتبــني وجــود فــروق دالــة إحصائيــا يف درجــات 
االقتصــادي  املســتوى  جمموعــات  بــني  املقيــاس 
االجتامعــي، وذلــك لصالــح املســتوى املرتفــع يف 
ــرضورة  ــة ب ــت الدراس ــاس. وأوص ــاد املقي ــع أبع مجي

يف  فعــال  بــدور  واجلامعــات  املــدارس  تقــوم  أن 
ــن  ــي م ــي الصح ــالب الوع ــذ والط ــاب التالمي إكس
ــة  خــالل املــواد الدراســية واألنشــطة املتعــددة املنهجي

والالمنهجيــة.

تعقيب عى الدراسات السابقة:
مــن خــالل اســتعراض الباحثــان للدراســات الســابقة 
عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي، يالحــظ بــأن الدراســة 
ــث  ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــق م ــة تتف احلالي
ــة والوعــي  املوضــوع بصفــة عامــة وهــو مــدى املعرف
ــف  ــن ختتل ــا، ولك ــريوس كورون ــأرضار ف ــي ب الصح
ــام  ــة. ك ــكان الدراس ــتهدفة وم ــة املس ــة الفئ ــن ناحي م
نجــد أن هنــاك دراســات ركــزت عــىل وصــف اآلثــار 
فــريوس  لتفــي  والرتبويــة  النفســية واالجتامعيــة 
 El-Zraigat & Alshammari, (كورونــا مثــل دراســة
ــزت  ــرى رك ــات أخ ــامل، 2٠2٠(، ودراس 2020( ؛ س

عــىل بنــاء وتنميــة الوعــي الصحــي لــدى الطلبــة مثــل 
ــة، 1998(.  ــح، 2٠19؛ غراب ــة )صال دراس

كام اســتفادت الدراســة احلالية من الدراســات الســابقة 
باســتخدامها كأســاس نظــري وتطبيقــي أســهم يف إثراء 
الدراســة. لــذا تــربز أمهيــة الدراســة احلاليــة يف تناوهلــا 
ــة  ــة ذوي اإلعاقــة باإلجــراءات االحرتازي وعــي الطلب

للحــد مــن تفــي فــريوس كورونــا املســتجد. 

منهجية الدراسة:
نوع الدراسة:

تعــد هــذه الدراســة أحــد أنــواع الدراســات الوصفيــة 
التحليليــة التــي هتتــم بدراســة وحتليــل ووصــف مــدى 
ــة  ــة اخلاص ــج الرتبي ــة بربام ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب وع
ــد العوامــل  ــاء، وحتدي بمحافظــة املجمعــة بخطــر الوب

التــي تــؤدى إىل انتشــاره.

أدوات الدراسة:
تتمثــل أدوات مجــع البيانــات يف اســتامرة اســتبيان 
ــة  ــة ذوي اإلعاق ــة الطلب ــىل رعاي ــني ع ــه للقائم موجه
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ــع  ــة جلم ــة املجمع ــة بمحافظ ــة اخلاص ــج الرتبي بربام
ــات. البيان

حدود الدراسة:      
ــج  ــة بربام ــذه الدراس ــق ه ــم تطبي ــة: ت ــدود املكاني احل
الرتبيــة اخلاصــة )صعوبــات التعلــم - اإلعاقــة الفكرية 
ــة الســمعية -اضطــراب  ــة - اإلعاق ــة البرصي - اإلعاق

التوحــد - تعــدد عــوق( بمحافظــة املجمعــة.
ــذه  ــرشى هل ــال الب ــد املج ــم حتدي ــة: ت ــدود البرشي احل
الدراســة بعينــه مــن طلبــة ذوي اإلعاقــة بربامــج 
اإلعاقــة   - التعلــم  )صعوبــات  اخلاصــة  الرتبيــة 
الفكريــة - اإلعاقــة البرصيــة - اإلعاقــة الســمعية 
ــم  ــإدارة التعلي -اضطــراب التوحــد - تعــدد عــوق( ب

بمحافظــة املجمعــة.

احلدود الزمنية: العام الدرايس 1٤٤٠-1٤٤1هـ 

جمتمع وعينة الدراسة: 
يمثــل جمتمــع الدراســة طلبــة ذوي اإلعاقــة وامللتحقني 
 a بربامــج الرتبيــة اخلاصــة بمحافظــة املجمعــة )طــالب
طالبــات(، حيــث بلغــت عينــة الدراســة التــي طبقــت 
ذوي  مــن  وطالبــة  طالبــًا   )78( االســتبانة  عليهــا 
اإلعاقــة، وقــد تــم مراعــاة مــا يــيل عنــد حتديــد حجــم 

عينــة الدراســة:
ــن  ــة م ــرى الدراس ــذي جُت ــرض ال ــبتها للغ 1. مناس
ــة إىل  ــث باإلضاف ــع البح ــة جمتم ــىل طبيع ــه، وع أجل
متغــريات الدراســة، ونمــط العالقــات التــي يرغــب يف 

ــا. ــف عنه الكش
2. الرجوع إىل أدبيات الرتبية اخلاصة.

ــايل  ــع، وبالت ــص املجتم ــىل خلصائ ــاًل أع ــري متثي 3. توف
ــث. ــج البح ــدق لنتائ ــم أص تعمي

ــس  ــام زاد التجان ــع: فكل ــن املجتم ــس أو تباي ٤. جتان
بــني أفــراد املجتمــع، كان العــدد الــالزم لتمثيــل 
ــن  ــام زاد التباي ــس كل ــس بالعك ــل، والعك ــع أق املجتم

ــر. ــع أكث ــل املجتم ــالزم لتمثي ــدد ال كان الع

خطوات الدراسة:
ــد وتعريــف املجتمــع األصــل وهــم ذوي  ــم حتدي 1.ت
ــات  ــات )صعوب ــة لفئ ــة اخلاص ــج الرتبي ــة بربام اإلعاق
التعلــم - اإلعاقــة الفكريــة - اإلعاقــة البرصيــة - 
اإلعاقــة الســمعية - اضطــراب التوحــد - تعــدد 

ــة. ــة املجمع ــوق( بمحافظ ع
ــا  ــن صدقه ــد م ــة والتأك ــداد أداة الدراس ــم إع 2. ت

ــا. وثباهت
ــة  ــة اخلاص ــج الرتبي ــرشيف برام ــتعانة بم ــم االس 3. ت
التواصــل  بأرقــام  الباحثــان  لتزويــد  باملــدارس 
الطلبــة ذوي اإلعاقــة لربامــج  أمــور  أوليــاء  مــع 
)صعوبــات التعلــم - اإلعاقــة الفكريــة - اإلعاقــة 
البرصيــة - اإلعاقــة الســمعية - اضطــراب التوحــد - 
تعــدد عــوق( بمحافظــة املجمعــة، وتزويدهــم برابــط 

ــم.  ــق أبناءه ــن طري ــا ع ــتبانة إلكامهل االس
ــتبانة  ــت االس ــي أكمل ــة الت ــة الدراس ــت عين ٤. بلغ

)78( طالبــًا وطالبــة مــن ذوي اإلعاقــة. 
ــي  ــة وه ــات الفرعي ــري واملجموع ــد املتغ ــم حتدي 5. ت
ــب ذوي  ــر الطال ــة، عم ــوع االعاق ــس، ن ــوع اجلن )ن

ــة(. ــة االقتصادي ــة، احلال اإلعاق
6. تــم التعــرف عــىل اســتجابات الطلبــة ذوي اإلعاقــة 

عــن طريــق رابــط إلكــرتوين أرســل ألرس الطلبــة. 
7. تــم اســتخالص النتائــج مــن خــالل معاجلــة 

احصائيــًا. البيانــات 

توصيف أدوات الدراسة:
تــم تصميــم اســتبانة لقيــاس مــدى وعــي الطلبــة ذوي 
ــة  ــة املجمع ــة بمحافظ ــة اخلاص ــج الرتبي ــة بربام اإلعاق
باإلجــراءات االحرتازيــة التــي تبذهلــا اململكــة العربيــة 
ــتجد  ــا املس ــريوس كورون ــىل ف ــيطرة ع ــعودية للس الس

ــد 19(. )كوفي

أوالً: مربرات إعداد االداة  
نظــرًا لعــدم وجــود أداة مناســبة للتعــرف عــىل مــدى 
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احلالة االقتصاديةعمر الطلبة ذوي اإلعاقةنوع اإلعاقةالنوعاملتغري

إعاقة أنثىذكراملفردات
فكرية

إعاقة 
سمعية

إعاقة 
برصية

صعوبات 
اعاقات توحدتعلم

أخرى
 1٠-6
سنوات

 15-11
سنة

 15
سنة 
فأكثر

مرتفعمتوسطبسيط

2٠12626863828122٤٤٤1٠ 5٠28العدد

النسبة 
13%56%31%15%36%٤9%8%1٠%33%8%15%26%5٠28املئوية

1٠٠ %78اإلمجايل

جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي اإلعاقة حسب املتغريات األولية

ــا  ــا، مم ــريوس كورون ــة بف ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب وع
دفــع الباحثــان لتصميــم اســتبانة لقيــاس مــدى وعــي 
الطلبــة ذوي اإلعاقــة بربامــج الرتبية اخلاصــة بمحافظة 
املجمعــة باإلجــراءات االحرتازيــة التــي تبذهلــا اململكة 
ــا  ــريوس كورون ــىل ف ــيطرة ع ــعودية للس ــة الس العربي
املســتجد )كوفيــد 19(، حيــث اتضــح للباحثــان عــدم 
توفــر مقيــاس مناســب يتناســب مــع هــدف الدراســة، 
ــا  ــتبانة يف صورهت ــاور االس ــد حم ــم حتدي ــم ت ــن ث وم

ــا. ــة وتعريفهــا إجرائًي األولي

ثانًيا: خطوات تصميم وإعداد املقياس
ــي لــكل حمــور، ثــم صياغــة  ــد اإلجرائ ــم التحدي 1( ت
جمموعــة مــن العبــارات التــي يمكــن أن يقيســها هــذا 
ــارات  ــة العب ــون صياغ ــات أن تك ــم مراع ــور؛ وت املح
مبســطة  بالتعريــف اإلجرائــي يف صــورة  مرتبطــة 

ــتبانة يف: ــاور االس ــت حم ــهلة، متثل وس

ــة  ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــن وع ــور األول: يتضم املح
ــه. ــيلة انتقال ــتجد ووس ــا املس ــريوس كورون بف

ــة  ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــن وع ــاين: يتضم ــور الث املح
ــتجد. ــا املس ــريوس كورون ــراض بف بأع

املحــور الثالــث: يتضمــن وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة 
بوســائل التخفيــف مــن آثــار اإلصابــة بفــريوس 

ــتجد. ــا املس كورون
املحــور الرابــع: ويتضمــن وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة 
ــا  بالســلوكيات الســليمة للوقايــة مــن فــريوس كورون

املســتجد.
صورتــه  يف  االســتبانة  بعــرض  الباحثــان  قــام   )2
املبدئيــة والــذي تكــون مــن )28( فقــرة عــىل جمموعــة 
ــم  ــة وعل ــة اخلاص ــاتذة الرتبي ــن أس ــني م ــن املحكم م
النفــس والصحــة النفســية، وذلــك للحكــم عــىل 

ــث: ــن حي ــتبانة م ــارات االس عب
ــارات ومــدى انتامئهــا وقدرهتــا عــىل  ــة العب - صالحي

ــتبانة. ــوع االس ــاس موض قي
-  مــدى ارتبــاط العبــارة باملحــور مــن حيــث املضمون 

والصياغــة وســهولة املعنى.
-  إضافــة أي عبــارات يراهــا املحكــم هلــا ارتبــاط 
باملحــور ومل يــرد ذكرهــا يف العبــارات، وذلــك إلجــراء 
ــة  ــتبانة صاحل ــح االس ــى تصب ــبة حت ــالت املناس التعدي

ــداين. ــق املي للتطبي
ــق  ــي اتف ــالت الت ــل التعدي ــان بعم ــام الباحث ــم ق ث

بنســبة جتــاوزت )85 %(. املحكمــون  عليهــا 

ثالًثا: الكفاءة السيكومرتية لألداة
ــني  ــة التقن ــىل عين ــتبانة ع ــني االس ــان بتقن ــام الباحث ق



16٠

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

ــىل  ــة ع ــن ذوي اإلعاق ــة م ــن الطلب ــا )35( م وقوامه
ــام يــيل نتائــج  ــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة، وفي رعاي

ــتبانة: ــني االس تقن

1-حساب صدق املقياس:
أ. صدق املحكمن:

ــا  ــس م ــه يقي ــوى وأن ــدق املحت ــىل ص ــول ع للحص
ــىل  ــتبانة ع ــرض االس ــم ع ــه ت ــاًل لقياس ــم اص ُصم
جمموعــة مــن أســاتذة الرتبيــة اخلاصــة وعلــم النفــس 
صالحيــة  إىل  أشــاروا  حيــث  النفســية،  والصحــة 
عبــارات االســتبانة لقيــاس مــدى وعــي الطلبــة ذوي 
ــة  ــة املجمع ــة بمحافظ ــة اخلاص ــج الرتبي ــة بربام اإلعاق
باإلجــراءات االحرتازيــة التــي تبذهلــا اململكــة العربيــة 
ــتجد  ــا املس ــريوس كورون ــىل ف ــيطرة ع ــعودية للس الس
)كوفيــد 19(، وأهنــا مرتبطــة ارتباطــًا مبــارشًا بــام يتــم 

ــه. قياس

ب-الصدق العاميل:
ــم  ــتبانة ت ــا االس ــون منه ــي تتك ــل الت ــة العوام ملعرف
إجــراء التحليــل العامــيل عــىل عينــة بلــغ قوامهــا )35( 

ــة. ــة ذوي اإلعاق ــن الطلب م
وقــد أســفر حتليــل مصفوفــة معامــالت االرتبــاط 
 )Hottelling( ــج ــات األساســية هلوتيلن بطريقــة املكون
Vari-( الفاريمكــس بطريقــة  املتعامــد   والتدويــر 
ــن  ــذر الكام ــتخدام اجل ــزر )Kaiser( باس max( لكاي

ــج  ــة بربام ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ــدى وع ــتبانة م الس
الرتبيــة اخلاصــة بمحافظــة املجمعــة باإلجــراءات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا اململك ــي تبذهل ــة الت االحرتازي
ــد  ــتجد )كوفي ــا املس ــريوس كورون ــىل ف ــيطرة ع للس
ــبع  ــية يتش ــل رئيس ــع عوام ــتخالص أرب ــن اس 19( ع
بــكل منهــا عــدد مــن البنــود، ويتضمــن اجلــدول رقــم 
ــدى  ــر( مل ــد التدوي ــن )بع ــل التباي ــة حتلي )2( مصفوف
ــة  ــة اخلاص ــج الرتبي ــة بربام ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب وع
ــي  ــة الت ــراءات االحرتازي ــة باإلج ــة املجمع بمحافظ
تبذهلــا اململكــة العربيــة الســعودية للســيطرة عــىل 
ــن  ــد 19( ويتضم ــتجد )كوفي ــا املس ــريوس كورون ف
هــذا اجلــدول بيانــات التحليــل العامــيل الــذي أســفر 

ــاور. ــع حم ــن أرب ع

العامل الرابعالعامل الثالثالعامل الثاينالعامل األول

وعي الطالب/ ـة باملرض 
وعي الطالب/ـة بأعراض املرضووسيلة انتقاله

وعي الطالب/ ـة 
بوسائل عالج فريوس 

كورونا املستجد

وعي الطالب/ـة بالسلوكيات السليمة 
للوقاية من املرض

تشبعرقمتشبعرقمتشبعرقمتشبعرقمتشبعرقم
1٠.9٠٠1٠.91٤1٠.9181٠.9388٠.933
2٠.9532٠.91٤2٠.92٠2٠.8919٠.951
3٠.9233٠.9٤13٠.8783٠.9171٠٠.9٠9
٤٠.876٤٠.9315

6

٠.9٠9

7

٠.921

٤٠.91711٠.937

6

7

5٠.93٠٠.9٠٠12٠.933
٠.9٤213٠.9٠6

٠.9271٤٠.9٠9

جدول )2( مصفوفة التحليل العاميل )بعد التدوير( الستبانة مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة بربامج الرتبية اخلاصة باإلجراءات االحرتازية
 التي تبذهلا اململكة العربية السعودية للسيطرة عىل فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19(



161

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

جدول )3( معامالت االرتباط بني مفردات حمور مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة وكل من املحور )ر1( والدرجة الكلية لالستبانة )ر2(

وقــد دلــت نتائــج التحليــل العامــيل عــىل وجــود أربــع 
حمــاور تتكــون منهــا اســتبانة مــدى وعــي الطلبــة ذوي 
ــة  ــة املجمع ــة بمحافظ ــة اخلاص ــج الرتبي ــة بربام اإلعاق
باإلجــراءات االحرتازيــة التــي تبذهلــا اململكــة العربيــة 
ــتجد  ــا املس ــريوس كورون ــىل ف ــيطرة ع ــعودية للس الس

ــريها كاآليت: ــن تفس ــد 19( يمك )كوفي

املحور األول: 
وعي الطالب/ ـة باملرض ووسيلة انتقاله.

ــت  ــن )٤( عبــارات تراوح ــور م ــون هــذا املح يتك
 )٠.953  ،٠.876( بــني  تشــبعاهتا 

املحور الثاين: 
وعي الطالب/ـة بأعراض املرض.

تراوحــت  املحــور مــن )7( عبــارة  يتكــون هــذا 
 )٠.9٤2  ،٠.91٤( بــني  تشــبعاهتا 

املحور الثالث: 
ــا  ــريوس كورون ــالج ف ــائل ع ــة بوس وعــي الطالب/ـ

ــتجد. املس
ــت  ــن )3( عبــارات تراوح ــور م ــون هــذا املح يتك

 )٠.92٠  ،٠.878( بــني  تشــبعاهتا 
املحــور الرابــع: وعــي الطالب/ـــة بالســلوكيات 

الســليمة للوقايــة مــن املــرض.
ــت  ــارات تراوح ــن )1٤( عب ــور م ــذا املح ــون ه يتك

تشــبعاهتا بــني )891.٠، 938.٠( 

 Internal )ــيل ــاق الداخ ــيل )االتس ــدق الداخ ج. الص
:consistently Validity

حلســاب صــدق االتســاق الداخــيل ألداة الدراســة، تــم 
حســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــني الدرجــة لــكل 
عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، 
ــك  ــتخدام لذل ــم اس ــتبانة، وت ــة لالس ــة الكلي والدرج

برنامــج )SPSS( واجلــداول التاليــة توضــح ذلــك:
يتضــح مــن اجلــدول )3( أن معامــالت االرتبــاط 
ــي  ــور الفرع ــن املح ــاور وكل م ــردات املح ــني مف ب

املحور الرابعاملحور الثالثاملحور الثايناملحور األول

وعي الطالب/ ـة باملرض ووسيلة 
انتقاله

وعي الطالب/ـة بأعراض 
املرض

الوعي بوسائل عالج فريوس كورونا 
املستجد

وعي الطالب/ـة بالسلوكيات السليمة للوقاية من املرض

ر2ر1رقمر2ر1رقمر2ر1رقمر2ر1رقمر2ر1رقم

1**٠.969**٠.9٤91**٠.96٠**٤.9571**٠.977**٠.9591**٠.983**٠.9688**٠.965**٠.966

2**٠.982**٠.9762**٠.97٠**٤.9562**٠.981**٠.96٠2**٠.966**٠.9٤39**٠.982**٠.975

3**٠.987**٠.96٤3**٠.977**٠.97٠3**٠.957**9373**٠.975**٠.9571٠**٠.963**٠.953

٠**٤.971٠.937٠**٤.978**٠9655

**٠.969

**٠.9٤8

**٠.977

**٠.953

13

٠.951

**٠.971

**٠.959

1٤

**٠.966

٠**٤.967**٠.95711**٠.975**٠.968

6

**٠.978

7

**٠.98٠

5**٠.979**٠.96٤12٠.968**٠.966

**٠.9716**٠.952

**٠.9637**٠.953 
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

ــة  ــتبانة دال ــة لالس ــة الكلي ــه والدرج ــي الي ــذي تنتم ال
ممــا يعنــي التأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــيل. كــام 
تــم حســاب معامــالت االرتبــاط بــني درجــة املحــاور 

ــدول )٤(  ــح ج ــتبانة ويوض ــة لالس ــة الكلي والدرج
النتائــج. مــن خــالل معامــالت ارتبــاط بريســون 
ــارات  ــع العب ــاط مجي ــني ارتب ــابقة يتب ــداول الس يف اجل

وعي الطالب/ ـة باملرض املحور
ووسيلة انتقاله

وعي الطالب/ـة بأعراض 
املرض

الوعي بوسائل عالج 
فريوس كورونا املستجد

وعي الطالب/ـة بالسلوكيات السليمة 
للوقاية من املرض

معامل االرتباط 
٠.988**٠.98٠**٠.988**٠.978**بالدرجة الكلية

جدول )٤( يبني معامالت ارتباط بريسون للدرجة الكلية لكل حمور من حماور االستبانة وبني الدرجة الكلية لالستبانة

ــني  ــه، وتب ــي ل ــي تنتم ــور الت ــة للمح ــة الكلي بالدرج
أيضــًا ارتبــاط الدرجــة الكليــة لــكل حمــور مــن حمــاور 
ــع  ــت مجي ــتبانة وكان ــة لالس ــة الكلي ــتبانة بالدرج االس
هــذه االرتباطــات ذات داللــة إحصائيــة، وبالتــايل 
فــإن مــا ســبق يؤكــد قــوة االرتبــاط الداخــيل لعبــارات 
االســتبانة وعــىل أن أداة الدراســة تتســم بدرجــة عاليــة 
ــت  ــا صمم ــاس م ــة لقي ــا صاحل ــدق، وأهن ــن الص م

ــه. لقياس
 :Reliability ثبات األداة

التجزئــة  بطريقــة  االســتبانة  ثبــات  حســاب  تــم 
النصفيــة وبطريقــة ألفــا كرونبــاخ وذلــك عــىل النحــو 

ــايل:  الت

Split-half :1( طريقة التجزئة النصفية
وذلــك بحســاب ثبــات التصنيــف بــني درجــات 
ــة.  ــارات الزوجي ــات العب ــة ودرج ــارات الفردي العب
النصفــني  هلذيــن  االرتبــاط  معامــل  بلــغ  وقــد 
)٠.953(، وهــو معامــل مرتفــع ويــدل عــىل أن 

االســتبانة تتمتــع بقــدر عــايل مــن الثبــات.

 Alpha :ــاخ ــا كرونب ــة ألف ــات بطريق ــاب الثب 2( حس
 Cronbach

تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ لالســتبانة وبلغــت 
قيمتــه )٠.997( وهــو معامــل ثبــات مرتفــع. 

نتائج الدراسة واملناقشة:
السؤال األول: 

ــة ذوي  ــي الطلب ــدى وع ــا م ــىل "م ــص ع ــذي ين وال
اإلعاقــة بفــريوس كورونــا املســتجد ووســيلة انتقاله؟"
وللتعــرف عــىل مــدى وعــي الطلبــة بفــريوس كورونــا 
ــرارات  ــاب التك ــم حس ــه، ت ــيلة انتقال ــتجد ووس املس
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
املعياريــة والرتتيــب للمتوســط احلســايب واجلــدول 

التــايل يوضــح تلــك النتائــج: 
جــدول )5( التكــرارات والنســب املئوية واملتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتتيب للمتوســط 
ــي  ــدى وع ــارات م ــول عب ــة ح ــراد العين ــايب ألف احلس
الطلبــة ذوي اإلعاقــة بفــريوس كورونــا ووســيلة 

ــه  انتقال

رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

1
وعي الطلبة حول فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد-19( حيث تم التعرف عليه ألول مرة يف 
الصني.

عايل36٤6.2123.6151.62

جدول )5( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسايب 
ألفراد العينة حول عبارات مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة بفريوس كورونا ووسيلة انتقاله 
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رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

2

وعي الطلبة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(  
وأنه ينترش من شخص مصاب آلخر سليم عرب الرذاذ 

امللوث )من خالل السعال أو العطس( أو األيدي 
امللوثة.

عايل38٤8.71٤3.6921.611

وعي الطلبة بأن فريوس كورونا املستجد ينتقل عن 3
عايل38٤8.71٠3.6151.632طريق مالمسة األسطح امللوثة.

٤
وعي الطلبة بأن فرتة حضانة املرض متتد من يوم 
إىل 1٤ يومًا )يقصد هبا الفرتة الزمنية من اإلصابة 

بالعدوى إىل وقت ظهور األعراض(.
عايل٤253.863.6151.712

عايل3.6341.61املتوسط العام ملدى وعي الطالب بفريوس كوروان املستجد ووسيلة انتقاله
)ملحوظة/ للتنسيق اجلدول: تم حذف االستجابات املنخفضة واملنخفضة جدا للطلبة ذوي اإلعاقة يف هذا اجلدول نظرًا لعدم تأثريها عىل املتوسط العام ملدى 

وعي الطالب بفريوس كورونا املستجد(.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن وعــي الطلبــة بفريوس 
حيــث  عــايل  انتقالــه  ووســيلة  املســتجد  كورونــا 
ــتوى  ــىل مس ــا ع ــام )3.63٤(، أم ــط الع ــغ املتوس بل
ــم  ــرة رق ــاءت الفق ــد ج ــور فق ــذا املح ــرات يف ه الفق
)2( وهــي: وعــي الطالبــة بفــريوس كورونــا املســتجد 
ــن شــخص مصــاب  )كوفيــد-19( وأنــه ينتــرش م
آلخــر ســليم عــرب الــرذاذ امللــوث )مــن خــالل 
ــب  ــة يف الرتتي ــدي امللوث ــس( أو األي ــعال أو العط الس
األول مــن حيــث مســتوى الوعــي بمتوســط حســايب 
بلــغ )3.692(. وختتلــف نتيجــة الدراســة احلاليــة عام 
جــاء يف دراســة عبــد الواحــد )2٠2٠( حيــث كشــفت 
النتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني 
ــريوس  ــن ف ــات ع ــرصي يف االجتاه ــعب امل ــراد الش أف
ــو  ــات نح ــد - 19 واالجتاه ــتجد كوفي ــا املس كورون
املريــض املصــاب؛ وختتلــف كذلــك الدراســة احلاليــة 
عــام جــاء يف دراســة صالــح )2٠19( حيــث أشــارت 
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــرق ذات دالل ــود ف ــج إىل وج النتائ
ــدى  ــي ل ــي الصح ــة الوع ــات تنمي ــطي درج متوس
تلميــذات املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة ولصالــح 
تلميــذات املجموعــة التجريبيــة. ويمكــن تفســري نتيجة 
الســؤال احلــايل بذلــك الــدور الكبــري واإلجيــايب الــذي 
يقــوم بــه القائمــون برعايــة ذوي اإلعاقــة مــن األرسة 

ــارز  ــر ب ــن أث ــي م ــل االجتامع ــا للتواص ــة وم واملدرس
ــتجد  ــا املس ــريوس كورون ــر ف ــة بخط ــز التوعي يف تعزي
ــة ذوي  ــدى الطلب ــة ل ــن ثقاف ــىل تكوي ــس ع ــا انعك مم

ــة.  اإلعاق

السؤال الثاين:
ــة ذوي  ــي الطلب ــدى وع ــا م ــىل "م ــص ع ــذي ين وال
اإلعاقــة بأعــراض فــريوس كورونــا املســتجد؟"

وللتعــرف عــىل وعــي الطلبــة بأعــراض فــريوس 
كورونــا املســتجد، تــم حســاب التكــرارات والنســب 
املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة 
التــايل  واجلــدول  احلســايب  للمتوســط  والرتتيــب 

ــج: ــك النتائ ــح تل يوض
يتضــح مــن اجلــدول التــايل أن وعــي الطلبــة بأعــراض 
فــريوس كورونــا املســتجد عــايل حيــث بلــغ املتوســط 
العــام )3.626(، أمــا عــىل مســتوى الفقــرات يف هــذا 
ــي  ــي: وع ــم )3( وه ــرة رق ــاءت الفق ــد ج ــور فق املح
الطلبــة بــأن مــن أعــراض الفــريوس الســعال، والفقرة 
رقــم )٤( وعــي الطلبــة بــأن مــن أعــراض الفــريوس 
مســتوى  حيــث  مــن  األول  الرتتيــب  يف  الصــداع 
ــف  ــغ )3.692(. وختتل ــايب بل ــط حس ــي بمتوس الوع
نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع مــا جــاء يف دراســة 
كاًل مــن عبــد الواحــد )2٠2٠؛ صالــح، 2٠19(، 
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رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات 
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا 

عالية

)٤(

متوسطة

)3(
عايل3٠38.5223.56٤1.575وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس احلمى. 1

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس صعوبة 2
عايل3٤٤3.6183.6661.552يف التنفس.

عايل38٤8.71٤3.6921.611وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس السعال.3
عايل36٤6.2183.6921.591وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس الصداع.٤

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس أمل يف 5
عايل3٠38.52٤3.5891.57٤احللق.

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس أمل يف 6
عايل36٤6.21٤3.6151.623العضالت.                  

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفريوس ضعف 7
عايل3٤٤3.61٤3.56٤1.65عام يف اجلسم.                                           

عايل3.6571.5٤املتوسط العام ملدى وعي الطالب بأعراض فريوس كورونا املستجد
)ملحوظة/ للتنسيق اجلدول: تم حذف االستجابات املنخفضة واملنخفضة جدا للطلبة ذوي اإلعاقة يف هذا اجلدول نظرًا لعدم تأثريها عىل املتوسط العام ملدى 

وعي الطالب بفريوس كورونا املستجد(.

جدول )6( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسايب ألفراد العينة 
حول عبارات مدى وعي الطالب ذوي اإلعاقة بأعراض فريوس كورونا املستجد

جدول )7( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسايب ألفراد العينة 
حول عبارات مدى وعي الطالب بوسائل التخفيف من آثار اإلصابة بفريوس كورونا املستجد

ــربوا  ــة ّع ــراد العين ــج إىل أن أف ــت النتائ ــث توصل حي
ــة  ــية وإدارة املدرس ــج الدراس ــاؤل دور املناه ــن تض ع
ــدم  ــك ع ــي وكذل ــي الصح ــة الوع ــطة يف تنمي واألنش
الوعــي بأعــراض األمــراض لــدى الطــالب لــذا 
ــري  ــن تفس ــا. ويمك ــة هب ــة لإلصاب ــر عرض ــوا أكث يكون
تلــك النتيجــة إىل نجــاح اجلهــود الواضحــة وتكامــل 
أجهــزة الدولــة اإلعالميــة واألمنيــة والصحيــة لتوعيــة 

ــا. ــريوس كورون ــراض ف ــع بأع املجتم

السؤال الثالث:
والــذي ينــص عــىل "مــا مــدى وعــي الطلبــة بوســائل 
التخفيــف مــن آثــار اإلصابــة بفــريوس كورونــا 

املســتجد؟"
ــالج  ــائل ع ــة بوس ــي الطلب ــدى وع ــىل م ــرف ع وللتع
ــرارات  ــاب التك ــم حس ــتجد، ت ــا املس ــريوس كورون ف
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
املعياريــة والرتتيــب للمتوســط احلســايب واجلــدول 

ــج: ــايل يوضــح تلــك النتائ الت
الطلبــة  وعــي  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 

رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات 
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا 

عالية

)٤(

متوسطة

)3(

1

وعي الطلبة بأن وسائل التخفيف من 
آثار اإلصابة بفريوس  كورونا املستجد 
)كوفيد-19( يعتمد عىل تقوية اجلهاز 

املناعي لدى املصابني

عايل3٤٤3.61٤3.56٤1.61

2
وعي الطالب /ة بأن العالج يتضمن 

عالج األعراض املرضية والتخفيف من 
املضاعفات

عايل3٠38.52٠3.5381.572
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

جدول )8( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسايب ألفراد العينة 
حول عبارات مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة بالسلوكيات السليمة للوقاية من فريوس كورونا املستجد

رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات 
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا 

عالية

)٤(

متوسطة

)3(

وعي الطالب/ـة بأنه ال يوجد عالج حمدد 3
عايل2228.23٠3.٤351.5٤3حتى األن.

عايل3.5121.53املتوسط العام ملدى وعي الطالب بوسائل التخفيف من آثار اإلصابة بفريوس كورونا املستجد
)ملحوظة/ للتنسيق اجلدول: تم حذف االستجابات املنخفضة واملنخفضة جدا للطلبة ذوي اإلعاقة يف هذا اجلدول نظرًا لعدم تأثريها عىل املتوسط العام ملدى 

وعي الطالب بفريوس كورونا املستجد(.

بوســائل التخفيــف مــن آثــار اإلصابــة بفــريوس 
ــام  ــط الع ــغ املتوس ــث بل ــايل حي ــتجد ع ــا املس كورون
الفقــرات يف هــذا  أمــا عــىل مســتوى   ،)3.512(
ــي  ــي: وع ــم )1( وه ــرة رق ــاءت الفق ــد ج ــور فق املح
ــة  ــار اإلصاب ــن آث ــف م ــائل التخفي ــأن وس ــة ب الطلب
بفــريوس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( يعتمــد 
عــىل تقويــة اجلهــاز املناعــي لــدى املصابــني يف الرتتيــب 
األول مــن حيــث مســتوى الوعــي بمتوســط حســايب 
بلــغ )3.56٤(. وختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة مــع 
نتائــج دراســة كاًل مــن عبــد الواحــد )2٠2٠؛ صالــح، 
بــأن  الدراســات  نتائــج  2٠19( حيــث توصلــت 
هنــاك قلــة يف الوعــي الصحــي لــدى الطــالب حــول 
ــات.  ــراض والفريوس ــالزم لألم ــالج ال ــكال الع أش
وزارة  جهــود  إىل  النتيجــة  هــذه  تفســري  ويمكــن 
ــة  ــية واإلجاب ــات األساس ــم املعلوم ــة يف تقدي الصح

عــىل استفســارات املســتفيدين عــرب وســائل التواصــل 
والقنــوات اإلعالميــة املتاحــة بوســائل التخفيــف مــن 
ــز  ــة املراك ــا ومراجع ــريوس كورون ــة بف ــار اإلصاب آث
يف  األرسة  دور  وكذلــك  احلاجــة،  عنــد  الصحيــة 

ــاء. ــات لألبن ــذه املعلوم ــل ه توصي

السؤال الرابع:
ــة ذوي  ــي الطلب ــدى وع ــا م ــى "م ــص ع ــذي ين وال
ــة مــن فــريوس  اإلعاقــة بالســلوكيات الســليمة للوقاي

ــتجد؟" ــا املس كورون
ــلوكيات  ــة بالس ــي الطلب ــدى وع ــىل م ــرف ع وللتع
الســليمة للوقايــة مــن فــريوس كورونــا املســتجد، تــم 
ــطات  ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس ــاب التك حس
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتتيب للمتوســط 

ــج: ــك النتائ ــح تل ــايل يوض ــدول الت ــايب واجل احلس
الطلبــة  وعــي  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 

رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات 
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا 

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

وعي الطالب/ـة برضورة االلتزام بالبيت ألطول 1
عايل36٤6.2223.7٤31.593فرتة ممكنة.

وعي الطالب/ـة برضورة استخدام الكاممة عند 2
عايل3٤٤3.62٤3.7691.52اخلروج من البيت.

وعي الطالب/ـة بااللتزام باملسافة اآلمنة مع 3
عايل3٤٤3.62٠3.6661.586اآلخرين عند اخلروج من البيت. 

وعي الطالب/ـة برضورة االلتزام بتغطية الفم ٤
عايل32٤1.٠223.6٤11.577واألنف عند السعال.

وعي الطالب/ـة بأنه جيب غسل اليدين للوقاية من 5
عايل٤٤56.٤1٤3.8٤61.631الفريوس بعد التعامل مع احليوانات. 
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

رقم 
الفقراتالعبارة

االجتاهات 
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة عالية 
جدًا 

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

وعي الطالب/ـة بغسل اليدين بعد استخدام 6
عايل3٤٤3.62٤3.7171.57٤املرحاض. 

وعي الطالب/ـة بغسل اليدين بعد السعال أو 7
عايل3٤٤3.6223.7٤31.53العطس.

وعي الطالب/ـة بتجنب السالم باليد واالكتفاء 8
عايل3٤٤3.6223.6661.66بإلقاء التحية باإلشارة.

عايل٤٠51.3163.7691.612وعي الطالب/ـة بعدم السالم باألنف مبارشة.9
عايل32٤1.٠223.6٤11.577وعي الطالب/ـة بتجنب العناق أو تقبيل اآلخرين.1٠

وعي الطالب/ـة بأنه يف حالة ظهور أعراض 11
عايل38٤8.71٤3.6921.615اإلصابة االتصال برقم اخلدمة املجاين. 

وعي الطالب/ـة يف حال ظهور أعراض الفريوس 12
عايل38٤8.7123.6661.616التوجه إىل أقرب مركز للرعاية الصحية.

13
وعي الطالب/ـة يف حال ظهور أعراض الفريوس 

االستجابة لتوصيات الطبيب والبقاء يف املنزل، 
وجتنب االتصال باآلخرين.

عايل٤٠51.31٤3.6921.675

وعي الطالب/ـة برضورة أخذ املعلومات 1٤
عايل3٤٤3.6223.6921.595الصحيحة من اجلهات املعنية الرسمية يف الدولة.

عايل3.711.5٤املتوسط العام ملدى وعي الطلبة بالسلوكيات السليمة للوقاية من فريوس كورونا املستجد
عايل3.6571.5٤املتوسط العام ملدى وعي الطالب بفريوس كورونا املستجد

بفــريوس كورونــا املســتجد بشــكل عــام عــايل حيــث 
املتوســط احلســايب )3،657(. بلــغ 

ــة  ــي الطلب ــدول أن وع ــج اجل ــن نتائ ــح م ــام يتض ك
ــا  بالســلوكيات الســليمة للوقايــة مــن فــريوس كورون
املســتجد عــايل حيــث بلــغ املتوســط العــام )3.71(، 
ــد  ــور فق ــذا املح ــرات يف ه ــتوى الفق ــىل مس ــا ع أم
ــه  ــة بأن ــي الطلب ــي: وع ــم )5( وه ــرة رق ــاءت الفق ج
ــد  ــريوس بع ــن الف ــة م ــن للوقاي ــل اليدي ــب غس جي
التعامــل مــع احليوانــات يف الرتتيــب األول مــن حيــث 
ــغ )3.56٤(.  ــايب بل ــط حس ــي بمتوس ــتوى الوع مس
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــة م ــة احلالي ــة الدراس ــف نتيج ختتل
عبــد الواحــد )2٠2٠( حيــث توصلــت الدراســة 
إىل وجــود نقــص يف الوعــي لــدى أفــراد العينــة 
ــراض  ــن األم ــة م ــبة للوقاي ــراءات املناس ــول اإلج ح
والفريوســات. ويمكــن تفســري ذلــك بالــدور اإلجيــايب 
الــذي تقــوم بــه وســائل التواصــل االجتامعي الرســمية 
ــلوكيات  ــع بالس ــة املجتم ــمية لتوعي ــري رس ــا والغ منه

ــًا دور  ــا، وأيض ــريوس كورون ــن ف ــة م ــليمة للوقاي الس
القائمــني برعايــة ذوي اإلعاقــة لتثقيفهــم وتوضيــح مــا 

ــم.  ــكل عليه يش

السؤال اخلامس
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــل يوج ــى "ه ــص ع ــذي ين وال
إحصائيــة ملــدى وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بفــريوس 
ــس،  ــوع اجلن ــريات )ن ــزي ملتغ ــتجد تع ــا املس كورون

ــة(؟" ــة االقتصادي ــر، احلال ــة، العم ــوع اإلعاق ن
وللتعــرف عــىل الفــروق يف االســتجابات حســب 
بــني  الفــروق  حســاب  تــم  الدراســة،  متغــريات 
ــايل  ــداول الت ــات واجل ــات املجموع ــطات درج متوس

ــج: ــك النتائ ــح تل توض

أوالً: الفــروق يف وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بفــريوس 
كورونــا املســتجد تعــزي ملتغــري نــوع اجلنــس.

وللتعــرف عــىل الفــروق يف االســتجابات حــول وعــي 
ــري  ــب متغ ــتجد حس ــا املس ــريوس كورون ــة بف الطلب
)نــوع اجلنــس(، تــم حســاب الفــروق بــني متوســطات 



167

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م
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 T-test اختبــار  باســتخدام  املجموعتــني  ــج:درجــات  ــك النتائ ــح تل ــايل يوض ــدول الت واجل

جدول )9( نتائج اختبا==رT-test للفروق بني الطالب والطالبات حول وعيهم بفريوس كورونا املستجد وفقا للنوع

جدول )1٠( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي )One –way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد العينة 
حول وعي الطلبة ذوي اإلعاقة بفريوس كورونا املستجد حسب متغري )نوع اإلعاقة(

املتغري

ذكر

ن = )5٠(

أنثى

قيمة )ت(ن = )28(
مستوى 
الداللة 

اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية عند 

٠.٠5 املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املحور األول: وعي الطالب 
غري دالة1٤.526.611٤.576.25٠.٠3٤٠.52باملرض ووسيلة انتقاله

املحور الثاين: وعي الطالب 
غري دالة2٤.9611.2826.1٤1٠.38٠.٤57٠.21بأعراض املرض

املحور الثالث: الوعي 
بوسائل عالج فريوس 

كورونا املستجد
غري دالة25٠.٤٤.71٤.٤2٠.731٠.1٠.٤٤٤

املحور الرابع /   ويتضمن 
وعي الطالب بالسلوكيات 
السليمة للوقاية من املرض

غري دالة39.9٤٠.٤٠.51.222.2553.282٠

الدرجة الكلية لوعي الطالب 
غري دالة1٠1.12٤٤.291٠٤.71٤1.67٠.351٠.35بفريوس كورونا املستجد

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )9( ع ــن ج ــح م يتض
داللــة إحصائيــة بــني اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
ــزي  ــاوره يع ــتجد وحم ــا املس ــريوس كورون ــي بف الوع
ــج  ــف نتائ ــى(. وختتل ــر/ أنث ــس )ذك ــوع اجلن ــري ن ملتغ
ــد  ــد الواح ــة عب ــج دراس ــن نتائ ــة ع ــة احلالي الدراس
وجــود  عــن  النتائــج  كشــفت  حيــث   )2٠2٠(
فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أفــراد العينــة يف 
ــد  ــتجد كوفي ــا املس ــريوس كورون ــن ف ــات ع االجتاه
ــع  ــاب، وترج ــض املص ــو املري ــات نح - 19 واالجتاه
إىل صالــح الذكــور. ويمكــن تفســري هــذه النتيجــة إىل 
ــة  ــة ذوي اإلعاق ــني برعاي ــن القائم ــري م ــدور الكب ال
لتطبيــق وترســيخ اإلرشــادات الصحيــة لــدى كل 

اإلعاقــة  ذوي  األفــراد  فيهــم  بمــن  األرسة  أفــراد 
ــواء،  ــد س ــىل ح ــاث ع ــور وإن ــهم ذك ــالف جنس باخت
ــف  ــادي متل ــًا لتف ــاة يومي ــط حي ــلوكًا ونم ــح س لتصب

ــتجد. ــا املس ــريوس كورون ــا ف ــام فيه ــراض ب األم

ثانيــًا: الفــروق يف وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة بفــريوس 
كورونــا املســتجد تعــزي ملتغــري نــوع اإلعاقــة

ــول  ــتجابات ح ــروق يف االس ــىل الف ــرف ع       وللتع
ــب  ــتجد حس ــا املس ــريوس كورون ــة بف ــي الطلب وع
ــني  ــروق ب ــاب الف ــم حس ــة(، ت ــوع اإلعاق ــري )ن متغ
متوســطات درجــات املجموعــات باســتخدام اختبــار 
 )One –way ANOVA( التبايــن األحــادي  حتليــل 

ــج: ــك النتائ ــح تل ــايل يوض ــدول الت واجل

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملتغري
احلرية

متوسط 
قيمة فاملربعات

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 
عند ٠.٠5

املحور األول: وعي الطالب باملرض 
ووسيلة انتقاله

885.7135177.1٤بني املجموعات
دالة 5.513٠.٠٠

احصائيًا داخل 
2313.6727232.13٤املجموعات
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درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملتغري
احلرية

متوسط 
قيمة فاملربعات

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 
عند ٠.٠5

املحور الثاين: وعي الطالب بأعراض املرض
26٠7.3155521.٤63بني املجموعات

دالة 5.71٤٠.٠٠
احصائيًا داخل 

6571.1٤67291.266املجموعات

املحور الثالث: الوعي بوسائل عالج فريوس 
كورونا املستجد

٤56.569591.31٤بني املجموعات
دالة 5.596٠.٠٠

احصائيًا داخل 
117٤8157216.317املجموعات

املحور الرابع /   ويتضمن وعي الطالب 
بالسلوكيات السليمة للوقاية من املرض

1٠558.96752111.793بني املجموعات
دالة 5.93٠.٠٠

احصائيًا داخل 
256٤٠.82872356.123املجموعات

الدرجة الكلية لوعي الطالب بفريوس 
كورونا املستجد

٤1811.27758362.255بني املجموعات
دالة 5.935٠.٠٠

احصائيًا داخل 
1٠1٤٤7.595721٤٠8.99٤املجموعات

ــة  يتضــح مــن جــدول )1٠( وجــود فــروق ذات دالل
إحصائيــة بــني اســتجابات أفــراد العينــة حــول الوعــي 
ــزي  ــاوره يع ــك حم ــتجد وكذل ــا املس ــريوس كورون بف
املتوســطات  إىل  نــوع اإلعاقــة، وبالرجــوع  ملتغــري 
احلســابية للمحــور األول: وعــي الطلبــة باملــرض 
ووســيلة انتقالــه، نجــد أن الفــروق لصالــح ذوي 
صعوبــات التعلــم بمتوســط حســايب )15.692(، 
ــم  ــات التعل ــالب ذوي صعوب ــأن الط ــك ب ــرس ذل ويف
نســبة ذكاءهــم  9٠ فأعىل عــىل مقياس وكســلر للذكاء، 
ــر  ــم أكث ــايل فه ــي وبالت ــم طبيع ــدل ذكاؤه أي أن مع
ــة،  ــراءات الوقائي ــاع اإلج ــىل اتب ــتجابة ع ــات اس الفئ
بــام فيهــا غســل اليديــن باســتمرار باملــاء والصابــون أو 
باملطهــرات التــي حتتــوي عــىل الكحــول، وأمهيــة عــدم 
تبــادل األغــراض الشــخصية مــع اآلخريــن للحــد مــن 

ــريوس. ــي الف تف
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية للمحــور الثــاين: 
ــة بأعــراض املــرض، نجــد  ــة ذوي اإلعاق وعــي الطلب
أن الفــروق لصالــح ذوي اإلعاقــة البرصيــة بمتوســط 

ــايب )3٠.٠٠(.  حس
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية للمحــور الثالث: 
اإلصابــة  آثــار  مــن  التخفيــف  بوســائل  الوعــي 

بفــريوس كورونــا املســتجد، نجــد أن الفــروق لصالــح 
ذوي اإلعاقــة البرصيــة بمتوســط حســايب )11.66(.
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية للمحــور الرابــع: 
ويتضمــن وعــي الطلبــة بالســلوكيات الســليمة للوقاية 
مــن املــرض، نجــد أن الفــروق لصالــح ذوي اإلعاقــة 

البرصيــة بمتوســط حســايب )61.33(
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية لالســتبانة ككل، 
نجــد أن الفــروق لصالــح ذوي اإلعاقــة البرصيــة 

بمتوســط حســايب )118.66(.

ثالثًا: 
ــي  ــول وع ــتجابات ح ــروق يف االس ــىل الف ــرف ع التع
الطلبــة بفــريوس كورونــا املســتجد تعــزي ملتغــري 
)العمــر(، تــم حســاب الفــروق بــني متوســطات 
حتليــل  اختبــار  باســتخدام  املجموعــات  درجــات 
التبايــن األحــادي )One –way ANOVA( واجلــدول 

ــج: ــك النتائ ــح تل ــايل يوض الت
ــة  يتضــح مــن جــدول )11( وجــود فــروق ذات دالل
إحصائيــة بــني اســتجابات أفــراد العينــة حــول الوعــي 
ــزي  ــاوره يع ــك حم ــتجد وكذل ــا املس ــريوس كورون بف

ملتغــري العمــر. 
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي اإلعاقة باإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد

جدول )11( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي )One –way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد العينة 
حول وعي الطالب بفريوس كورونا املستجد حسب متغري )العمر(

مصدر املتغري
درجات جمموع مربعاتالتباين

احلرية
متوسط 
قيمة فاملربعات

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

عند 
٠.٠5

املحور األول: وعي الطالب باملرض 
ووسيلة انتقاله

بني 
399.6352199.818املجموعات

دالة 5.353٠.٠٠7
احصائيًا داخل 

2799.7٤97537.33٠املجموعات

املحور الثاين: وعي الطالب بأعراض املرض

بني 
1155.1912577.595املجموعات

دالة 5.399٠.٠٠6
احصائيًا داخل 

8٠23.271751٠6.977املجموعات

املحور الثالث: الوعي بوسائل عالج 
فريوس كورونا املستجد

بني 
192.527296.26٤املجموعات

دالة ٠18٠.٠٠9.5
احصائيًا داخل 

1٤38.8577519.185املجموعات

املحور الرابع /   ويتضمن وعي الطالب 
بالسلوكيات السليمة للوقاية من املرض

بني 
٤٤82.797222٤1.399املجموعات

دالة 5.3٠٠٠.٠٠7
احصائيًا داخل 

31716.99775٤22.893املجموعات

الدرجة الكلية لوعي الطالب بفريوس 
كورونا املستجد

بني 
181٤7.18٠29٠73.59املجموعات

دالة ٤39٠.٠٠6.5
احصائيًا داخل 

125111.692751668.156املجموعات

وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية للمحــور األول: 
وعــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة باملــرض ووســيلة انتقالــه، 
ــرتاوح  ــن ت ــالب الذي ــح الط ــروق لصال ــد أن الف نج
حســايب  بمتوســط  15عــام  مــن  أكــرب  أعامرهــم 
)17.66(، ويمكــن تفســري ذلــك بــأن الطــالب 
األكــرب عمــرًا هــم أكثــر قــدرة عــىل االســتجابة 
إىل القائمــني بالرعايــة بشــأن التعليــامت وااللتــزام 
باإلجــراءات االحرتازيــة، وتتفــق نتائــج الدراســة 
احلاليــة مــع نتائــج دراســة عبــد الواحــد )2٠2٠ 
ــروق ذات  ــود ف ــن وج ــج ع ــفت النتائ ــث كش ( حي
داللــة احصائيــة بــني أفــراد العينــة يف االجتاهــات عــن 
ــات  ــد-19 واالجتاه ــتجد كوفي ــا املس ــريوس كورون ف
ــر  ــري العم ــب متغ ــىل حس ــاب ع ــض املص ــو املري نح

ــنًا.  ــرب س ــح األك لصال
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية للمحــور الثــاين: 

ــة بأعــراض املــرض، نجــد  ــة ذوي اإلعاق وعــي الطلب
ــم  ــرتاوح أعامره ــن ت ــة الذي ــح الطلب ــروق لصال أن الف

أكــرب مــن 15 عــام بمتوســط حســايب )31.5(. 
للمحــور  احلســابية  املتوســطات  إىل  وبالرجــوع      
ــا  ــريوس كورون ــالج ف ــائل ع ــي بوس ــث: الوع الثال
ــن  ــة الذي ــح الطلب ــروق لصال ــد أن الف ــتجد، نج املس
بمتوســط  أكثــر مــن 15 عــام  تــرتاوح أعامرهــم 

.)13.٠( حســايب 
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية للمحــور الرابــع: 
ويتضمــن وعــي الطلبــة بالســلوكيات الســليمة للوقاية 
مــن املــرض، نجــد أن الفــروق لصالــح الطلبــة الذيــن 
تــرتاوح أعامرهــم أكثــر مــن 15 عام بمتوســط حســايب 

.)63.83(
وبالرجــوع إىل املتوســطات احلســابية لالســتبانة ككل، 
نجــد أن الفــروق لصالــح الطلبــة ذوي اإلعاقــة الذيــن 
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تــرتاوح أعامرهــم أكثــر مــن 15 عام بمتوســط حســايب 
 .)126.٠(

االســتجابات  يف  الفــروق  عــىل  التعــرف  رابعــًا: 
ــا  ــة بفــريوس كورون ــة ذوي اإلعاق حــول وعــي الطلب
املســتجد حســب متغــري )احلالــة االقتصاديــة(، حيــث 

الفــروق بــني متوســطات درجــات  تــم حســاب 
التبايــن  حتليــل  اختبــار  باســتخدام  املجموعــات 
ــايل  ــدول الت ــادي )One –way ANOVA( واجل األح

ــج: ــك النتائ ــح تل توض
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )12( ع ــن ج ــح م يتض

جدول )12( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي )One –way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد العينة 
حول وعي الطلبة بفريوس كورونا املستجد حسب متغري )احلالة االقتصادية(

مصدر املتغري
درجات جمموع مربعاتالتباين

احلرية
متوسط 
قيمة فاملربعات

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 
عند ٠.٠5

املحور األول: وعي الطالب باملرض 
ووسيلة انتقاله

بني 
226.5512113.276املجموعات

غري دالة2.858٠.٠6٤
داخل 

2972.8337539.638املجموعات

املحور الثاين: وعي الطالب بأعراض 
املرض

بني 
531.9252265.963املجموعات

غري دالة1٠7.2.3٠7٠
داخل 

86٤6.5375115.287املجموعات

املحور الثالث: الوعي بوسائل عالج 
فريوس كورونا املستجد

بني 
91.9٠62٤5.953املجموعات

غري دالة11٤.2.239٠
داخل 

1539.٤79752٠.526املجموعات

املحور الرابع /   ويتضمن وعي الطالب 
بالسلوكيات السليمة للوقاية من املرض

بني 
1127.33٤2563.66املجموعات

غري دالة3٠5.1.2٠5٠
داخل 

35٠72.٤675٤67.633املجموعات

الدرجة الكلية لوعي الطالب بفريوس 
كورونا املستجد

بني 
651٠.9322355.٤69املجموعات

غري دالة175.1.785٠
داخل 

1367٤7.933751823.3٠6املجموعات

داللــة إحصائيــة بــني اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
الوعــي بفــريوس كورونا املســتجد يعــزي ملتغــري احلالة 
ــن  ــة ع ــة احلالي ــج الدراس ــف نتائ ــة. وختتل االقتصادي
نتائــج دراســة غرابــة )1998( حيــث أظهــرت النتائــج 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــا يف درجــات املقيــاس بني 
جمموعــات املســتوى االقتصــادي االجتامعــي، وذلــك 
ــاس.  ــاد املقي ــع أبع ــع يف مجي ــتوى املرتف ــح املس لصال
ويمكــن تفســري نتيجــة الدراســة احلاليــة بعــدم وجــود 
ــراد  ــتجابات أف ــني اس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــرص  ــود إىل احل ــة، يع ــة االقتصادي ــري احلال ــة ملتغ العين

ــذا  ــن ه ــا م ــة أفراده ــىل وقاي ــة ع ــل العائل ــن داخ م
ــزت  ــن أجه ــة م ــود الواضح ــك اجله ــريوس، كذل الف
ــوم  ــز مفه ــة وتعزي ــة لتنمي ــة وامليداني ــة اإلعالمي الدول
ــع ككل،  ــىل املجتم ــر ع ــذا اخلط ــة ه ــي ملواجه الوع
ــات  ــادات والتوجيه ــني لإلرش ــع املخالف ــل م والتعام
بحــزم. لــذا جيــب علينــا مجيعــًا االلتــزام باإلرشــادات 
واالحتياطــات الوقائيــة التــي حددهتــا منظمــة الصحــة 
ــن  ــة م ــة للوقاي ــة يف الدول ــات الصحي ــة واجله العاملي
املــرض واحلــد مــن انتشــاره بــني أفــراد املجتمــع 
ــطة  ــة واملتوس ــة املنخفض ــتوياته االقتصادي ــة مس بكاف
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ــع. ــالمة اجلمي ــة لس واملرتفع

التوصيات واملقرتحات:
1.تصميــم مقــرر درايس للرتبيــة الصحيــة لــذوي 
القضايــا  يتنــاول  بحيــث  عــام،  بشــكل  اإلعاقــة 
ــة  ــذوي االعاق ــة ب ــة املرتبط ــة والطارئ ــة املهم الصحي
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــاب الط ــم إلكس ــبل توعيته وس
ــية  ــالل املقــررات الدراس ــن خ ــي م ــي الصح الوع

واألنشــطة املختلفــة.
2.تصميــم كتيبــات إرشــادية لــذوي االعاقــة يوضــح 

متطلبــات احلــد مــن تفــي الفــريوس.
3.االســتفادة مــن الوســائل املعينــة والتقنيات املســاندة 

يف رفــع الوعــي لــدى ذوي اإلعاقة.
بــذوي اإلعاقــة  تدريبيــة خاصــة  ٤.عقــد دورات 
بخطــورة  لتوعيتهــم  رعايتهــم  عــىل  والقائمــني 

مواجهتهــا. وســبل  والفريوســات  األمــراض 

شكر وتقدير:
للدراســات  الســعودية  اجلمعيــة  الباحثــان  يشــكر 
ــم  ــىل دعمه ــل ع ــد العقي ــدس حمم ــة واملهن االجتامعي
ــة  ــوث العلمي ــة البح ــم حرك ــث، ودع ــل للبح الكام
النظريــة منهــا والتطبيقيــة، فلهــام وافــر  املختلفــة 

الشــكر والدعــاء بالتوفيــق.    

املراجع

أوال: املراجع العربية.
إبراهيــم، هبــاء الديــن )1997(. الصحــة والرتبيــة 

الصحيــة. القاهــرة: دار الفكــر العــريب.

حاجــات  تقديــر   .)2٠12( صافينــاز  زيــد،  أبــو 
املعاقــني املودعــني بمؤسســات رعايــة األيتــام: دراســة 
ــس  ــدويل اخلام ــر ال ــرة. املؤمت ــة القاه ــة بمحافظ مطبق
والعــرشون: مســتقبل اخلدمــة االجتامعيــة يف ظــل 

الدولــة املدنيــة احلديثــة، ج3 

ــل أمحــد )1995(. معجــم املصطلحــات  ــل، خلي خلي

ــاين. ــريوت: دار اللبن ــة. ب االجتامعي

ســامل، عبــد الباقــي )2٠2٠(. أخالقيــات مهنــة الرتبيــة 
اخلاصــة. الطبعــة الثانيــة: مكتبــة الرشــد، الريــاض.

ــاره  ــي وآث ــد االجتامع ــة )2٠2٠(. التباع ــامل، فاطم س
الرتبويــة يف زمــن كوفيــد 19 املســتجد كورونــا. جملــة 

ــوهاج،25، ص )23-1(. ــة بس ــة الرتبي كلي

صالــح، الســيدة هنــد )2٠19(. أثــر أنمــوذج كاريــن 
ــف  ــذات الص ــدى تلمي ــي ل ــي الصح ــة الوع يف تنمي
ــاث  ــة أبح ــوم. جمل ــادة العل ــي يف م ــس االبتدائ اخلام

ــية، 15: )٤(    ــة األساس ــة الرتبي كلي

ــا  ــريوس كورون ــليامن )2٠2٠(. ف ــد، س ــد الواح عب
املســتجد ) Covid-19 ( املعتقــدات عنــه واالجتاهــات 
نحــو املريــض املصــاب بــه لــدى عينــات متباينــة مــن 
ــة  ــيكومرتية، جمل ــة س ــرصي: دراس ــعب امل ــراد الش أف

ــوهاج ،75، ) 1135-11٠1(. ــة بس ــة الرتبي كلي

عطيــة، فيليــب )1992(. أمــراض الفقــر: املشــكالت 
ــة،  ــامل املعرف ــلة ع ــث. سلس ــامل الثال ــة يف الع الصحي
)تصــدر عــن املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

.)161( بالكويــت(،  واآلداب 

ــروق يف  ــة الف ــامل )1998(. دراس ــعود ك ــة، مس غراب
الوعــي الصحــي للشــباب الســعودي يف ظــل تغــريات 
كليــة  جملــة  واالجتامعــي:  االقتصــادي  املســتوى 
ــة  ــا جامع ــة بطنط ــة الرتبي ــن كلي ــدر ع ــة، )تص الرتبي

طنطــا(. ع25، ص1 - 22.

األمــم املتحــدة )2٠٠7(. اتفاقيــة حقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا االختيــاري. نيويــورك.

املوحــد  الدليــل   .)2٠٠1( مجــال  اخلطيــب، 
ملصطلحــات اإلعاقــة، إصــدار املكتــب التنفيــذي، 
االجتامعيــة  التنميــة  ووزراء  العمــل  وزراء  جملــس 

البحريــن. اخلليجــي:  التعــاون  جملــس  لــدول 
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املصطلحــات  معجــم   .)1999( أمحــد  اللقــاين، 
التدريــس.  وطــرق  املناهــج  يف  املعرفيــة  الرتبويــة 

الكتــب. عــامل  القاهــرة: 

ــال  ــيكولوجية األطف ــاروق )2٠11(. س ــان، ف الروس
ــة  ــة. مجعي ــة اخلاص ــة يف الرتبي ــني: مقدم ــري العادي غ

ــامن.  ــة. ع ــع التعاوني ــامل املطاب ع

ــدى  ــي ل ــور الغذائ ــم )2٠٠8(. التن ــيل كري ــد، ع حمم
طــالب جامعــة ســوهاج وعالقتــه ببعــض املتغــريات. 
املؤمتــر العلمــي العــريب الثالــث: التعليــم وقضايــا 
جامعــة  أبريــل(،   21  -  2٠( املعــارص  املجتمــع 

ــة. ــة الرتبي ــوهاج. كلي س

الرجــوع  تــم  املوحــدة )2٠2٠(.  العربيــة  املنصــة 
للمصــدر بالرابــط أدنــاه

https : / /w w w.my.gov. s a /wps /por t a l / snp/aboutksa /

R ight sOfPeop l eWithDis ab i l i t i e s

ــة  ــة الصحي ــة )1978(. الرعاي ــة العاملي ــة الصح منظم
األوليــة: تقريــر املؤمتــر الــدويل للرعايــة الصحيــة 
االحتــاد  أيلــول(.   12 - 6( آتــا(   - )املــا  األوليــة 

الســوفيتي.

الثقافــة  تقويــم   .)1999( إبراهيــم  أمحــد  نــرص، 
ــالة  ــة. رس ــة الرياضي ــة الرتبي ــالب كلي ــة لط الصحي

ماجســتري جامعــة أســيوط: كليــة الرتبيــة.

الربوتوكــول   .)2٠2٠( الســعودية  الصحــة  وزارة 
املشــتبه  للمــرىض  الصحــة  لــوزارة  العالجــي 
ــد19(.  ــروس كورونا)كوفي ــني بفاي ــم/ املصاب إصابته

تــم الرجــوع للمصــدر بالرابــط أدنــاه
 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/

Pages/covid19.aspx

وزارة الصحــة الســعودية )2٠2٠(. الدليل اإلرشــادي 
 - COVID لفــريوس )كورونــا( اجلديــد )كورونــا
ــوع  ــة. الرج ــر وزارة الصح ــدارات وتقاري 19(، إص

ــاه ــط أدن للمصــدر عــىل الراب

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Media- . 

Center/Publications/Pages/covid19.aspx

 :ترمجة املراجع العربية
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رضيبة القيمة املضافة: التعريف واملبادئ والتسجيل فيها )دراسة مقارنة(

د. منصور بن عبد الرمحن احليدري

أستاذ القانون املدين املشارك باملعهد العايل للقضاء
املعهد العايل للقضاء-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ملخص البحث  

تعرف رضيبة القيمة املضافة أهنا a رضيبة غري مبارشة ُتفرض عىل 
استرياد وتوريد السلع واخلدمات يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج 
الفرق  بيان  البحث  تناول  وقد   aاالستثناءات بعض  مع  والتوزيع 
القيمة املضافة وبني رضيبة الدخل وبينها وبني رضيبة  بني رضيبة 
وهي  املضافة  القيمة  رضيبة  مبادئ  البحث  تناول  كام  املبيعات، 
البحث  تناول  كام  واملنشأ،  والوجهة  الذاتية،  واملحاسبة  اخلصم، 
تسجيل  بني  ما  املضافة  القيمة  التسجيل ألغراض رضيبة  حاالت 
املجموعات  تسجيل  إىل  باإلضافة  اختياري،  وتسجيل  وجويب 
الرضيبية التي انفرد هبا النظام السعودي عن األنظمة املقارنة حمل 

البحث، وتطرق إىل إلغاء التسجيل.

الكلامت املفتاحية: 
التسجيل  الذاتية،  املحاسبة  اخلصم،  املضافة،  القيمة  رضيبة 

الوجويب، التسجيل االختياري، إلغاء التسجيل.

Abstract

Value Added Tax (VAT) is defined as indirect 
tax that is imposed on import and supplies of 
goods and services during each stage of pro-
duction and distribution. This paper differenti-
ates between VAT and Income Tax and between 
VAT and Sales Tax. In addition, this paper pro-
vides more clarification on the principles of 
VAT which are: ability to benefit from the tax 
credit, self-policing and destination and source 
of income. Finally, the paper elaborates on reg-
istration for VAT purposes whether the registra-
tion is compulsory or optional as well as dereg-
istration.   

Keywords: 
Value Added Tax; Credit; Self-policing; com-
pulsory registration; optional registration; 
deregistration.

ضريبة القيمة المضافة: التعريف والمبادئ والتسجيل فيها )دراسة مقارنة(

املقدمة

ــا  ــول اهلل، أم ــىل رس ــالم ع ــالة والس ــد هلل والص احلم
ــد: بع

كان مــن آخــر مــا صــدر مــن األنظمــة الرضيبيــة 
رضيبــة  نظــام  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
القيمــة املضافــة بموجــب املرســوم امللكــي رقــم 
م/113وتاريــخ 1٤38/11/2هـــ بناء عــىل االتفاقية 
املوحــدة لرضيبــة القيمــة املضافــة لــدول جملــس 

التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة )1(.
ولكــون النظــام مــا زال جديــدًا، فــإن ذلــك يســتدعي 

الكتابــة حــول مبــادئ مــا يتناولــه وهــو "رضيبــة 
ــات  ــان متطلب ــا، وبي ــف هب ــة"، والتعري ــة املضاف القيم
ــني  ــذا ب ــي ه ــت يف بحث ــد قارن ــا، وق ــجيل فيه التس
ــريب  ــون املغ ــني القان ــعودي وب ــي الس ــام الرضيب النظ
ــت  ــد رتب ــاين، وق ــون اللبن ــوداين والقان ــون الس والقان
ــا،  ــخ صدوره ــب تاري ــث حس ــة يف البح ــذه األنظم ه
ــة  ــة عربي ــة قانوني ــاركت أنظم ــه وإن ش ــريًا فإن وأخ
ــة  ــة القانوني ــار األنظم ــباب اختي ــض أس ــرى يف بع أخ
املقارنــة يف هــذا البحــث فــإن هنــاك حــدودًا للبحــث 
ال يمكــن معهــا إدراج أنظمــة قانونيــة أخــرى للمقارنة 

ــاره. ــم اختي ــا ت ــىل م ــار ع ــي االقتص ــا يقت مم
وقــد قّســمت هــذا البحــث إىل مقدمــة ومتهيــد وأربعــة 
مباحــث يتضمــن كل منهــا عــددًا مــن املطالــب وفــق 

التفصيــل اآليت:

م/113وتاريــخ  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املضافــة  القيمــة  رضيبــة  نظــام   )1(
ــني  ــة والثالث ــه السادس ــىل يف دورت ــس األع ــرار املجل ــتنادًا إىل ق ــك اس 1٤38/11/2هـــ، وذل
)الريــاض، 9-1٠ ديســمرب 2٠15م( بشــأن فــرض دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 
ــة التعــاون  ــة للقيمــة املضافــة بنســبة أساســية قدرهــا 5%، وتفويــض جلن بشــكل موحــد رضيب
ــة  ــدة لرضيب ــة املوح ــرار )االتفاقي ــة إلق ــات الالزم ــع املتطلب ــتكامل مجي ــادي باس ــايل واالقتص امل

ــا. ــع عليه ــة( والتوقي ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف القيم
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املقدمة.
التمهيد: تاريخ رضيبة القيمة املضافة.

املبحث األول: تعريف رضيبة القيمة املضافة:
ــة  ــة القيم ــوي لرضيب ــف اللغ ــب األول: التعري املطل

ــة. املضاف
ــة  ــة القيم ــي لرضيب ــف النظام ــاين: التعري ــب الث املطل

ــة. املضاف
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــن رضيب ــرق ب ــاين: الف ــث الث املبح

ومــا يشــتبه هبــا:
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــني رضيب ــرق ب ــب األول: الف املطل

ــل. ــة الدخ ــني رضيب وب
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــني رضيب ــرق ب ــاين: الف ــب الث املطل

ــات. ــة املبيع ــني رضيب وب
املبحث الثالث: مبادئ رضيبة القيمة املضافة:

املطلب األول: املبدأ األول: اخلصم الرضيبي.
املطلب الثاين: املبدأ الثاين: املحاسبة الذاتية.

املطلب الثالث: الوجهة واملنشأ.
ــة  ــة القيم ــراض رضيب ــجيل ألغ ــع: التس ــث الراب املبح

ــة. املضاف
املطلب األول: التسجيل االختياري.

املطلب الثاين: التسجيل اإللزامي.
املطلب الثالث: تسجيل املجموعات الرضيبية.

املطلب الرابع: إجراءات التسجيل.
املطلب اخلامس: إلغاء التسجيل.

اخلامتة.

التمهيد: تاريخ رضيبة القيمة املضافة:
أوالً: تاريخ الرضائب يف اململكة:

ــة  ــة العربي ــراد يف اململك ــىل األف ــب ع ــت رضائ ُفرض
امللــك  الســعودية أول مــا فرضــت عنــد دخــول 
ــام 13٤3هـــ  ــاز ع ــراه احلج ــب اهلل ث ــز طي عبدالعزي
رضيبــة  فرضــت  ثــم   ،)577  :1981 )اهلــواري، 
ــب  ــا رضائ ــت بعده ــام 13٤٤هـــ، وفرض ــرق ع الط

عــىل الســيارات التــي تدخــل املدينــة املنــورة أو ختــرج 
منهــا وعــىل الســيارات التــي تنقــل احلجــاج مــن 
ــم  ــع عــام 13٤6هـ،)اهلــواري، 1981: 578(،   ث ينب
ــوال  ــخاص واألم ــال األش ــىل انتق ــة ع ــت رضيب فرض
ــل  ــة النق ــذا رضيب ــف وك ــدة أو الطائ ــة أو ج إىل مك
عــىل كل مســافر ينتقــل إىل مكــة أو املدينــة عــام 
13٤7هـــ )اهلــواري، 1981: 578(،  وقــد صــدر 
ــة الدخــل  ــة الدخــل)2( ونظــام رضيب أول نظــام لرضيب
ــت  ــاج الزي ــتغلة بإنت ــرشكات املش ــىل ال ــة ع اإلضافي
ــي  ــوم ملك ــدر مرس ــم ص ــة)3( ث ــواد اهليدروكربوني وامل
باعتبــار نظــام رضيبــة الدخــل خاصــًا بمــن ال حيملــون 
الرعويــة الســعودية مــن األفــراد والــرشكات)٤( وتبــع 
ــب  ــل)5( بموج ــزكاة والدخ ــة ال ــاء مصلح ــك إنش ذل
قــرار مــن وزيــر املاليــة)6(. ثــم ألغيــت الرضيبــة 
يف  العاملــني  األجانــب  األفــراد  عــىل  املفروضــة 
اململكــة)7( ثــم صــدر بعــد ذلــك نظــام رضيبــة اســتثامر 
ــل  ــة الدخ ــام رضيب ــدر نظ ــم ص ــي،)8( ث ــاز الطبيع الغ
ــدر  ــم ص ــابقة، ث ــة الس ــى األنظم ــذي ألغ ــايل)9( ال احل
نظــام الرضيبــة االنتقائيــة، )1٠( ثــم صــدر أخــريًا نظــام 
رضيبــة القيمــة املضافــة  املبنــي عــىل االتفاقيــة املوحــدة 
لرضيبــة القيمــة املضافــة لــدول جملــس التعــاون 
ــة  ــه التنفيذي ــة، وصــدرت الئحت لــدول اخلليــج العربي
اهليئــة  جملــس  مــن  1٤38/12/1٤هـــ  بتاريــخ 
العامــة للــزكاة والدخــل حســبام خّوهلــا نظــام رضيبــة 
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)11( نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 52.
)12( نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، املــادة 53، وقــد نــرش يف جريــدة أم القــرى يف العــدد رقــم 
ــم فيكــون ســاريًا  ــوم اجلمعــة 1٤38/11/5هـــ املوافــق 2٠17/٠7/28م، ومــن ث ٤681 ي

ــارًا مــن 2٠18/1/1م. اعتب

القيمــة املضافــة،)11( وبــدأ تطبيــق النظــام اعتبــارًا مــن 
ــة  ــادة الثالث ــه امل ــت علي ــا نص ــًا مل 2٠18/1/1م وفق
واخلمســون مــن النظــام التــي نصــت عــىل أن "يعمــل 
بالنظــام اعتبــارًا مــن بدايــة الســنة املاليــة التاليــة لتاريخ 

ــمية" )12(. ــدة الرس ــرشه يف اجلري ن

ثانيًا: رضيبة القيمة املضافة:
أول ما بدأت رضيبة القيمة املضافة

Value Added Tax )VAT( 

ــمى Turnover Tax أي  ــة تس ــكل رضيب ــدأت يف ش ب
الرضيبــة غــري املبــارشة، وهــي رضيبــة عامــة متعــددة 
املراحــل أو يمكــن أن يقــال إهنــا رضيبــة مبيعــات 
متعــددة النقــاط؛ حيــث كانــت تفــرض الرضيبــة 
ــلة  ــل سلس ــن مراح ــة م ــة يف أي مرحل ــىل كل عملي ع
ــا  ــن خصائصه ــن ضم ــن م ــه مل يك ــري أن ــداد غ اإلم
إىل  أدى  املدفوعــة ممــا  إمكانيــة اســرتداد الرضيبــة 
ــة  ــي Cascading Tax؛ ألن كل رضيب ــم الرضيب الرتاك
املنتــج ممــا يعنــي ارتفــاع ســعره  تضــاف لســعر 
ــة  ــة يف كل مرحل ــة الرضيب ــرًا إلضاف ــري نظ ــكل كب بش
 Tait, 1988, 9; Garner,( .دون إمكانيــة اســرتدادها
9 ,1977(. كانــت أول رضيبــة مــن هــذا النــوع عرفــت 

االقتصــادي  عــّد  وقــد  13٤2م،  عــام  أســبانيا  يف 
ــذا  ــني ه ــميث وغــريه مــن االقتصادي املعــروف آدم س
النــوع مــن الرضيبــة ســببًا للرتاجــع االقتصــادي 
ألســبانيا، غــري أن هــذه الرضيبــة مل ُتلــَغ بشــكل كامــل 
ــام 19٠٤م  ــن. ويف ع ــرن العرشي ــى الق ــبانيا حت يف أس
الرضيبــة  نــوع  نفــس  باســتخدام  الفلبــني  بــدأت 
هــذه، ويف عــام 1918م اســتخدمت أملانيــا هــذه 
ــا  ــتخدمته فرنس ــم اس ــام 1968م، ث ــى ع ــة حت الطريق
عــام 192٠م ثــم ألغتــه عــام 1936م ثــم أعادتــه 

1939م ثــم هجرتــه عــام 1955م، وطبقتــه كنــدا 
ــدد  ــه ع ــام طبقت ــى 1923م ك ــام 192٠م وحت ــن ع م
مــن الــدول األخــرى كإيطاليــا، وبلجيــكا، والنمســا، 
ــن 1971م  ــرتة م ــالل الف ــدا خ ــمبورج، وهولن ولكس
وحتــى 1973م،)Garner, 1977: 10(.  حتــى بلغــت 
ــر  ــة أكث ــة املضاف ــة القيم ــة لرضيب ــدول املطبق ــدد ال ع
مــن 16٠ دولــة بــدالً مــن رضيبــة املبيعــات ملــا هلــا من 
ــة  ــات التنظيمي ــر اجله ــة نظ ــن وجه ــرية م ــزات كث ممي
ــع  ــدول، )McGillivray, 2018 :555 ( م ــك ال يف تل
العلــم أنــه مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الــدول التــي 
رفضــت تبنــي هــذا النــوع مــن الرضيبــة عــىل رأســها 

ــا. ــة وغريه ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
) Tait, 1988, 30-31( 

ــاع  ــن ارتف ــة Turnover Tax م ــه رضيب ــا أدت إلي ومل
يف األســعار؛ لوجــود الرضيبــة يف كل مرحلــة مــن 
مراحــل اإلنتــاج والتوزيــع وإضافتهــا إىل قيمــة املنتــج 
باإلضافــة إىل احتســاب الرضيبــة عــىل اخلدمــات، 
دون إمكانيــة حســم هــذه الرضيبــة واســرتدادها، 
فقــد ظهــرت فكــرة إضافــة خاصيــة اخلصــم إىل هــذه 
الرضيبــة يف كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة اإلمــداد 
ــة  ــل الرضيب ــذي يتحم ــي ال ــتهلك النهائ ــدا املس ــا ع م
بــدأت  وقــد   )Tait, 1988, 14( األمــر.  هنايــة  يف 
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــرار رضيب ــة يف إق ــا أول دول فرنس
بشــكلها اجلديــد يف اخلمســينيات امليالديــة مــن القــرن 
العرشيــن، وأمــا رضيبــة القيمــة املضافــة بشــكلها 
ــم يف  ــام 1967م ث ــامرك ع ــدأت يف الدن ــا ب ــايل فإهن احل
فرنســا وأملانيــا عــام 1968م ثــم هولنــدا والســويد يف 
1969م ثــم تبعتهــا العديــد مــن الــدول يف معظــم دول 

  .)Tait, 1988, 9( العــامل

املبحث األول: تعريف رضيبة القيمة املضافة:

املطلــب األول: التعريــف اللغــوي لرضيبــة القيمــة 
ــة: املضاف
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ــكل  ــم بش ــة يف كتبه ــى الرضيب ــون معن ــاول اللغوي تن
متشــابه، ونختــار منهــا مــا قالــه اجلوهــري: "الرَضيبــة: 
ــة،  ــم الرضيب ــالن كري ــول: ف ــجية، تق ــة والس الطبيع
ولئيــم الرضيبــة ... والرضيبــة: واحــدة الرضائــب 
ــه  ــا. ومن ــة ونحوه ــاد واجلزي ــذ يف األرص ــي تؤخ الت

ــه".  ــي غلت ــد، وه ــة العب رضيب
)اجلوهري، 1٤٠7هـ: 2٠17/5(.

ــدة،  ــاٍن عدي ــة مع ــل اللغ ــد أه ــا عن ــة فله ــا القيم وأم
ــوه  ــال: َتقاَوم ــم. ُيَق ــّيء بالّتقوي ــن ال ــا "ثم ــا أهن منه
ــال  ــدي، د.ت.: 233/5( وق ــم". )الفراهي ــاَم َبينه فِي
ابــن فــارس: "قومــت الــيء تقويــام. وأصــل القيمــة 
ــن  ــكان ذاك". )اب ــذا م ــم ه ــك تقي ــه أن ــواو، وأصل ال
فــارس، 1399: ٤3/5( فمعناهــا مــا يعــّد ثمنــًا 
للــيء بنــاء عــىل تقديــر لثمــن يشء مــكان يشء آخــر.
مصدرهــا  مفعــول  اســم  فهــي  "املضافــة"  وأمــا 
ــت  ــدر أضف ــا: "مص ــة أهن ــت اإلضاف ــة، وعّرف اإلضاف
ــه:  ــو، ومن ــال ه ــو أي م ــاف ه ــه فض ــا أي أملت فالن
ــف  ــه يضي ــف ألن ــه الضي ــة. ومن ــة يف الكلم اإلضاف
 :1976 )البندنيجــي،  إليــك".  يميــل  أي  إليــك 
أملتــه  إذا  "وأضفتــه:  األزهــري:  وقــال   )592/1
ــاف  ــو مض ــل: ه ــك قي ــك، ولذل ــه علي ــك، وأنزلت إلي
إىل كــذا وكــذا، أي: حمــال إليــه". )األزهــري، 2٠٠1: 
52/12( رغــم أن املعنــى املــراد من اإلضافة يف ســياق 
الرضيبــة هــي املبالــغ التــي تــزاد عــىل قيمــة الســلعة إال 
ــع  ــتخدام، م ــذا االس ــدم ه ــوي ال خي ــى اللغ أن املعن
ــادة،  ــى الزي ــة بمعن ــّد اإلضاف ــن ع ــض املعارصي أن بع
ــبب  ــون س ــد يك ــر، 1٤29هـــ: 1376/2( وق )عم
ــرام  ــد إك ــًا بع ــه إكرام ــد ضيف ــف يزي ــك أن املضي ذل
فانتقــل هــذا املفهــوم إىل االســتخدام بمعنــى الزيــادة. 
ــة  ــة القيمــة املضاف ــّم فيمكــن أن نعــّرف رضيب ومــن ث
ــلعٍة  ــِن س ــىل ثم ــروض ع ــال مف ــا: "م ــًا أهن اصطالح

ــايس". ــا األس ــىل ثمنه ــادًة ع زي

ــة  ــة القيم ــي لرضيب ــف النظام ــاين: التعري ــب الث املطل
ــة: املضاف

مل يتفــق املتخصصــون يف علــم املاليــة العامــة عــىل 
ــار  ــن أن خُيت ــه يمك ــة؛ إال أن ــد للرضيب ــف موح تعري
يف تعريــف الرضيبــة أهنــا "اقتطــاع نقــدي جــربي 
ــة أو إحــدى هيئاهتــا العامــة عــىل مــوارد  ــه الدول جتري
تغطيــة  بقصــد  املختلفــة  االقتصاديــة  الوحــدات 
األعبــاء العامــة دون مقابــل حمــدد، وتوزيــع هــذه 
ــا  ــًا ملقدرهت ــة وفق ــدات االقتصادي ــني الوح ــاء ب األعب

 )133 د.ت.:  )اجلنــايب،  التكليفيــة". 
وتقســم الرضائــب إىل قســمني: رضائــب مبــارشة 
ــارشة  ــب املب ــا الرضائ ــارشة؛ فأم ــري مب ــب غ ورضائ
ــب  ــام أن الرضائ ــارشة، في ــل مب ــه إىل الدخ ــي تتج فه
غــري املبــارشة تفــرض عــىل الترصفــات واإلنفــاق 
د.ت.:  )اجلنــايب،  الدخــل.  فيــه  ُيســتخدم  الــذي 
1٤5(، وتعــد رضيبــة القيمــة املضافــة مــن الرضائــب 
غــري املبــارشة؛ حيــث إهنــا ال تتجــه إىل الدخــل مبــارشة 
ــه الدخــل.  ــتخدم في ــذي ُيس ــه إىل اإلنفــاق ال ــل تتج ب

)71  :2٠16 )املغــازي، 
ويقصــد بالقيمــة املضافة-مــن ناحيــة اقتصاديــة-
"مــا قامــت العمليــات اإلنتاجيــة داخــل الوحــدة 
االقتصاديــة بإضافتــه يف كل مرحلــة مــن مراحــل 
اإلنتــاج والتوزيــع وتقديــم اخلدمــات" )فضليــة، 
ــة  ــني تكلف ــرق ب ــرى "الف ــارة أخ 2٠٠8م: 32( أو بعب
ــة  ــات( وقيم ــواد أو اخلدم ــرتيات امل ــالت )مش املدخ
املخرجــات نتيجــة العمليــات التشــغيلية التــي قامــت 
هبــا املنشــأة عــىل هــذه املدخــالت" )عبداحلليــم، 

.)522 2٠12م: 
"رضيبــة  الســعودي  الرضيبــي  النظــام  يعــّرف  ومل 
اإلرشــادي  الدليــل  أن  غــري  املضافــة"،  القيمــة 
برضيبــة  املتعلقــة  االقتصــادي  النشــاط  ألحــكام 
ــزكاة  ــة لل ــة العام ــن اهليئ ــادر ع ــة الص ــة املضاف القيم
والدخــل قــد عّرفهــا أهنــا "رضيبــة غــري مبــارشة 
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ــات يف  ــلع واخلدم ــد الس ــترياد وتوري ــرض عــىل اس ُتف
كل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج والتوزيــع مــع بعــض 

االســتثناءات")13(
ــع  ــاء واس ــة ذات وع ــا "رضيب ــىل أهن ــت ع ــام عّرف ك
ــع  ــة التصني ــة مرحل ــى هناي ــات حت ــىل املبيع ــرض ع تف
ــة  ــة للرضيب ــات منتظم ــراء موازن ــع إج ــل م ــىل األق ع
بالرضيبــة  اإلنتــاج  مدخــالت  عــىل  املحصلــة 
املســتحقة عــىل مرجــات اإلنتــاج مــع اســتثناء الســلع 
الرأســاملية" )الســاعدي، 2٠15م: 12(، كــام مل يتطــرق 
أي مــن القوانــني حمــل الدراســة لتعريــف رضيبــة 

ــة. ــة املضاف القيم

ــة  ــة املضاف ــة القيم ــن رضيب ــرق ب ــاين: الف ــث الث املبح
ــا: ــتبه هب ــا يش وم

ــة  ــة القيم ــني رضيب ــرق ب ــان الف ــرشع يف بي ــل أن ن قب
املضافــة وبــني مــا يشــاهبها، فإنــه مــن املناســب 
اســتعراض خصائــص رضيبــة القيمــة املضافــة بشــكل 

ــام: ع

أوالً: أهنــا رضيبــة عامــة عــى الســلع واخلدمــات: 

ــادي  ــاط االقتص ــكام النش ــادي ألح ــل اإلرش ــل، الدلي ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام )13( اهليئ
املتعلقــة برضيبــة القيمــة املضافــة، ينايــر 2٠18م، ص ٤.

ــىل  ــق ع ــة تطب ــة عام ــة رضيب ــة املضاف ــة القيم فرضيب
ــام  ــتثناءات حمدودة-ب ــع اس ــطة التجارية-م كل األنش
يشــمل عمليــات اإلنتــاج والتوزيــع للســلع والتزويــد 

)Benedict, 2008: 611 باخلدمــات.) 
ثانيــًا: أن مــن يتحملهــا هــو املســتهلك النهائــي: فــإن 
كل تاجــر يف سلســلة اإلمــداد Supply Chain يســرتد 
ــل إىل  ــى تص ــه حت ــذي يلي ــرف ال ــن الط ــه م رضيبت

ــة.     ــا يف النهاي ــذي يتحمله ــي ال ــتهلك النهائ املس
)Benedict, 2٠٠8: 611;  ؛ سكيكر، 2٠17م: ٤3(

ثالثًا: أهنا رضيبة غري مبارشة: 
تفــرض عــىل املســتهلك كجــزء مــن قيمــة الســلعة أو 
ــل  ــة بالدخ ــة ذات عالق ــت رضيب ــي ليس ــة، فه اخلدم
2٠17م:  ســكيكر،  ؛    611  :2٠٠8  ,Benedict(

 )156 2٠16م:  املغــازي،  156؛ 
ــق يف كل  ــل: تطب ــددة املراح ــة متع ــا رضيب ــًا: أهن رابع
مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج والتوزيــع، ويبــني 
اجلــدول أدنــاه تفاصيــل إضافــة الرضيبــة )بنســبة %5( 
ــال عــىل كل قيمــة تضــاف عــىل ثمــن  عــىل ســبيل املث

)612  :2٠٠8  ,Benedict( الســلعة: 

قيمة الرشاء بدون مرحلة اإلنتاج
رضيبة

القيمة 
املضافة

قيمة البيع 
بدون رضيبة

الرضيبة عىل املشرتيات
)رضيبة املدخالت(

الرضيبة عىل املبيعات 
رضيبة القيمة املضافة)رضيبة املخرجات(

٠5٠5٠٠2.52.5املزارع
5٠1٠٠15٠2.57.55الطحان
15٠15٠3٠٠7.5157.5اخلباز
3٠٠2٠٠5٠٠15251٠البقالة

5٠٠5٠٠1٠٠٠255٠25املجموع

خامسًا: أهنا رضيبة قابلة للمقاصة: 
بحيــث يتمكــن البائــع أو مقــدم اخلدمــة الــذي يقــوم 
ــام  ــة ب ــن املطالب ــة م ــة املضاف ــة القيم ــل رضيب بتحصي
دفعــه هــو مــن رضيبــة قيمــة مضافــة عــرب املقاصــة بني 

مــا حّصــل وبــني مــا دفــع أو بعبــارة أخــرى املقاصــة 
بــني رضيبــة املخرجــات ورضيبــة املدخــالت كــام بّينــا 
؛    ;611  :2٠٠8  ,Benedict( الســابقة.  الفقــرة  يف 

ســكيكر، 2٠17م: ٤3(

ــة  ــة املضاف ــة القيم ــن رضيب ــرق ب ــب األول: الف املطل
ــل: ــة الدخ ــن رضيب وب

عــّرف نظــام رضيبــة الدخــل الســعودي الدخــَل 
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ــه: "الدخــل اخلاضــع للرضيبــة هــو إمجــايل الدخــل  أن
ــام  ــب مه ــاح واملكاس ــرادات واألرب ــة اإلي ــاماًل كاف ش
كان نوعهــا ومهــام كانــت صــورة دفعهــا الناجتــة عــن 
مزاولــة النشــاط، بــام يف ذلــك األربــاح الرأســاملية وأي 
إيــرادات عرضيــة، مســتقطع منــه الدخــل املعفــى")1٤(، 
وبذلــك يمكــن إجيــاز أوجــه الشــبه بينهــا وبــني رضيبة 

القيمــة املضافــة فيــام يــأيت:
ــغ املســتحقة  ــر للمبال 1(أن كليهــام يعتمــد عــىل التقدي
ــرار  ــم اإلق ــدم تقدي ــال ع ــتحقة يف ح ــاح املس أو األرب
)كــرم،  صحتــه  يف  الشــك  حــال  يف  أو  الرضيبــي 

.)1٠7 2٠٠1م: 
ــم  ــذ رق ــى ال يؤخ ــي حت ــرب الرضيب ــة الته 2(إمكاني
ــل  ــة الدخ ــاس رضيب ــؤرشًا لقي ــي م ــامل احلقيق األع

.)1٠7 2٠٠1م:  )كــرم، 
3(اإلعفــاء الرضيبــي لرقــم أعــامل حمــدد، ولعــدد مــن 

الســلع األساســية ونحوهــا )كــرم، 2٠٠1م: 1٠7(.
ــام  ــا في ــن إجيازه ــا فيمك ــالف بينه ــه االخت ــا أوج وأم

ــأيت: ي

أوالً: طبيعة املال اخلاضع للرضيبة: 
ــأة،  ــاح املنش ــىل أرب ــل ع ــة الدخ ــرض رضيب ــث تف حي
ــات  ــىل املبيع ــة ع ــة املضاف ــة القيم ــرض رضيب ــام تف في
ــض  ــداد بغ ــلة اإلم ــل سلس ــن مراح ــة م يف كل مرحل
النظــر عــن وجــود ربــح مــن عدمــه )كــرم، 2٠٠1م: 

.)1٠7
ثانيًا: التعدد الرضيبي: 

ــأة  ــاح املنش ــىل أرب ــل ع ــة الدخ ــرض رضيب ــث تف حي
مــرة واحــدة يف كل عــام، فيــام تفــرض رضيبــة القيمــة 
ــل  ــن مراح ــة م ــات يف كل مرحل ــىل املبيع ــة ع املضاف
ــلعة أو  ــال الس ــة بانتق ــي مرتبط ــداد فه ــلة اإلم سلس
اخلدمــة وليــس بوقــت زمنــي حمــدد )كــرم، 2٠٠1م: 

)15( نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 58.)1٤( نظام رضيبة الدخل، املادة 8.

.)1٠7

ثالثًا: العبء الرضيبي: 
يتحمــل صاحــب املنشــأة العــبء الرضيبــي يف رضيبــة 
الدخــل، فيــام يتحمــل املســتهلك النهائــي رضيبــة 
القيمــة املضافــة عىل املبيعــات )كــرم، 2٠٠1م: 1٠7(.

رابعًا: تعدد اإلقرارات: 

ال يقــدم اإلقــرار الرضيبــي يف رضيبــة الدخــل إال مــرة 
واحــدة يف الســنة، فيــام يقــدم اإلقــرار الرضيبــي عــدة 
مــرات )كــرم، 2٠٠1م: 1٠7( قــد تصــل إىل أن تكــون 

بشــكل شــهري )15(.

ــة  ــة املضاف ــة القيم ــن رضيب ــرق ب ــاين: الف ــب الث املطل
ــات: ــة املبيع ــن رضيب وب

ــارشة  ــري مب ــة غ ــا "رضيب ــات أهن ــة املبيع ــّرف رضيب تع
ــا  ــة م ــات النهائي ــلع واخلدم ــع الس ــد بي ــرض عن تف
ــداهلل، 1995م:  ــون" )عب ــص القان ــتثناة بن ــدا املس ع
ــني  ــا وب ــبه بينه ــه الش ــاز أوج ــن إجي ــك يمك 1(، وبذل

ــأيت: ــام ي ــة في ــة املضاف ــة القيم رضيب
1(أن كليهام يعد من رضائب االستهالك 

.)Garner, 1977: 149(

2(أن كليهام يعد من الرضائب غري املبارشة.
ــي تفــرض عــىل  ــب الت 3(أن كليهــام يعــد مــن الرضائ

ــات. ــلع واخلدم الس
٤(أن مــن يتحمــل كال الرضيبتــني هــو املســتهلك 

)292 2٠٠1م:  )ســلمى،  النهائــي 
ــدم  ــر أو مق ــو التاج ــني ه ــل الرضيبت ــن حيّص 5(أن م
.)Garner, 1977: 149( اخلدمــات اخلاضعــة للرضيبــة
ــام  ــا في ــن إجيازه ــا فيمك ــالف بينه ــه االخت ــا أوج وأم

ــأيت: ي

أوالً: اختالف مرحلة فرض الرضيبة:
يف حــني أن رضيبــة املبيعــات ُتفــرض يف هنايــة سلســلة 
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ــة القيمــة املضافــة تفــرض يف كل  املبيعــات فــإن رضيب
ــتهلك  ــا إىل املس ــى وصوهل ــلعة حت ــق الس ــل تدف مراح
النهائــي )Benedict, 2008: 614  -؛ســلمى، 2٠٠1: 
293( ولذلــك فــإن رضيبــة القيمــة املضافــة تعــد 
أحــد حلــول معاجلــة ســلبيات رضيبــة املبيعــات؛ ألن 
فــرض رضيبــة املبيعــات عــىل ســلع دون أخــرى تدفــع 
ــة،  ــة للرضيب ــري اخلاضع ــلع غ ــاج الس ــني إىل إنت املنتج
أو تلــك التــي ختضــع لرضيبــة أقــل مــن غريهــا؛ 
وذلــك لزيــادة مبيعاهتــم ومــن ثــم أرباحهــم )ســلمى، 
أن  كــام   )1٤6 2٠16م:  املغــازي،  293؛  2٠٠1م: 
فــرض رضيبــة املبيعــات بشــكل منخفــض عىل الســلع 
ــا إذا  ــًا، وأم ــرّض بالســلع املنتجــة حملي ــد ي املســتوردة ق
ــإن  ــتوردة ف ــلع املس ــىل الس ــة ع ــبة مرتفع ــت بنس فرض
ذلــك ســيؤدي إىل ارتفــاع األســعار ومــن ثــّم حــدوث 
ــه  ــة القيمــة املضافــة فإن التضخــم، وأمــا فــرض رضيب
يتــم يف مجيــع مراحــل الســلعة ومــن ثــّم فــإن هامــش 
ــره  ــا ذك ــًا مل ــؤدي وفق ــًا وال ت ــون عالي ــة ال يك الرضيب
االقتصاديــون إىل ارتفــاع األســعار، كــام أن فــرض 
ــار إىل  ــني والتج ــز املنتج ــة حيّف ــة املضاف ــة القيم رضيب
التوجــه إىل املراحــل التــي ال يتحمــل املنتــج أو التاجــر 
ــاج  ــة اإلنت ــي مرحل ــة وه ــة مضاف ــة قيم ــا رضيب فيه
والبيــع باجلملــة ممــا يســاعد عــىل زيــادة اإلنتــاج وزيادة 
ــض  ــام وخف ــكل ع ــعار بش ــض األس ــرض وخف الع
مســتوى التضخــم، ويرى الباحثــون أن العمــل برضيبة 
املبيعــات أنســب يف الــدول التــي يصعــب عــىل التجــار 
التقيــد بدفاتــر منتظمــة لقيــد املبيعــات، أو خيشــى مــن 
ــة  ــن الرضيب ــرب م ــة للته ــتندات التجاري ــاء املس إخف

)ســلمى، 2٠٠1م: 293-29٤(.

ثانيًا: اختالف توقيت اإليراد للدولة:
إال يف  األداء  املبيعــات مســتحقة  تكــون رضيبــة  ال 
املرحلــة النهائيــة مــن دورة الســلعة أي بعــد بيــع 
ــة  ــة القيم ــتحق رضيب ــام تس ــتهلك، في ــلعة للمس الس

املضافــة يف مراحــل متلفــة مــن مراحــل دورة الســلعة 
بــدءًا مــن مرحلــة اإلنتــاج وحتــى مرحلــة البيــع 
للمســتهلك النهائي )ســلمى، 2٠٠1م: 293-29٤(.

ثالثًا: إمكانية التهرب الرضيبي:
ــق  ــال تطبي ــي يف ح ــرب الرضيب ــة الته ــى إمكاني تبق
رضيبــة املبيعــات أعــىل مــن إمكانيــة التهــرب الرضيبي 
يف حــال تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة؛ وذلــك ألنــه 
ــة  ــف يف مرحل ــعار والتكالي ــب يف األس ــن التالع يمك
ــي أو  ــتهلك النهائ ــلعة إىل املس ــول الس ــل وص ــا قب م
بيــع الســلعة دون فواتــري؛ لتخفيــض الرضيبــة ألقــى 
حــٍد ممكــن، وأمــا يف رضيبــة القيمــة املضافــة فــإن كل 
ــة  ــة احلقيقي ــرار بالتكلف ــعى إىل اإلق ــا يس ــرف فيه ط
ــم  ــن اخلص ــتفادة م ــل االس ــة ألج ــج أو اخلدم للمنت
الرضيبــي واســتعادة مــا دفعــه هــو يف املرحلــة الســابقة 

ــلمى، 2٠٠1م: 295(. ــه )س ــلعة إلي ــول الس لوص
رابعًا: عدم التحقق من املستهلك:

يف حــال رضيبــة القيمــة املضافــة فإنــه ال حاجــة 
للتحقــق مــن كــون املســتهلك مســتهلكًا هنائيــًا أو 
ــن  ــد م ــه ال ب ــات فإن ــة املبيع ــا يف رضيب ــرًا، وأم تاج
التحقــق مــن طبيعــة املشــرتي؛ ألن التاجــر معفــى مــن 

.)Benedict, 2008, 614( املبيعــات  رضيبــة 

خامسًا: أساس االحتساب:
يف حــال رضيبــة القيمــة املضافــة فــإن الرضيبــة تفــرض 
ــل  ــن مراح ــة م ــة يف كل مرحل ــة إضافي ــىل كل قيم ع
سلســلة اإلمــداد، وأمــا يف حــال رضيبــة املبيعــات فــإن 
الرضيبــة تفــرض عــىل املبلــغ اإلمجــايل لقيمــة الســلعة 

مــن قبــل املســتهلك النهائــي 
.)Benedict, 2008, 614(

سادسًا: نطاق الشمول:
ــن  ــمل م ــع وأش ــة أوس ــة املضاف ــة القيم ــد رضيب تع
مــن  نطاقــًا واســعًا  تشــمل  إذ  املبيعــات؛  رضيبــة 
ــي  ــات الت ــة املبيع ــالف رضيب ــات بخ ــلع واخلدم الس



182

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

رضيبة القيمة املضافة: التعريف واملبادئ والتسجيل فيها )دراسة مقارنة(

ال تنطبق-بشــكل عــام- إال عــىل الســلع امللموســة أو 
ــة  ــموهلا بالرضيب ــىل ش ــوص ع ــات املنص اخلدم

.)Benedict, 2008, 614(

سابعًا: استعادة الرضيبة:
يمكــن اســرتجاع مــا دفــع مــن رضيبــة قيمــة مضافــة 
يف املراحــل الوســطى مــن سلســلة اإلمــداد؛ ولذلــك 
ــري  ــل، غ ــون أق ــن أن يك ــي يمك ــم الرضيب ــإن الرتاك ف
ــلة  ــرس سلس ــال ك ــة يف ح ــادة الرضيب ــن زي ــه يمك أن
اإلمــداد. وأمــا يف حــال رضيبــة املبيعــات فــإن بعــض 
العمليــات يف املراحــل الوســطى مســتثناة مــن الرضيبــة 
إال أن غريهــا خاضــع للرضيبــة ممــا يعنــي زيــادة 
.)Benedict, 2008, 614( ــة ــم الرضيب ــة تراك احتاملي

ثامنًا: اإلعفاء الرضيبي:
يف رضيبــة القيمــة املضافــة ال يمكــن للمنشــآت املعفــاة 
أن حتّصــل رضيبــة القيمــة املضافــة، كــام أنــه ال حيــق هلــا 
خصــم رضيبــة املدخــالت عــىل الرضيبــة التــي قامــت 
ــلعة  ــإن أي س ــات ف ــة املبيع ــا يف رضيب ــا، وأم بدفعه
إمــا أن تكــون مســتثناة أو معفــاة فــإن كانــت مســتثناة 
النطــاق  خــارج  العمليــة  هــذه  أن  ذلــك  فمعنــى 
ــخص  ــىل الش ــب ع ــه ال جي ــم فإن ــن ث ــي وم الرضيب
اخلاضــع للرضيبــة إثبــات كونــه غــري خاضــع هلــا، وإن 
ــىل  ــع ع ــاء يق ــات اإلعف ــبء إثب ــإن ع ــاة ف ــت معف كان

ــة  ــع للرضيب ــخص اخلاض الش
.)Benedict, 2008, 614(

تاسعًا: النسبة الصفرية:
يف رضيبــة القيمــة املضافــة يمكــن للمنشــآت املســجلة 
أن تفــرض رضيبــة صفريــة؛ ألن تلك املعاملــة خاضعة 
ــو مل  ــأة ول ــق للمنش ــه حي ــري أن ــة، غ ــة الصفري للرضيب
حتّصــل رضيبــة-ألن النســبة صفريــة- أن تســتفيد مــن 
ــإن  ــات ف ــة املبيع ــا يف رضيب ــالت، وأم ــم املدخ خص
ــىل  ــع ع ــاء يق ــات اإلعف ــبء إثب ــإن ع ــاة ف ــت معف كان

ــة  الشــخص اخلاضــع للرضيب

.)Benedict, 2008, 614(

عارشًا: تصنيف املبيعات:
ــد للمنشــآت املســجلة  ــة ال ب ــة القيمــة املضاف يف رضيب
أن تفــّرق بــني أنــواع املبيعــات مــا بــني خاضــع 
للرضيبــة، ومعفــى، وذي نســبة صفريــة، وأمــا يف 
رضيبــة املبيعــات فــإن املطلــوب هــو بيــان خضوعهــا 

.)Benedict, 2008, 614( للرضيبــة مــن عدمــه 

حادي عرش: االسرتداد:
يف رضيبــة القيمــة املضافــة يمكــن للمنشــأة أن تطالــب 
باســرتداد مــا دفعــت مــن رضيبــة إذا جتــاوزت رضيبــُة 
املخرجــات، وأمــا يف رضيبــة  املدخــالت رضيبــَة 
دفــع  حــال  يف  يكــون  االســرتداد  فــإن  املبيعــات 
 Benedict,( الرضيبــة بأعــىل ممــا كان مطلوبــًا فحســب

.)2008, 614

ثاين عرش: العبء اإلداري:
يعــد العــبء اإلداري يف رضيبــة القيمــة املضافــة أعــىل؛ 
حيــث إن الرضيبــة تفــرض عــىل أشــخاص أكثــر كــام 
ــه  ــام أن ــداد، ك ــلة اإلم ــة يف سلس ــرض يف كل مرحل تف
يتــاح لــكل فــرد يف سلســلة اإلمــداد اســرتجاع مــا قــام 
ــإن  ــات ف ــة املبيع ــا يف رضيب ــة، وأم ــن رضيب ــه م بدفع
ــري  ــل بكث ــد أق ــل والتوري ــبء اإلداري يف التحصي الع

ــة  ــة املضاف ــة القيم ــبء يف رضيب ــن الع م
.)Garner, 1977: 149(

املبحث الثالث: مبادئ رضيبة القيمة املضافة:

املطلب األول: املبدأ األول: اخلصم الرضيبي:
مــن أهــم مبــادئ رضيبــة القيمــة املضافــة التــي 
ــة  ــن الرضيب ــرى م ــواع األخ ــن األن ــا ع ــف فيه ختتل
ــف  ــن املكل ــث يتمك ــي؛ بحي ــم الرضيب ــة اخلص إمكاني
ــة يف  ــة املدفوع ــغ الرضيب ــرتداد مبل ــن اس ــي م الرضيب
ــا أو  ــلعة أو مكوناهت ــال الس ــة النتق ــة املصاحب املرحل
ــع الســلعة أو  ــف ببي ــام املكل ــإذا ق ــه؛ ف ــة إلي اخلدم
تقديــم اخلدمــة وحّصــل رضيبــة القيمــة املضافــة مــن 
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ــه  ــام دفع ــة ب ــه املطالب ــه بإمكان ــي فإن ــتهلك النهائ املس
هــو مــن رضيبــة قيمــة مضافــة عــرب املقاصــة بــني مــا 
حّصــل وبــني مــا دفــع أو بعبــارة أخــرى املقاصــة بــني 
ــة،  رضيبــة املخرجــات ورضيبــة املدخــالت )فضلي
حيــث   )61٤  :2٠٠8  ,Benedict 169؛  2٠1٠م: 
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة 1/٤9 م ــت امل نص
رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل أنــه "للشــخص اخلاضــع 
ــىل  ــة ع ــالت املفروض ــة املدخ ــم رضيب ــة خص للرضيب
الســلع واخلدمــات املــوردة لــه يف ســياق ممارســة 
نشــاطه االقتصــادي ..." )16(. كــام نصــت املــادة 1/51 
ــل  ــم كام ــوز خص ــه "جي ــىل أن ــا ع ــة ذاهت ــن الالئح م
الرضيبــة التــي يتحملهــا الشــخص اخلاضــع للرضيبــة 
عــىل الســلع واخلدمــات املســتلمة والتــي تنســب 
ــة  ــة للرضيب ــدات اخلاضع ــارشة إىل التوري ــرصًا ومب ح
التــي قدمهــا أو التوريــدات األخــرى املوضحــة يف 
الفقــرة األوىل مــن املــادة التاســعة واألربعــني مــن هــذه 

الالئحــة")17(.

املطلب الثاين: املبدأ الثاين: املحاسبة الذاتية:
ال تقــوم اجلهــات الرضيبيــة بتقديــر الرضيبــة املحّصلــة 
أو الرضيبــة املدفوعــة مــن قبــل املكلــف ابتــداًء، وإنــام 
يقــوم املكّلــف الرضيبــي نفُســه بتقديرهــا وتقديمهــا إىل 
 Self Policing اجلهــات الرضيبيــة، وهــو ما يســمى بـــ
أو الرقابــة الذاتيــة )فضليــة، 2٠1٠م: 169-17٠( أو 
 Self-enforcing ( Crawford et al, التنفيــذ الــذايت
ــام  ــا أن النظ ــور منه ــك أم ــبب ذل 295 :2010(( وس

ــا  ــة األوىل مم ــري بالدرج ــىل الفوات ــم ع ــي قائ الرضيب
يقّلــل مــن نســبة التالعــب، كــام أن املكلــف الرضيبــي 
ــون  ــه يك ــي فإن ــرار الرضيب ــم اإلق ــوم بتقدي ــا يق عندم
ــه هيــدف إىل اســرتجاع مــا دفعــه  ــًا يف إقــراره؛ ألن أمين
مــن رضيبــة يف مرحلــة ســابقة، كــام أنــه ال يأمــن من أن 

)16(  الالئحــة التنفيذيــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة الصــادرة بقــرار جملــس اهليئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بتاريــخ 1٤38/12/1٤هـــ، املــادة ٤9/1.

)17( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/51.

ُيفتضــح أمــره لــو غــرّي يف مقــدار الرضيبــة ثــم أفصــح 
ــْن ســبقه عــن مقــدار مــا دفعــه ذلــك املكلــف مــن  َم
رضيبــة فهــي أدوات متّكــن اجلهــة الرضيبيــة مــن 
التحقــق مــن دقــة املعلومــات عــرب اســتالمها مــن عــدة 

ــادر. مص

املطلب الثالث: املبدأ الثالث: الوجهة واملنشأ:
ويقصــد هبــا أن رضيبــة القيمــة املضافــة تفــرض حيثــام 

تســتهلك الســلعة أو اخلدمــة
ــىل  ــاًل ع ــرض مث ) Crawford et al, 2010: 331( فتف
مــا يتــم تداولــه يف األســواق املحليــة لتلــك الدولــة أو 
املجموعــة مــن الــدول-إذا كان مطبقــًا بشــكل إقليمــي 
ــريب  ــج الع ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــام يف دول جمل ك
ــة  ــتثناء أن رضيب ــري أن االس ــاد األورويب-، غ أو االحت
ــّدر إىل دول  ــا ُيص ــىل م ــرض ع ــة ال تف ــة املضاف القيم
ــم أن  ــة رغ ــبة الصفري ــاق إال بالنس ــذا النط ــارج ه خ
ــلعة  ــتهلك الس ــث تس ــرض حي ــة تف ــدأ أن الرضيب املب

)فضليــة، 2٠1٠: 17٠؛ هديــوة، د.ت.: 7٤(
ــوم  ــة تق ــة املضاف ــة القيم ــرون أن رضيب ــرى آخ ــام ي في
عــىل مبــدأ املنشــأ ويعنــي أن تســدد الرضيبــة إىل البلــد 
ــد  ــس يف البل ــه ولي ــق في ــدل املطب ــلعة باملع ــج للس املنت
ــق  ــة املطب ــبة الرضيب ــلعة وال بنس ــه الس ــتهلكة في املس

ــوة، د.ت.: 7٤(. ــا )هدي فيه

ــة  ــة القيم ــراض رضيب ــجيل ألغ ــع: التس ــث الراب املبح
ــة: املضاف

متهيد:
ألغــراض  التســجيل  نطــاق  يف  األنظمــة  ختتلــف 
رضيبــة القيمــة املضافــة، ففيــام تفــرض بعــض الــدول 

ــجيل  ــار التس ــع التج ــىل مجي ــكا ع ــل بلجي مث
)Tait, 1988: 270( فــإن دوالً أخــرى تضــع حــدًا 

أدنــى للتســجيل لــدى الســلطات الرضيبيــة، ولذلــك 
فــإن عــدد املســجلني خيتلــف باختــالف نظــام الدولــة 

ــا  ــة فيه ــني للرضيب ــخاص اخلاضع واألش
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.)Tait, 1988: 271(

وقبــل احلديــث عــن التســجيل، فإنــه يتوجــب تعريــف 
ــادة  ــت امل ــد عّرف ــة، وق ــع للرضيب ــخص اخلاض الش
ــة القيمــة  ــة لنظــام رضيب ــة مــن الالئحــة التنفيذي الثاني
ــه  ــة أن ــة الســعودي الشــخص اخلاضــع للرضيب املضاف
"الشــخص الــذي يامرس نشــاط اقتصــادي)18( مســتقاًل 
ــة  ــوع إىل االتفاقي ــل")19( وبالرج ــق الدخ ــد حتقي بقص
املوحــدة لرضيبــة القيمــة املضافــة لــدول جملــس 
ــّددت  ــا ع ــد أهن ــة نج ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل التع
أمثلــة لألنشــطة االقتصاديــة اخلاضعــة للرضيبــة بقوهلــا 
ــة  ــتمرة ومنتظم ــورة مس ــامرس بص ــذي ي ــاط ال "النش
ويشــمل النشــاط التجاري، أو الصناعــي، أو الزراعي، 
أو املهنــي، أو اخلدمــي أو أي اســتعامل ممتلــكات ماديــة 
أو غــري ماديــة وأي نشــاط مماثــل آخــر")2٠(. ويشــرتط 
ــتمرة  ــورة مس ــامرس بص ــادي أن ُي ــاط االقتص يف النش
ــون  ــة كأن يك ــراض الرضيب ــرب ألغ ــى تعت ــة حت منتظم
ــم  ــص لتقدي ــاري أو ترخي ــجل جت ــخص س ــدى الش ل
تلــك  كانــت  ولــو  للرضيبــة  خاضعــة  خدمــات 
األعــامل موســمية؛ ولذلــك ال تعــد املعامــالت املنفردة 
نشــاطًا اقتصاديــًا كبيــع الشــخص لســيارته أو ممارســة 
الشــخص لنشــاط ترفيهــي خــاص أو نحــو ذلــك )21(. 
ــًا أو  ــاط اقتصادي ــا إذا كان النش ــد م ــف حتدي وال يتوق
ــان  ــيس كي ــىل تأس ــح، وال ع ــق الرب ــة حتقي ــىل ني ال ع
ــا  ــد يف أصله ــدات تع ــام بتوري ــىل القي ــوين، وال ع قان
خاضعــة للرضيبــة )22(. وهــذا الشــخص اخلاضــع 
ــا أن  ــًا، وإم ــجيله إلزامي ــون تس ــا أن يك ــة إم للرضيب
يكــون تســجيله اختياريــًا بإرادتــه لالســتفادة مــن 

)18( هكذا وردت، وصحتها "نشاطًا اقتصاديًا".
)19( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2.

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )2٠( االتفاقي
ــادة 1. ــة، امل العربي

ــة،  ــة املضاف ــة القيم ــة برضيب ــادي املتعلق ــاط االقتص ــكام النش ــادي ألح ــل اإلرش )21( الدلي
ــابق، ص 8-7. ــع س مرج

ــة،  ــة املضاف ــة القيم ــة برضيب ــادي املتعلق ــاط االقتص ــكام النش ــادي ألح ــل اإلرش )22( الدلي
ــابق، ص 9. ــع س مرج

)2٤( قانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة املغــريب رقــم 3٠.85 وتاريــخ 1٤٠6/٤/7هـــ، 
ــادة 3٤. امل

)25( قانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة املغــريب، املــادة 23 التــي نصــت عــىل أنــه "خيضــع 
ــورة  ــة بص ــات الداخل ــون بالعملي ــن يقوم ــخاص الذي ــة األش ــة املضاف ــىل القيم ــة ع للرضيب

ــا". ــاق تطبيقه ــة يف نط ــة أو اختياري إلزامي
)26( قانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة الســوداين الصــادر بتاريــخ 2٠٠1/6/26م، املــادة 

.2/16

اخلصــم الرضيبــي، وفيــام يــأيت بيــان حالتــي التســجيل 
ــي: ــاري واإللزام االختي

املطلب األول: التسجيل االختياري:
التســجيل  املغــريب مصطلــح  القانــون  يســتخدم  مل 
ألغــراض رضيبــة القيمــة املضافــة، وإنــام تطلــب 
تقديــم إقــرار بالــرشوع يف العمــل. وقــد نــّص عــىل أنه 
ــة أن  ــة املضاف ــة القيم ــع لرضيب ــخص اخلاض ــىل الش ع
يتقــدم بإقــرار بالــرشوع يف العمــل خــالل الشــهر التايل 
ــريب  ــون املغ ــّرق القان ــل)23(. ومل يف ــه يف العم لرشوع
ــه  ــن كان خضوع ــًا وم ــه إلزامي ــن كان خضوع ــني م ب
ــرشوع  ــرار بال ــم اإلق ــع تقدي ــزم اجلمي ــًا؛ إذ يل اختياري
يف العمــل ألنــه يصــدق عليهــم أهنــم خاضعــون 
ــا  ــوع هل ــه اخلض ــب علي ــن جي ــا م ــة،)2٤( فأم للرضيب
ــا  ــة، وأم ــرارات الرضيبي ــه يتقــدم بعــد ذلــك باإلق فإن
مــن ال جيــب عليــه اخلضــوع هلــا إال اختيــارًا فإنــه غــري 

ــة. ــرارات الرضيبي ــم اإلق ــب بتقدي مطال
أمــا القانــون الســوداين فقــد أتــاح للخاضــع اختياريــًا 
ديــوان  يف  التســجيل  بطلــب  يتقــدم  أن  للرضيبــة 
ــكام  ــزم بأح ــه يلت ــجيله فإن ــال تس ــة، ويف ح الرضيب
اللبنــاين  القانــون  )25( وأجــاز  بالقانــون،  املكلفــني 
للشــخص الــذي يقــل رقــم أعاملــه عــن احلــد األدنــى 
أن يطلــب إخضــاع نفســه اختياريــًا للرضيبــة، ويف 
ــة فإنــه خيضــع لــذات متطلبــات التســجيل  هــذه احلال

اإللزامــي)26(.
وأمــا يف النظــام الرضيبــي الســعودي فيحــق ملــن 
ــًا  ــاطًا اقتصادي ــامرس نش ــن ي ــجيل مم ــه التس ال يلزم
ــة الســعودية أن يســجل  وهــو مقيــم يف اململكــة العربي
للــزكاة والدخــل ألغــراض  العامــة  اهليئــة  لــدى 
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) 27( نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، املــادة 2/3؛ االتفاقيــة املوحــدة لرضيبــة القيمــة املضافــة 
لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، املــادة 1/51.

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )28( االتفاقي
ــادة 1/7. ــة، امل ــة املضاف ــة القيم ــام رضيب ــة لنظ ــة لتنفيذي ــادة 3/51؛ الالئح ــة، امل العربي

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )29( االتفاقي
العربيــة، املــادة 2/51.

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )3٠( االتفاقي
العربيــة، املــادة 1/52/أ؛ املــادة 1/52/ب.

)31( الالئحة لتنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2/3.
ــة القيمــة  ــة لنظــام رضيب ــة القيمــة املضافــة، املــادة 5/3/أ؛ الالئحــة لتنفيذي )32( نظــام رضيب

ــادة 1/9. ــة، امل املضاف
ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )33( االتفاقي
ــون  ــر يك ــخصان أو أكث ــم "ش ــني أهن ــخاص املرتبط ــة األش ــت االتفاقي ــادة 1، عّرف ــة، امل العربي
ألحدهــم ســلطة توجيــه وارشاف عــىل اآلخريــن، بحيــث تكــون لــه ســلطة إداريــة متكنــه مــن 
ــة،  ــة أو التنظيمي ــة أو االقتصادي ــة املالي ــن الناحي ــن م ــخاص اآلخري ــل األش ــىل عم ــري ع التأث
ويشــمل ذلــك األشــخاص اخلاضعــني لســلطة شــخص ثالــث متكنــه مــن التأثــري عــىل أعامهلــم 

ــة". ــة أو التنظيمي ــة أو االقتصادي ــة املالي ــن الناحي م
)3٤( الالئحة لتنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2/9.

)35( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 3٤.
)36( قانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة املغــريب، املــادة 23 التــي نصــت عــىل أنــه "خيضــع 
ــورة  ــة  بص ــات الداخل ــون بالعملي ــن يقوم ــخاص الذي ــة األش ــة املضاف ــىل القيم ــة ع للرضيب

ــا". ــاق تطبيقه ــة يف نط ــة أو اختياري إلزامي

ــدات  ــت التوري ــة، )27( إذا بلغ ــة املضاف ــة القيم رضيب
الســنوية الســابقة أو املتوقعــة احلــد األدنــى للتســجيل 
ــعودي، )28(  ــال س ــي 187.5٠٠ ري ــاري وه االختي
ــة أن تســمح بالتســجيل ملــن تتجــاوز  كــام حيــق للدول
مرصوفاتــه الســنوية حــد التســجيل االختيــاري املشــار 
إليــه )29(. ويكــون احتســاب التوريــدات الســنوية عــىل 
أســاس جممــوع قيمــة التوريــدات باســتثناء التوريــدات 
ــدات  ــة التوري ــوع قيم ــاس جمم ــىل أس ــاة، أو ع املعف
املتوقــع حتقيقهــا باســتثناء التوريــدات املعفــاة )3٠(. 
ويبــدأ نفــاذ التســجيل اعتبــارًا مــن بدايــة الشــهر التــايل 
للشــهر الــذي تقــدم فيــه الشــخص بطلــب التســجيل 
)31 (. كــام جيــوز ملــن تتجــاوز توريداتــه احلــد اإللزامــي 

أن يســجل اختياريــًا إذا كانــت مجيــع توريداتــه خاضعة 
ــر)32(. ــبة الصف لنس

ويف حــال كان هنــاك أشــخاص مرتبطــون)33( وكانــت 
ــّد  ــة أن تع ــإن للهيئ ــة ف ــاهبة أو مرتابط ــطتهم متش أنش
ــد  ــراد واح ــخاص كإي ــؤالء األش ــرادات ه ــوع إي جمم
ملزمــني  مجيعــًا  ويكونــون  التســجيل  ألغــراض 
بالتســجيل ولــو كان حــد توريــدات كل منهــم منفــردًا 
ال يصــل إىل حــد التســجيل اإللزامــي، )3٤( ويعــد هــذا 

ــي  ــرب الرضيب ــب الته ــًا لتجن ــراء رضوري اإلج
.)Tait, 1998: 273(

وإتاحــة اخليــار للتســجيل اختياريــًا ملــن ال تنطبــق عليه 
رشوط التســجيل اإللزامــي اجتــاه مناســب وعادل 

اخلاضــع  معهــا  ســيتمكن  إذ   )Tait, 1998: 271(

ــا  ــي مل ــم الرضيب ــن اخلص ــتفادة م ــن االس ــة م للرضيب
 Tait, 1998:(  دفعــه مــن رضيبــة عــىل املدخــالت
275(كــام أن تقييدهــا بحــد أدنــى ال يمكن التســجيل يف 

حــال نقصــت التوريــدات عنــه يعــّد أمــرًا مقبــوالً؛ إذ 
معنــى ذلــك إمكانيــة دخــول النشــاطات التــي تصــل 
مبيعاهتــا شــهريًا 15625 ريــاالً بمتوســط 52٠ ريــاالً 
يوميــًا، وأكثــر النشــاطات تصــل إىل هــذا احلــد وتزيــد 
عليــه، ممــا يعنــي أن الرضيبــة املحصلــة منــه ســتصل إىل 
9.375 ريــاالً ســعوديًا يف الســنة وقــد يكــون ســبب 
ــع  ــة املتوق ــني الرضيب ــة ب ــد املوازن ــذا احل ــا هب تقييده
ــاء  ــع األعب ــخص م ــذا الش ــق ه ــن طري ــا ع حتصيله
اإلداريــة واملحاســبية التــي ســتتحملها اجلهــة الرضيبية 

ــه.  ــة علي ــه والرقاب ــه ومتابعت ــق بيانات لتدقي

املطلب الثاين: التسجيل اإللزامي:

أوالً: التسجيل اإللزامي للمقيم يف اململكة:
ســبقت اإلشــارة إىل أن القانــون املغــريب ألزم الشــخص 
ــرار  ــدم بإق ــة أن يتق ــة املضاف ــة القيم ــع لرضيب اخلاض
ــه  ــايل لرشوع ــهر الت ــالل الش ــل خ ــرشوع يف العم بال
ــن  ــني م ــريب ب ــون املغ ــّرق القان ــل، )35( ومل يف يف العم
ــًا؛  ــه اختياري ــن كان خضوع ــًا وم ــه إلزامي كان خضوع
ــل  ــرشوع يف العم ــرار بال ــم اإلق ــع تقدي ــزم اجلمي إذ يل
ــة)36(. ــون للرضيب ــم خاضع ــم أهن ــدق عليه ــه يص ألن

أمــا القانــون الســوداين فقد أوجــب للخاضــع للرضيبة 
أن يتقــدم بطلــب التســجيل يف ديــوان الرضيبــة خــالل 
ــة  ــوان الرضيب ــام لدي ــني الع ــا األم ــي حيدده ــدة الت امل
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ــون  ــزم القان ــك أل ــدة)37(. وكذل ــامذج املعتم ــق الن ووف
اللبنــاين كل خاضــع للرضيبــة أن يقــدم طلــب تســجيل 
خــالل شــهرين مــن آخــر يــوم توفــرت خاللــه رشوط 

اخلضــوع للرضيبــة )38(.
وأمــا يف النظــام الرضيبــي الســعودي فقــد ألــزم املقيــم 
ــت  ــًا وبلغ ــاطًا اقتصادي ــامرس نش ــن ي ــة مم يف اململك
ــعودي  ــال س ــغ 375.٠٠٠ ري ــنوية مبل ــه الس توريدات
بالتســجيل لــدى اهليئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
ألغــراض رضيبــة القيمــة املضافــة؛)39 ( حيــث نصــت 
ــة  ــام رضيب ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الالئح ــة م ــادة الثالث امل
ــم  ــخص مقي ــىل كل ش ــه "ع ــىل أن ــة ع ــة املضاف القيم
باململكــة وغــري مســجل لــدى اهليئــة أن يقــوم يف هنايــة 
ــي  ــالل االثن ــه خ ــة توريدات ــاب قيم ــهر بحس كل ش
ــوص  ــات املنص ــًا للمتطلب ــابقة وفق ــهرًا الس ــرش ش ع
ــة، ويف حــال جتــاوزت هــذه القيمــة  عليهــا يف االتفاقي
حــد التســجيل اإللزامــي املنصــوص عليــه يف االتفاقية، 
ــالل  ــجيل خ ــب تس ــة بطل ــدم إىل اهليئ ــه أن يتق فعلي
ــع  ــن يتوق ــىل م ــب ع ــام جي ــًا")٤٠(. ك ــني )3٠( يوم ثالث
ــوم  ــي أن يق ــجيل اإللزام ــد التس ــه ح ــوغ توريدات بل
بالتســجيل وفقــًا ألحــكام املــادة الرابعــة مــن الالئحــة 
ــخص  ــىل كل ش ــه "ع ــىل أن ــت ع ــي نص ــة الت التنفيذي
ــوم  ــة أن يق ــدى اهليئ ــجل ل ــري مس ــة وغ ــم باململك مقي
ــة  ــري لقيم ــاب تقدي ــراء حس ــهر بإج ــة كل ش يف هناي
ــه خــالل االثنــي عــرش شــهرًا الالحقــة وفقــًا  توريدات
للمتطلبــات املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، ويف حــال 
جتــاوزت قيمــة توريداتــه املتوقعــة حــد التســجيل 
اإللزامــي املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة، فعليــه أن 
ــب  ــدم بطل ــجيل أن يتق ــب تس ــة بطل ــدم إىل اهليئ يتق
تســجيل خــالل ثالثــني )3٠( يومــًا")٤1(. وفــرق هــذه 

)37( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 1/16.
)38( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 35.

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )39( االتفاقي
ــادة 1/3. ــة، امل ــة املضاف ــة القيم ــام رضيب ــة لنظ ــة التنفيذي ــادة 5٠؛ الالئح ــة، امل العربي

) ٤٠( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/3؛ املادة ٤/1

احلالــة عــن احلالــة التــي قبلهــا أن هــذه احلالــة تنطبــق 
ــاب  ــابقة حلس ــجالت س ــه س ــن لدي ــن مل يك ــىل م ع
فيكــون  ونحوهــا؛  اجلديــدة  كاملنشــآت  توريداتــه 
ــة الســابقة  ــام أن احلال ــق التوقــع في احلســاب عــن طري
ــجالت  ــع الس ــن واق ــاب م ــون احلس ــأن يك ــزم ب تل

ــًا. فعلي
ــو  ــام ه ــاط ك ــارشة النش ــعار بمب ــرد اإلش وأرى أن جم
ــم  ــدار رق ــرتن بإص ــريب إذا مل يق ــون املغ ــال يف القان احل
ــع  ــخص اخلاض ــن الش ــة متّك ــهادة رضيبي ــي وش رضيب
ــة  ــن الدول ــة ع ــة نياب ــل الرضيب ــن حتصي ــة م للرضيب
فــإن ذلــك قــد يفتــح بابــًا للتالعــب يف حتصيــل 
ولذلــك  للرضيبــة،  اخلاضــع  غــري  مــن  الرضيبــة 
ــي  ــم الرضيب ــدار الرق ــجيل وإص ــزام بالتس ــإن اإلل ف
ــام أن  ــب، ك ــاه املناس ــو االجت ــة ه ــهادة الرضيبي والش
ــنوية  ــدات الس ــوغ التوري ــد بل ــجيل عن ــزام بالتس اإلل
مبلــغ 375.٠٠٠ ريــاالً ســعوديًا يعــد قيــدًا مقبــوالً؛ 
ــخص 31.25٠  ــات الش ــوغ مبيع ــك بل ــى ذل إذ معن
ريــاالً شــهريًا بمتوســط 1562.5 ريــاالً ســعوديًا 
يوميــًا ممــا يعنــي أن الرضيبــة املحصلــة منــه ســتصل إىل 

18.75٠ ريــاالً ســعوديًا يف الســنة.

ثانيًا: التسجيل اإللزامي لغري املقيم يف اململكة:
ألــزم القانــون املغــريب غــري املقيــم ممــن يــامرس 
ممثــاًل  لــه  يعــني  أن  للرضيبــة  خاضعــة  عمليــات 
ــات  ــس الواجب ــد بنف ــرب للتقي ــاًم يف املغ ــًا مقي رضيبي
ــا  ــي منه ــني، والت ــني املقيم ــىل اخلاضع ــة ع املفروض
اإلقــرار بالــرشوع يف العمــل الــذي يشــابه التســجيل يف 

األنظمــة األخــرى)٤2 (.
ــم  ــري املقي ــجيل غ ــوداين لتس ــون الس ــرق القان ومل يتط
ــب  ــد أوج ــاين فق ــون اللبن ــا القان ــه. وأم وال ألحكام
ــص  ــه وإن مل ين ــم ل ــل مقي ــني ممث ــم تعي ــري املقي ــىل غ ع

) ٤1( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/3؛ املادة ٤/1
)٤2( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 57.
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) ٤1( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/3؛ املادة ٤/1
)٤2( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 57.

)٤3 ( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة ٤٠.

)٤٤ ( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 33.

) ٤5( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 35.

)٤6 ( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة ٤٠.
ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )٤7 ( االتفاقي

ــادة 1/5. ــة، امل ــة املضاف ــة القيم ــام رضيب ــة لنظ ــة التنفيذي ــادة 3/5٠؛ الالئح ــة، امل العربي
)٤8( نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/5/ج.

)٤9( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/9.

)5٠( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2٤.
ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح )51( االتفاقي

ــادة ٤. ــة، امل العربي
)52( نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ٤.

ــل  ــىل املمث ــب ع ــجيل، ) ٤3( وأوج ــوب التس ــىل وج ع
ــم، )٤٤(  ــري املقي ــىل غ ــة ع ــة املفروض ــدد الرضيب أن يس
وأرى أنــه يمكــن أن يقــال إن عمــوم املــادة 35 تشــمله 
ــع  ــت كل خاض ــادة تناول ــجيل؛ ألن امل ــوب التس بوج
األرايض  داخــل  كونــه  عــىل  تنــص  ومل  للرضيبــة 
ــم  ــري املقي ــم غ ــإن مل يق ــا، )٤5( ف ــة أو خارجه اللبناني
ــىل  ــة ع ــداد الرضيب ــزام بس ــه كان االلت ــٍل ل ــني ممث بتعي

ــة )٤6(. ــل األرايض اللبناني ــه داخ ــل مع ــن تعام م
وأمــا يف النظــام الرضيبــي الســعودي فقــد نصــت 
ــدول  ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح االتفاقي
جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة عــىل أن 
ــًا  ــو ملزم ــة عض ــم يف دول ــري املقي ــخص غ ــون الش يك
بالتســجيل فيهــا بغــض النظــر عــن رقــم أعاملــه عندمــا 
ــة)٤7(.  ــذه الدول ــة يف ه ــداد الرضيب ــا بس ــون ملزم يك
رضيبــة  نظــام  مــن  اخلامســة  املــادة  بّينــت  وقــد 
ــم أن  ــري املقي ــن لغ ــي يمك ــة الت ــة احلال ــة املضاف القيم
ــا "إذا كان  ــة بقوهل ــداد الرضيب ــا بس ــًا فيه ــون ملزم يك
ــع  ــد خاض ــأي توري ــم ب ــم ومل يق ــري مقي ــخص غ الش
ــة")٤8(  ــا الالئح ــي حتدده ــدة الت ــالل امل ــة خ للرضيب
فتبــنّي أن غــري املقيــم يكــون ملزمــًا بالتســجيل ســواء 
ــي  ــق ممثــل رضيب ــارشة أو عــن طري أكان التســجيل مب
ــة  ــة يف اململك ــع للرضيب ــد خاض ــام بتوري ــد إذا ق معتم
ــري  ــة غ ــة أجنبي ــو أن رشك ــال ل ــبيل املث ــىل س )٤9(. فع

ــرتوين  ــع إلك ــاء موق ــت بإنش ــة قام ــة يف اململك مقيم
ــة يتــم توريدهــا إىل مســتفيدين  لتقديــم خدمــات معين
ــة  ــع ملفــات صوتي ــة، أو بي يف اململكــة كخدمــات تقني

ــة  ــذه الرشك ــإن ه ــوبية، ف ــج حاس ــة، أو برام أو مرئي
تعــد ملزمــة بالتســجيل ألغــراض رضيبــة القيمــة 
ــل  ــة، والعــربة ليســت بمحــل إقامــة الرشكــة ب املضاف
ــة كان  ــا كان يف اململك ــى م ــذي مت ــد ال ــكان التوري بم

ــة )5٠(. ــة املضاف ــة القيم ــًا لرضيب خاضع
وال شــك أن إغفــال القانــون الســوداين لتســجيل غــري 
املقيــم يعــّد ثغــرة مــن األنســب تفادهيــا؛ حتــى ال تتخذ 
التوريــدات مــن غــري املقيــم جمــاالً للتهــرب الرضيبــي؛ 
إذ يمكــن واحلالــة هــذه إنشــاء موقــع إلكــرتوين خــارج 
ــة عــرب  ــة داخــل الدول ــد ســلع إلكرتوني ــة لتوري الدول

التنزيــالت دون أي التــزام بدفــع أي رضيبــة عليهــا.

املطلب الثالث: تسجيل املجموعات الرضيبية:
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح ــت االتفاقي عّرف
العربيــة  اخلليــج  لــدول  التعــاون  جملــس  لــدول 
املجموعــة الرضيبيــة بقوهلــا "ويقصــد باملجموعــة 
شــخصني اعتباريــن أو أكثــر، ومقيمــني يف الدولــة 
العضــو ذاهتــا"، )51( وقــد ســمحت االتفاقيــة بمعاملــة 
املجموعــة الرضيبيــة معاملــة شــخص واحــد خاضــع 
للرضيبــة. وبنــاء عــىل ذلــك أجــاز نظــام رضيبــة 
جمموعــات  تســجيل  الســعودي  املضافــة  القيمــة 
ــط  ــد الضواب ــة حتدي ــة التنفيذي ــرك لالئح ــة وت رضيبي
ــة  ــجيل جمموع ــا تس ــن بموجبه ــي يمك ــرشوط الت وال
ــل  ــام جع ــاؤه، ك ــجيلها أو إلغ ــل تس ــة أو تعدي رضيبي
املســؤولية بــني أعضــاء املجموعــة الرضيبيــة مســؤولية 
ــئة  ــة ناش ــات رضيبي ــن أي التزام ــة ع ــة وتضامني فردي

ــة)52(. ــىل املجموع ع
وفيــام يــيل أحــكام تســجيل املجموعــات الرضيبيــة يف 

ــة الســعودية: اململكــة العربي
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أوالً: تسجيل املجموعة الرضيبية:
والســوداين  املغــريب  القوانــني  مــن  أي  يتنــاول  مل 
ــن  ــم ال م ــأي حك ــة ب ــات الرضيبي ــاين املجموع واللبن
حيــث تســجيل املجموعــة وال حلهــا وال اســتبعاد أي 
عضــو منهــا، وأمــا النظــام الرضيبــي الســعودي فقــد 
ــة  ــجيل املجموع ــة رشوط تس ــة التنفيذي ــت الالئح بّين

ــي كاآليت: ــة وه الرضيبي
أ- أن يكــون كل منهــم مقيــاًم يف اململكــة ويــامرس 

نشــاطًا اقتصاديــًا.
ــة  ــني للرضيب ــخاص اخلاضع ــد األش ــالك أح ب- امت
خلمســني يف املئــة أو أكثــر مــن رأس املــال لــكل 
ــة، أو  ــة الرضيبي ــن املجموع ــاري ضم ــخص اعتب ش
ــوق  ــن حق ــر م ــة أو أكث ــني يف املئ ــىل مخس ــيطرة ع الس
ــة  ــخاص االعتباري ــكل األش ــة ل ــت أو امللكي التصوي
اململوكــة مــن نفــس الشــخص أو املجموعــة، ويف أي 
مــن احلــاالت الســابقة، وســواء بشــكل مبــارش أو غــري 

ــارش. مب
ج- أن يكــون أحدهــم عــىل األقــل خاضعــًا للرضيبــة 
ــد  ــاوي ح ــنوية يس ــه الس ــد توريدات ــون ح ــأن يك ب

ــه )53(. ــد علي ــاري أو يزي ــجيل االختي التس
ومــن ثــّم فــال يمكــن لغــري املقيــم االنضــامم ملجموعــة 
الــرشاكات  أو  رضيبيــة، وال يمكــن للمرشوعــات 
ــة  ــامم ملجموع ــوين االنض ــكل قان ــرة يف ش ــري الظاه غ
ــة  ــامم إىل جمموع ــراد االنض ــن لألف ــة، وال يمك رضيبي
رضيبيــة، وال يمكــن لألشــخاص الذيــن ال يامرســون 
ــة  ــة رضيبي ــامم ملجموع ــن االنض ــًا م ــاطًا اقتصادي نش
)5٤(. كــام نــص الدليــل اإلرشــادي عــىل أنــه ال يمكــن 

ــة  ــن جمموع ــر م ــامم إىل أكث ــدة االنض ــأة الواح للمنش
رضيبيــة،)55( ومل أجــد هــذا الــرشط منصوصــًا عليــه يف 
ــد يكــون مســتنتجًا مــن  ــه ق ــة، إال أن الالئحــة التنفيذي

) 53( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ٤.
ــة العامــة للــزكاة والدخــل، الدليــل اإلرشــادي للمجموعــات الرضيبيــة، 2٠18م،  )5٤( اهليئ

ص 9.
)55( املرجع السابق، ص 9.

)56( املرجع السابق، ص 12.
)57( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/11.
)58( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2/11.
)59( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/11.
)6٠( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 11/٤.

ــخصًا  ــا ش ــة يصرّيه ــة رضيبي ــامم إىل جمموع أن االنض
ــخص أن  ــن للش ــال يمك ــّم ف ــن ث ــدًا وم ــًا واح رضيبي
ينضــم ملجموعــة رضيبيــة أخــرى فيكــون جــزء منــه يف 
جمموعــة وجــزء يف جمموعــة أخــرى رغــم عــدم وجــود 
ــا  ــرى مم ــة األخ ــة يف املجموع ــيطرة أو ملكي ــط س رواب
ال يمكــن معــه حتــّول كال املجموعتــني الرضيبتــني 
ــدات  ــع توري ــوز جتمي ــام ال جي ــدة، ك ــة واح إىل جمموع
ــة  ــة الرضيبي ــكيل املجموع ــدون تش ــن يري ــاء م أعض
إذا كان كل منهــم منفــردًا ال يبلــغ حــد التســجيل 

ــاري)56(. االختي
ــرب  ــة ع ــة الرضيبي ــكيل املجموع ــب تش ــون طل ويك
للرضيبــة،  خاضــع  شــخص  مــن  يقــدم  طلــب 
ويكــون هــذا الشــخص هــو املســؤول األســاس عــن 
ــة  ــة نياب ــىل املجموع ــئة ع ــوق الناش ــات واحلق االلتزام
ــؤولية  ــاء املس ــع بق ــة م ــاء املجموع ــة أعض ــن بقي ع
عــرب  الطلــب  ويقــدم   )57( بينهــم،  فيــام  تضامنيــة 
ــن  ــب أن يتضم ــة وجي ــل اهليئ ــن قب ــد م ــوذج املع النم
عــىل األقــل املعلومــات ذاهتــا املتطلبــة للتســجيل 

.)58( الفــردي 
ــه،  ــق من ــب والتحق ــة الطل ــة بدراس ــوم اهليئ ــم تق ث
فــإن رأت أن هنــاك حاجــة لتقديــم مســتندات مؤيــدة 
ــتحقًا  ــب مس ــدم الطل ــون مق ــات ولك ــة املعلوم لصح
ــل  ــىل األق ــل ع ــىل أن ُيمه ــه ع ــا من ــجيل طلبته للتس
ــرر  ــب تق ــامل الطل ــد اكت ــًا،)59( وبع ــن يوم ــدة عرشي مل
ــة  ــدم صح ــال ع ــجيل يف ح ــض التس ــا رف ــة إم اهليئ
املعلومــات أو عــدم أهليــة أعضــاء املجموعــة وتشــعر 
مقــدم الطلــب بذلــك،)6٠( أو تقــرر املوافقــة عــىل 
ــب  ــدم الطل ــة مق ــِعر اهليئ ــة ُتش ــذه احلال ــه، ويف ه طلب
ــد  ــف الرضيبــي اجلدي ــم التعري ــدر رق ــك وتص بذل
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)61 ( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 6/11.

) 62( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 1/12.

) 63( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/12.

)6٤ ( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 6/12.

)65 ( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 5/12.

)66(   قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 3٤.
)67( النموذج رقم )1( امللحق بالئحة الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 3٤.

)68( رابط املوقع:
 https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X .

للمجموعــة الرضيبيــة وتعّلــق األرقــام الرضيبيــة 
ــكل  ــجيلهم بش ــبق تس ــن س ــة الذي ــاء املجموع ألعض

منفــرد )61(.

ثانيًا: التعديالت عى املجموعة الرضيبية أو حلها:
ــة  ــاء املجموع ــد أعض ــىل أح ــري ع ــروء تغي ــال ط يف ح
ــاًل إىل  ــه مؤه ــن كون ــو م ــه العض ــرج مع ــة خ الرضيبي
ــىل  ــب ع ــة فيج ــن املجموع ــون ضم ــل ليك ــري مؤه غ
ممثــل املجموعــة الرضيبيــة إشــعار اهليئــة بذلــك لتقــوم 

ــة )62(. ــذه املجموع ــة ه ــن عضوي ــتبعاده م ــة باس اهليئ
ــرشط  ــة الرضيبية-ب ــل املجموع ــك ملمث ــوز كذل وجي
جديــد  عضــو  أعضائها-إضافــة  مجيــع  موافقــة 
للمجموعــة، أو اســتبعاد أحــد األعضــاء، أو حــل 
املجموعــة، أو اســتبدال املمثــل الرضيبــي،)63( وال يعــد 
إخــراج أي عضــو مــن املجموعــة أو حــّل املجموعــة 
ــل إن األمــر يعتمــد  ــًا لتســجيل أعضائهــا، ب إلغــاء آلي
عــىل حالــة ذلــك العضــو فــإن كان غــري مؤهــل بذاتــه 
ليكــون مســجاًل فيجــب عليــه إلغــاء تســجيله مــع بقاء 
بقيــة األعضــاء املؤهلــني مســؤولني مســؤولية تضامنيــة 
عــن أي رضائــب مســتحقة،)6٤( وإن كان مؤهــاًل بذاتــه 
فيعــاد لــه رقمــه الرضيبــي املعّلــق، أو يصــدر لــه رقــم 

ــبقًا )65(. ــجاًل مس ــن مس ــد إن مل يك جدي
وأرى أن مبــدأ املجموعــات الرضيبيــة مبــدأ مهــم جيب 
إدراجــه يف القوانــني املغــريب والســوداين واللبنــاين 
ــراءات  ــن اإلج ــريًا م ــل كث ــه يقل ــه؛ إذ إن ــي أغفلت الت
عــرب  تفادهيــا  يمكــن  التــي  واملحاســبية  اإلداريــة 
تفعيــل املجموعــات الرضيبيــة؛ )Tait, 1988: 273( إذ 
بــدالً مــن فتــح ملــف رضيبــي لــكل مكلــف مرتبــط 
ــني  ــن املكلف ــه م ــل مع ــن يتعام ــة مم ــل الرضيب وحتصي
املرتبطــني ثــم توريدهــا إىل اهليئــة بعــد إجــراء اخلصــم 

ــذه  ــراء كل ه ــن إج ــة م ــن املجموع ــي، تتمك الرضيب
العمليــات داخــل جمموعــة رضيبيــة واحــدة ثــم تقــوم 
بتقديــم اإلقــرارات الرضيبيــة نيابــة عــن كامــل أفــراد 
ــدًا. ــًا واح ــخصًا خاضع ــوا ش ــو كان ــام ل ــة ك املجموع

املطلب الرابع: إجراءات التسجيل:
ــرشوع يف  ــرار بال ــىل أن اإلق ــريب ع ــون املغ ــص القان ن
ــه،  العمــل جيــب أن يتضمــن اســم الشــخص، وموطن
ــا إذا كان  ــا ومقره ــوين وعنواهن ــة القان ــكل الرشك وش
ــع  ــة، وموق ــامل املزاول ــة األع ــًة، وطبيع ــف رشك املكل
ــوكاالت  ــع وال ــاج، وموقــع متاجــر البي مؤسســة اإلنت
والفــروع واملســتودعات، وطبيعــة املنتجــات التــي 
ــع هلــا أو التابعــة  يتّجــر فيهــا وأســامء املؤسســات التاب

ــا ) 66(. ــا ومقراهت ــا وعناوينه هل
الالئحــة  تناولــت  فقــد  الســوداين  القانــون  وأمــا 
التنفيذيــة لقانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة 
إجــراءات التســجيل بــيء مــن التفصيــل، فأوجبــت 
ــم  ــن اس ــدد يتضم ــوذج حم ــق نم ــب وف ــم الطل تقدي
العمــل،  وموقــع  التجــاري،  واالســم  املكلــف، 
والعنــوان  اهلاتفــي،  والرقــم  والواليــة  واملدينــة 
الربيــدي، والكيــان القانــوين، وطبيعــة النشــاط، ورقــم 
امللــف الرضيبــي والرقــم التعريفــي، ورقــم التســجيل 
التجــاري ) 67(. ومل يتطــرق القانــون اللبنــاين إلجراءات 

التســجيل.
ــم  ــم تقدي ــعودي فيت ــي الس ــام الرضيب ــا يف النظ وأم
طلــب التســجيل عــرب املوقــع اإللكــرتوين هليئــة الــزكاة 
والدخــل) 68( بشــكل إلكــرتوين كامــل، وجيــب أن 

ــيل: ــا ي ــىل م ــجيل ع ــب التس ــن طل يتضم
أ- االســم االعتبــاري أو الطبيعــي ملقــدم الطلــب 
والبيانــات الشــخصية إذا كان مقــدم الطلــب شــخصًا 

 https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X . 
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ــة. ــم اهلوي ــالد ورق ــخ املي ــم وتاري ــًا كاالس طبيعي
ــر  ــاد أو مق ــة املعت ــكان اإلقام ــيل مل ــوان الفع ب- العن

ــل. العم
ج- الربيد اإللكرتوين.

د- رقــم التعريــف اإللكــرتوين الــذي أصدرتــه اهليئــة 
إن وجــد.

ه- رقــم الســجل التجــاري أو رقــم الرخصــة وجهــة 
ــد. ــا إن وج ــة إصداره ــا ومدين إصداره

و- قيمة التوريدات أو املرصوفات السنوية.
ز- تاريــخ بــدء رسيــان التســجيل أو أي تاريــخ بديــل 

ــه) 69(. ــان تــم التقــدم ب للرسي
ــه،  ــق من ــب والتحق ــة الطل ــة بدراس ــوم اهليئ ــم تق ث
فــإن رأت أن هنــاك حاجــة لتقديــم مســتندات مؤيــدة 
ــتحقًا  ــب مس ــدم الطل ــون مق ــات ولك ــة املعلوم لصح
ــل  ــىل األق ــل ع ــىل أن ُيمه ــا ع ــا منه ــجيل طلبته للتس
ــرر  ــب تق ــامل الطل ــد اكت ــًا،)7٠( وبع ــن يوم ــدة عرشي مل
ــري  ــخص غ ــجيل إذا كان الش ــض التس ــا رف ــة إم اهليئ
ــامرس  ــه ال ي ــة لكون ــة املضاف ــة القيم ــع لرضيب خاض
ــاري  ــد االختي ــغ احل ــه مل يبل ــًا أو كون ــاطًا اقتصادي نش
للتســجيل وتشــعره بذلــك،)71( أو تقــرر املوافقــة عــىل 
ــب  ــدم الطل ــة مق ــِعر اهليئ ــة ُتش ــذه احلال ــه، ويف ه طلب
بذلــك وتصــدر شــهادة تســجيل تتضمــن تاريــخ نفــاذ 

ــي )72(. ــف الرضيب ــم التعري ــجيل ورق التس
وهــذه اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه األنظمــة 
ــة وإن  ــراءات متقارب ــي إج ــاين ه ــون اللبن ــدا القان ع
ــون  ــريه كالقان ــن غ ــر م ــل أكث ــا يف التفصي زاد بعضه
املغــريب، كــام أهنــا حتقــق الغــرض مــن التســجيل 

ــة. ــة املضاف ــة القيم ــراض رضيب ألغ

)69 ( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2/8.
)7٠( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/8.
)71( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 8/٤.
)72( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 5/8.

)73( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 35.
)7٤( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 35.

)75( الئحــة الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة الســوداين الصــادرة بقــرار وزيــر املاليــة والتخطيــط 
االقتصــادي بتاريــخ 2٠17/3/15م، املــادة 1/8.

)76( الئحة الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 2/8.
)77(الئحة الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 3/8.

املطلب اخلامس: إلغاء التسجيل:
أوالً: اإللغاء اإللزامي:

تنــاول القانــون املغــريب اإللغــاء اإللزامــي حتــت 
ــث  ــل"؛ حي ــاء العم ــق بانته ــرار املتعل ــمى "اإلق مس
ــه "إذا طــرأ  نّصــت املــادة اخلامســة والثالثــون عــىل أن
ــبب  ــة ألي س ــع للرضيب ــخص اخلاض ــىل الش ــري ع تغي
مــن األســباب أو وقــع نقــل املؤسســة أو التخــيل عنهــا 
ــرار  ــديل بإق ــه أن ي ــىل ل ــف أو املتخ ــىل اخلل ــب ع وج
ــاله  ــادة 3٤ أع ــه يف امل ــوص علي ــرار املنص ــل اإلق مماث
ــه  ــىل أن ــك ع ــت كذل ــام نص ــه" ك ــل نفس ــل األج داخ
جيــب عــىل كل خاضــع للرضيبــة أن يــديل بإقــرار 
لتصفيــة الرضيبــة يف حــال توقــف عــن اســتغالل 

مؤسســته )73(.
ــام  ــني الع ــل لألم ــد جع ــوداين فق ــون الس ــا القان وأم
ــة إلغــاء التســجيل يف احلــاالت التــي حتددهــا  صالحي
ــح )7٤(. وقــد أجــازت الالئحــة لــكل مــن فقــد  اللوائ
رشطــًا مــن رشوط التســجيل اإللزامــي أن يتقــدم 
ــن  ــىل م ــت ع ــام أوجب ــجيل، )75( ك ــاء التس ــب إلغ بطل
ــر  ــة أن خيط ــطة الرضيبي ــة األنش ــن مزاول ــف ع يتوق
ــًا،  ــاوز 3٠ يوم ــرتة ال تتج ــالل ف ــب خ ــوان الرضائ دي
ــجيل أي  ــاء تس ــام إلغ ــني الع ــازت لألم ــام أج )76( ك

شــخص بنــاء عــىل طلبــه إذا اتضــح عــدم قيامــه 
ــرّد  ــجيل وي ــب التس ــوارد يف طل ــاط ال ــة النش بمامرس

ــة )77(. ــن رضيب ــم م ــا خص م
وأمــا القانــون اللبنــاين فقــد أوجــب عــىل مــن انتفــت 
خــالل  يقــدم  أن  للرضيبــة  اخلضــوع  رشوط  فيــه 
ــنة  ــيل الس ــي ت ــنة الت ــاء الس ــخ انته ــن تاري ــهرين م ش
ــجيل،  ــاء التس ــًا بإلغ ــرشوط طلب ــا ال ــت فيه ــي انتف الت



191

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

رضيبة القيمة املضافة: التعريف واملبادئ والتسجيل فيها )دراسة مقارنة(

)82( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/13/أ.
)83( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/13/ب.
)8٤( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 3/13/ج.

)85( نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 5/ج.
)86( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 2/13.

)87( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 13/٤.

)88( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 5/13.
)89( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 35.

)9٠( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 35.
)91( الئحــة الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة الســوداين، املــادة 6 الصــادرة بقــرار وزيــر املاليــة 

ــخ 2٠17/3/15م. ــادي بتاري ــط االقتص والتخطي

ــن  ــف ع ــن يتوق ــل مل ــب مماث ــم طل ــت تقدي ــام أوجب ك
ــل)78(. العم

وأمــا يف النظــام الرضيبــي الســعودي فقــد نصــت 
املــادة اخلامســة مــن نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل 
أنــه جيــب عــىل الشــخص اخلاضــع ألغــراض رضيبــة 
القيمــة املضافــة أن يقــوم بإلغــاء تســجيله يف احلــاالت 

ــة: اآلتي
 )79( االتفاقيــة  يف  عليهــا  املنصــوص  احلــاالت  أ- 
وهــي التوقــف عــن مزاولــة النشــاط االقتصــادي، أو 
ــة،  ــة للرضيب ــدات خاضع ــام بتوري ــن القي ــف ع التوق
ــجيل  ــد التس ــن ح ــه ع ــة توريدات ــت قيم أو انخفض

.)8٠( االختيــاري 
ب- إذا كان الشــخص مقيــاًم ومل يتجــاوز جممــوع رقــم 
ــالل  ــاري خ ــجيل االختي ــد التس ــنوي ح ــه الس أعامل
املــدة التــي حتددهــا الالئحــة )81(. وقــد حــددت 

ــايل: ــل الت ــق التفصي ــدة وف ــة امل الالئح
• إذا كان إمجــايل قيمــة التوريــدات أو املرصوفــات 
الســنوية خــالل 12 شــهرًا ال تتجــاوز حــد التســجيل 

االختيــاري )82(.
• إذا كان إمجــايل قيمــة التوريــدات أو املرصوفــات 
الســنوية خــالل 2٤ شــهرًا ال تتجــاوز حــد التســجيل 

اإللزامــي )83(.
ــة  ــايل قيم ــاوز إمج ــع أن يتج ــري املتوق ــن غ • إذا كان م
التوريــدات أو املرصوفــات الســنوية خــالل 11 شــهرًا 

ــاري )8٤(. ــجيل االختي ــد التس ــة ح الالحق
ج- إذا كان الشــخص غــري مقيــم ومل يقــم بــأي توريــد 
خاضــع للرضيبــة خــالل املــدة التــي حتددهــا الالئحــة، 
)85( وقــد حددهتــا الالئحــة التنفيذيــة بمــدة اثنــي عــرش 

شــهرًا )86(.

ــدم  ــة أن يتق ــع للرضيب ــخص اخلاض ــىل الش ــب ع وجي
بطلــب اإللغــاء يف احلــاالت املشــار إليهــا أعــاله 
خــالل مــدة ال تتجــاوز 3٠ يومــًا مــن تاريــخ حــدوث 
ــإن مل  ــاء، )87( ف ــة لإللغ ــع املوجب ــن الوقائ ــة م أي واقع
ــة  ــم طلــب بإلغــاء التســجيل فيجــوز للهيئ يقــم بتقدي

ــك )88(. ــعره بذل ــجيل وتش ــي التس أن تلغ
ــة  ــرة منطقي ــجيل فك ــاء التس ــرة إلغ ــك أن فك وال ش
تتامشــى مــع اهلدف األســاس مــن اإللــزام بالتســجيل، 
فــإذا مل يعــد مــن املجــدي بقــاء الشــخص مســجاًل فــإن 
ــة  ــت اهليئ ــًا لوق ــجيله حفظ ــاء تس ــدى إلغ ــن األج م

ــل. ــتغالل األمث ــه ذلــك لالس وجهدهــا وتوجي

ثانيًا: اإللغاء االختياري:
االختيــاري  اإللغــاء  املغــريب  القانــون  يتنــاول  مل 
ــون  ــاري يف القان ــوع االختي ــام أن اخلض ــجيل، وب للتس
املغــريب يأخــذ أحــكام اخلضــوع اإللزامــي، فــإن 
مــؤدى ذلــك خضــوع مــن يريــد التســجيل االختياري 
لــذات األحــكام املنصــوص عليهــا يف إلغــاء التســجيل 
اإللزامــي عــرب تقديــم اإلقــرار بانتهــاء العمــل أو 

ــه )89(. ــيل عن التخ
ــام  ــني الع ــل لألم ــد جع ــوداين فق ــون الس ــا القان وأم
ــة إلغــاء التســجيل يف احلــاالت التــي حتددهــا  صالحي
اللوائــح )9٠(. وقــد نّصــت الالئحــة عــىل أنــه ال جيــوز 
إلغــاء التســجيل الطوعــي إال بعــد مــي عامــني مــن 
تاريــخ التســجيل، ويتبــع اإلجــراءات ذاهتــا املنصوص 

ــجيل )91(. ــا للتس عليه
ــجيل  ــاء التس ــاز إلغ ــد أج ــاين فق ــون اللبن ــا القان وأم
االختيــاري إال أنــه إن كان طلــب اإللغــاء خــالل 
ــرد  ــه أن ي ــب علي ــجيل فيج ــخ التس ــن تاري ــنتني م س
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ــة  ــرتدة والرضيب ــة املس ــة الرضيب ــني قيم ــروق ب أي ف
املحصلــة لصالــح الدولــة عــن الفــرتة التــي كان فيهــا 

ــة )92(. ــورة اختياري ــًا بص ــًا رضيبي خاضع
وأمــا يف النظــام الرضيبــي الســعودي فيجوز للشــخص 
اخلاضــع للرضيبــة -دون تفريــق بــني اخلاضــع إلزاميــًا 
إلغــاء  عليــه  جيــب  ال  اختياريًا-ممــن  اخلاضــع  أو 
ــه أعــاله أن  التســجيل وفــق احلــاالت املنصــوص علي

ــني: ــجيله يف حالت ــاء تس ــب إلغ ــدم بطل يتق
أ(  إذا كانــت توريداتــه الســنوية يف اململكــة خــالل 
االثنــي عــرش شــهرًا الســابقة ال تتجــاوز حد التســجيل 

ــي. اإللزام
ــه  ــاوز توريدات ــع أن تتج ــري املتوق ــن غ ب( إذا كان م
ــرش  ــد ع ــهر واألح ــك الش ــة يف ذل ــنوية يف اململك الس

ــي )93(. ــجيل اإللزام ــد التس ــة ح ــهرًا الالحق ش
ــع  ــخص اخلاض ــن الش ــب م ــة أن تطل ــوز للهيئ وجي
ــف  ــىل توق ــدل ع ــي ت ــتندات الت ــم املس ــة تقدي للرضيب
نشــاطه االقتصــادي أو تقديــم مــا يثبــت قيمــة توريداته 
ــام  ــع القي ــا أو املتوق ــام هب ــي ق ــة الت ــة للرضيب اخلاضع
هبــا،)9٤( فــإن مل يتوفــر لدهيــا القناعــة الكافيــة بأحقيتــه 
ــب،)95(  ــض الطل ــة رف ــجيل كان للهيئ ــاء التس يف إلغ
فــإن اقتنعــت اهليئــة بأحقيتــه يف إلغــاء التســجيل فتقــوم 
بإلغــاء تســجيله، ويف كلتــا احلالتــني فــإن عــىل اهليئــة أن 

ــه )96(. ــب أو قبول ــض الطل ــعارًا برف ــدر إش تص
وال جيــوز أن يتقــدم الشــخص اخلاضــع للرضيبــة 
بطلــب إلغــاء التســجيل مــا مل يكــن قــد أمــى 
مســجاًل اثنــي عــرش شــهرًا،)97( أي أنــه ال جيــوز عــىل 
ســبيل املثــال أن يســجل يف شــهر 1 مــن عــام 1٤٤٠هـ 
ثــم يتقــدم بطلــب إلغــاء تســجيله يف شــهر 5 مــن عــام 

)92( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 32.
)93( الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 6/13.

)9٤(  الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 13/1٠.

)95(  الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 11/13.

)96(  الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 12/13.
)97(  الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 8/13.

1٤٤٠هـــ وذلــك حتــى يظهــر للهيئــة خــالل االثنــي 
ــن  ــي م ــاري أو اإللزام ــد االختي ــه للح ــرشًا بلوغ ع

ــر. ــكل ظاه ــه بش عدم
ــاري متاحــًا دون  ــه كــام كان التســجيل االختي وأرى أن
ــرتاط  ــإن اش ــى ف ــد األدن ــوغ احل ــدا بل ــد أو رشط ع قي
إمضــاء مــدة معينة-كــام يف القانــون الســوداين والنظــام 
الرضيبــي الســعودي-قبل إلغــاء التســجيل االختيــاري 
أن  الرضيبيــة  الســلطة  بإمــكان  إذ  مــربرة؛  ليســت 
تتحقــق مــن خــالل وســائلها املتاحــة هلــا نظامــًا مــن 
ــن  ــه، وم ــن عدم ــي م ــد اإللزام ــخص للح ــوغ الش بل
ثــم إيقــاع العقوبــات عــىل املخالــف بــدالً مــن اإللــزام 
ــة  ــرارات الرضيبي ــم اإلق ــجاًل وتقدي ــتمرار مس باالس

ــرية. ــدة ليســت بالقص م

اخلامتة:
ــج  ــارة إىل النتائ ــث اإلش ــذا البح ــام ه ــن يف خت ويمك

ــي كاآليت: ــب، وه ــكل مقتض بش
1- تعــد رضيبــة القيمــة املضافــة منتجــًا رضيبيــًا 
العــامل بشــكل غــري  اتســعت ممارســته يف  جديــدًا 

مســبوق.
2- تعــد رضيبــة القيمــة املضافــة مــن الرضائــب غــري 

املبــارشة إذ تســتهدف االســتهالك.
ــموهلا  ــة ش ــة املضاف ــة القيم ــص رضيب ــن خصائ 3-م
ــي  ــات الت ــة املبيع ــس رضيب ــات بعك ــلع واخلدم للس
ال تفــرض عــىل اخلدمــات، كــام أن مــن يتحملهــا هــو 
املســتهلك وليــس التاجــر، باإلضافــة إىل كوهنــا متعددة 
ــة  ــي إمكاني ــا فه ــة هل ــم خصيص ــا أه ــل، وأم املراح
ــن  ــر م ــه التاج ــام دفع ــة ب ــي أو املقاص ــم الرضيب اخلص

ــات. ــة املخرج ــع رضيب ــالت م ــىل املدخ ــة ع رضيب
ــل  ــَة الدخ ــة رضيب ــة املضاف ــة القيم ــابه رضيب ٤- تش
ــز  ــا تتمي ــه إال أهن ــض األوج ــات يف بع ــة املبيع ورضيب
ــرض  ــة ف ــا مرحل ــات أمهه ــن االختالف ــدد م ــا بع عنه
الرضيبــة، وتفــادي الرتاكــم الرضيبــي، وصعوبــة 
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ــة  ــد اإلدارة الرضيبي ــا، وتعقي ــي فيه ــرب الرضيب الته
ــا. هل

ــن  ــدد م ــىل ع ــة ع ــة املضاف ــة القيم ــوم رضيب 5- تق
املبــادئ وهــي اخلصــم الرضيبــي، واملحاســبة الذاتيــة، 

ــأ. ــة واملنش والوجه
6- ينقســم التســجيل ألغــراض رضيبة القيمــة املضافة 
إىل تســجيل إلزامــي وتســجيل اختيــاري، والفــرق 
ــات  ــدات أو املرصوف ــد التوري ــىل ح ــوم ع ــام يق بينه
ــة. ــع للرضيب ــخص اخلاض ــا الش ــي يبلغه ــنوية الت الس
ألغــراض  التســجيل  مــن  الشــخص  يســتفيد   -7
ــه  ــا دفع ــي مل ــم الرضيب ــة اخلص ــن إمكاني ــة م الرضيب
ــة  ــه لرضيب ــد حتصيل ــالت عن ــىل املدخ ــة ع ــن رضيب م

املخرجــات.
الدراســة يف  الرضيبيــة حمــل  األنظمــة  تتشــابه   -8
إجــراءات التســجيل ألغــراض رضيبــة القيمــة املضافة 
عــدا القانــون اللبنــاين الــذي مل يبــنّي إجــراءات حمــددة 

ــة. ــلطة الرضيبي ــا للس ــجيل وتركه للتس
9- متيــز النظــام الرضيبــي الســعودي بإضافــة أحــكام 
ــجيل  ــث التس ــن حي ــة م ــات الرضيبي ــن املجموع ع
ــة  ــا األنظم ــام أغفلته ــة في ــة الرضيبي ــاء واملعامل واإللغ

ــرى. األخ
1٠- أوجبــت األنظمــة عــىل اخلاضــع للرضيبــة إلغــاء 
ــاالت  ــة يف ح ــا جوازي ــاالت، وجعلته ــجيله يف ح تس
ــدى  ــو م ــن ه ــم يف كال األمري ــل امله ــرى، والعام أخ
مالءمــة حتمــل اإلدارة الرضيبيــة ألعبــاء إداريــة وماليــة 

ــة. ــني للرضيب ــة اخلاضع ملتابع

ومما يوىص به يف ختام هذا البحث ما ييل:
ــة يف  ــواد ذات العالق ــل امل ــر يف تعدي ــادة النظ 1- إع
ــن  ــة م ــع للرضيب ــن اخلاض ــي متّك ــريب الت ــون املغ القان
ــن أن  ــا يمك ــّد م ــجيل؛ لس ــة دون تس ــل الرضيب حتصي
حيصــل مــن تالعــب وحتصيــل للرضيبــة دون توريدهــا 

ــة. للدول

2- النظــر يف إدراج مبــدأ التســجيل يف جمموعــات 
رضيبيــة يف القوانــني: املغــريب والســوداين واللبنــاين؛ ملــا 
حتققــه مــن ختفيــف لإلجــراءات ودمــج هلــا يف املراحــل 

األوىل.
3- إعــادة النظــر يف اإللــزام بمــي مــدة حمــددة قبــل 
ــا  ــاري؛ مل ــجيل االختي ــاء التس ــف بإلغ ــامح للمكل الس

حيققــه مــن مصالــح أشــري هلــا يف البحــث.
ــا حممــد  واهلل تعــاىل أعلــم وصــىل اهلل وســلم عــىل نبين

ــه أمجعــني. ــه وصحب وعــىل آل

املراجع:

املراجع العربية:
•ابــن فــارس، أمحــد، )1399هـــ(، حتقيق: عبدالســالم 
هــارون، معجــم مقاييــس اللغــة، القاهــرة، دار الفكــر.

ــان  ــن، )1٤1٤هـــ(، لس ــال الدي ــور، مج ــن منظ • اب
العــرب، ط 3، بــريوت، دار صــادر.

• األزهــري، حممــد )2٠٠1م(، حتقيــق: حممــد عــوض 
ــاء  ــريوت، دار إحي ــة، ط 1، ب ــب اللغ ــب، هتذي مرع

ــريب. ــرتاث الع ال

ــل  ــق: د. خلي ــامن، )1976م(، حتقي ــي، الي • الَبندنيج
ــاف  ــداد، وزارة األوق ــة، بغ ــة يف اللغ ــة، التقفي العطي

ــة. ــة العراقي باجلمهوري

العامــة  املاليــة  علــم  )د.ت.(،  طاهــر  اجلنــايب،   •

التعليــم  وزارة  بغــداد،  )د.ط.(،  املــايل،  والترشيــع 
العراقيــة. العلمــي  والبحــث  العــايل 

ــد  ــق: أمح ــامعيل، )1٤٠7هـــ(، حتقي ــري، إس • اجلوه
دار  بــريوت،  الصحــاح، ط٤،  عبدالغفــور عطــار، 

ــني. ــم للمالي العل

)1991م(،  إبراهيــم،  حممــد  إبراهيــم  خريــس،   •

الرضائــب يف النظــام املــايل االســالمي: دراســة مقارنة، 
ــتري. ــالة ماجس ــوك، رس ــة الريم ــد، جامع إرب
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ــىل  ــة ع ــار، )2٠15م(، الرضيب ــاعدي، ذو الفق • الس
ــة،  ــات املقارن ــا يف الترشيع ــة وتطبيقاهت ــة املضاف القيم

ــة. ــي احلقوقي ــورات احللب ــق، منش ط1، دمش

ــم،  ــا إبراهي ــعدان، رض ــا، س ــود رض ــعدان، حمم • س

ــة  ــىل القيم ــة ع ــعدان يف الرضيب ــوعة س )د.ت.( موس
املضافــة، ط 1، القاهــرة، دار الصفــوة للنــرش والتوزيع.

• ســكيكر، حممــد عــيل )2٠17م(، موســوعة الرضيبــة 

الفقــه والترشيــع  املضافــة يف ضــوء  القيمــة  عــىل 
ــع. ــرش والتوزي ــة للن ــرة، املرصي ــاء، القاه والقض

• ســلمى، عبدالســتار عبداحلميــد )2٠٠1م(، الرضيبــة 

عــىل القيمــة املضافــة ومــدى تطبيقهــا يف مــرص، املجلد 
ــة  ــوث القانوني ــة البح ــة، جمل ــدد 19، املنوفي 1٠، الع

واالقتصاديــة، كليــة احلقــوق بجامعــة املنوفيــة.

• عبداحلليــم، إبراهيــم، )2٠12م(، الرضيبــة عــىل 

القيمــة املضافــة بديــاًل عــن رضيبــة املبيعــات، مــرص، 
ــب  ــة الرضائ ــر مجعي ــة، مؤمت ــب املرصي ــة الرضائ مجعي
املرصيــة حــول املنظومــة الرضيبيــة املســتقبلية وأثرهــا 

ــتثامر. ــاد واالس ــىل االقتص ع

• عبــداهلل، نبويــة عــيل )1995م(، الرضيبــة العامــة عىل 

ــة  ــرصي: دراس ــوداين وامل ــني الس ــات يف الترشيع املبيع
ــالمية،  ــان اإلس ــة أم درم ــان، جامع ــة، أم درم مقارن

رســالة ماجســتري.

القيمــة  رضيبــة  )2٠٠1م(،  كــرم  حممــد  عــيل،   •

ــنة 3،  ــدد 3، الس ــداف، الع ــوم واأله ــة: املفه املضاف
ــة  ــدل باجلمهوري ــدل، وزارة الع ــة الع ــوم، جمل اخلرط

الســودانية.

ــة  ــم اللغ ــار، )1٤29هـــ(، معج ــد مت ــر، أمح • عم

العربيــة املعــارصة، ط1، القاهــرة، عــامل الكتــب.

ــق: د.  ــد، )د.ت(، حتقي ــن أمح ــل ب ــدي، اخللي • الفراهي
ــاب  ــامرائي، كت ــم الس ــي ود. إبراهي ــدي املخزوم مه

ــالل. ــة اهل ــريوت، دار ومكتب ــني، )د.ط.(، ب الع

ــة  ــاب الرضيب ــة حس ــد )2٠1٠م(، آلي ــة، عاب • فضلي
عــىل القيمــة املضافــة، خصائصهــا ومعوقــات تطبيقهــا 
ــق،  ــدد 2، دمش ــورية، الع ــة الس ــة العربي يف اجلمهوري
جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة.

ــة  ــل )2٠٠8م(، الرضيب ــداهلل فض ــد عب ــد، حمم • حمم

عــىل القيمــة املضافــة وأثرهــا عــىل هيــكل اإليــرادات 
العامــة يف الســودان )للفــرتة مــن 2٠٠٠ م حتى 2٠٠5 

م(، اخلرطــوم، جامعــة النيلــني، رســالة ماجســتري.

ــة  ــىل القيم ــة ع ــازي، إرساء، )2٠16م(، الرضيب • املغ
املضافــة ورضيبــة املبيعــات: األطــر القانونيــة والكفاءة 
ــة، ط1،  ــات الدولي ــة يف املامرس ــة االقتصادي والفاعلي

ــة. القاهــرة، دار النهضــة العربي

• هديــوة، نــدى، )د.ت.(، الرضيبــة عــىل القيمــة 

املضافــة VAT وآثارهــا االقتصاديــة االجتامعيــة يف 
ســورية، دمشــق، جامعــة دمشــق، رســالة دكتــوراه يف 

االقتصــاد.

الرضيبــي  النظــام  )1981م(،  أنــور،  اهلــواري،   •

يف اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت، العــدد 
والدراســات  الرشيعــة  كليــة  جملــة  األحســاء،   ،1

.1 املجلــد  باألحســاء،  اإلســالمية 

• اهليئــة العامــة للــزكاة والدخــل، )2٠18م(، الدليــل 
اإلرشــادي ألحــكام النشــاط االقتصــادي املتعلقــة 

ــة. ــة املضاف ــة القيم برضيب

• اهليئــة العامــة للــزكاة والدخــل، )2٠18م(، الدليــل 
اإلرشــادي للمجموعــات الرضيبيــة.

األدوات التنظيمية:
أوالً: األوامر امللكية واملراسيم والقرارات:

وتاريــخ  أ/133  رقــم  امللكــي  األمــر   •

. 1هـــ ٤ 3 7 /7 /3 ٠
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• قرار جملس الشورى رقم 181 لسنة 13٤6ه.

• قرار جملس الشورى رقم 2٠5 لسنة 13٤6هـ.

• قرار جملس الشورى رقم 3 لسنة 13٤7هـ.

وتاريــخ   39٤ رقــم  املاليــة  وزيــر  قــرار   •

. 1هـــ 3 7 ٠ /8 /7

• املرســوم امللكــي رقــم 863٤/28/2/17 وتاريــخ 
137٠/٠6/29هـ.

• املرسوم امللكي رقم 3٤ يف 13٤٤هـ.

وتاريــخ  م/37  رقــم  امللكــي  املرســوم   •

. 1هـــ 3 9 5 /٠ 5 /٠ ٤

ثانيًا: االتفاقيات واألنظمة والقوانن واللوائح:
ــدول  ــة ل ــة املضاف ــة القيم ــدة لرضيب ــة املوح • االتفاقي

ــة. ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع جمل

ــة  ــة املضاف ــة القيم ــام رضيب ــة لنظ ــة التنفيذي • الالئح
الصــادرة بقــرار جملــس اهليئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

بتاريــخ 1٤38/12/1٤هـــ.

ــوداين  ــة الس ــة املضاف ــىل القيم ــة ع ــة الرضيب • الئح

الصــادرة بقــرار وزيــر املاليــة والتخطيــط االقتصــادي 
2٠17/3/15م. بتاريــخ 

• نظــام الرضيبــة االنتقائيــة الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم م/86 وتاريــخ 1٤38/8/27هـــ.

• نظــام رضيبــة اســتثامر الغــاز الطبيعــي )ملغــى( 
م/37  رقــم  امللكــي  املرســوم  بموجــب  الصــادر 

1٤2٤/6/25هـــ. وتاريــخ 

الصــادر  )ملغــى(  الدخــل  رضيبــة  نظــام   •

وتاريــخ   3321 رقــم  امللكــي  املرســوم  بموجــب 
. 1هـــ 3 7 ٠ /1 /2 1

ــرشكات  ــىل ال ــة ع ــل اإلضافي ــة الدخ ــام رضيب • نظ
اهليدروكربونيــة  واملــواد  الزيــت  بإنتــاج  املشــتغلة 

رقــم 763٤  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  )ملغــى( 
137٠/3/16هـــ. وتاريــخ 

ــوم  ــادر باملرس ــة الص ــة املضاف ــة القيم ــام رضيب • نظ
ــخ 1٤38/11/2هـــ. ــم م/113وتاري رق ــي  امللك

• قــرار املجلــس األعــىل لــدول جملــس التعــاون 

لــدول اخلليــج العربيــة يف دورتــه السادســة والثالثــني 
2٠15م(. ديســمرب   1٠-9 )الريــاض، 

ــم  ــة املغــريب رق ــة املضاف ــة عــىل القيم ــون الرضيب • قان
3٠.85 وتاريــخ 1٤٠6/٤/7هـــ.

اللبنــاين  قانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة   •

2٠٠1/12/1٤م. بتاريــخ  الصــادر 

ــي  ــوم امللك ــادر باملرس ــل الص ــة الدخ ــام رضيب • نظ
ــخ 1٤25/1/15هـــ. ــم م/1 وتاري رق

• قانــون الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة الســوداين 
2٠٠1/6/26م. بتاريــخ  الصــادر 
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دكتور/ حممد أمحد عبد اخلالق سالم

أستاذ القانون التجاري املساعد، بقسم القانون، كلية العلوم والدراسات النظرية، 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية، اململكة العربية السعودية

ملخص البحث  

حياتنا  يف  وقائم  ملموس  واقع  اإللكرتونية  التعامالت  أصبحت 
املعارصة؛ ومآهلا إىل التطور الرسيع، ولكنها يف ذات الوقت تواجه 
إثبات  وسائل  إىل  بحاجة  هي  وقت  يف  باإلثبات  تتعلق  إشكالية 
قانونية غري تقليدية حتى تساير التطور التقني اهلائل الذي أدى إىل 
ذلك االتساع املذهل حلجم تلك التعامالت اإللكرتونية والتجارة 

اإللكرتونية عمومًا.
ولذلك هدف هذا البحث إىل حتديد مدى حجية شهادة التصديق 
التعامالت  لنظام  وفقًا  اإللكرتوين  العقد  إثبات  يف  اإللكرتوين 
هـ،   1٤28/3/8 وتاريخ  )م/8٠(  رقم  السعودي  اإللكرتونية 
وقانون  2٠19م،   - هـ   1٤٤٠ لعام  اإللكرتونية  التجارة  ونظام 
املعامالت  وقانون   ،)ESIGN( األمريكي  اإللكرتوين  التوقيع 

.)UETA( اإللكرتونية املوحدة األمريكي
وتوصل البحث إىل متتع التوقيع اإللكرتوين للحجية يف اإلثبات مثل 

التوقيع العادي متامًا وذلك وفقًا لألنظمة السعودية واألمريكية.

الكلامت املفتاحية: 
التجارة اإللكرتونية، إثبات العقود اإللكرتونية.

Abstract

Electronic transactions have become a tangi-
ble reality in our contemporary lives; they are 
doomed to rapid development, but at the same 
time they face a problem of proof at a time 
when they need non-traditional legal means of 
proof in order to keep pace with the tremendous 
technological development that has led to the 
staggering expansion of those Electronic trans-
actions and e-commerce in general.
Therefore, the purpose of this research is to 
determine the authenticity of the electronic 
certification certificate in proving the electron-
ic contract according to the Saudi Electronic 
Transactions Law No. )M / 80( dated 8/3/1428 
H, the E-Commerce Law of 1440 H 2019 and 
the US Electronic Signature Act )ESIGN(. , 
And the United States Consolidated Electronic 
Transactions Act )UETA(.
The research found that the electronic signature 
of the authenticity of proof, just like the nor-
mal signature, in accordance with the Saudi and 
American regulations.

Keywords: 
e-commerce, proof of electronic contracts.

مدى حجية شهادة التصديق اإللكتروني في إثبات العقد اإللكتروني 
دراسة مقارنة بين األنظمة السعودية واألمريكية

املقدمة

جمــال  يف  ثــورة  إىل  اهلائــل  التقنــي  التطــور  أدى 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات؛ ممــا أثــر بــدوره 
ــي  ــة الت ــارة اإللكرتوني ــالت والتج ــو التعام ــىل نم ع
تتــم بواســطة التوقيــع اإللكــرتوين، والــذي هــو عبــارة 
ــة  ــود اإللكرتوني ــتخدم كأداة يف العق ــع يس ــن توقي ع
املربمــة عــرب شــبكة املعلومــات الدوليــة )اإلنرتنــت(، 
ــرتوين  ــد اإللك ــىل العق ــرتوين ع ــع اإللك ــذا التوقي وه

ــدي  ــي التقلي ــع اخلط ــث للتوقي ــل احلدي ــح البدي أصب
أو العــادي عــىل العقــد العــادي، فالتوقيــع اإللكــرتوين 
أصبــح هــو البديــل الــذي يســاير طبيعــة العقــود 
اإللكرتونيــة التــي تتــم بواســطة وســائل التكنولوجيــا 

ــة. احلديث
ويتنــاول هــذا البحــث مــدى حجيــة شــهادة التوثيــق 
وفًقــا  اإللكــرتوين  العقــد  إثبــات  يف  اإللكــرتوين 
رقــم  الســعودي  اإللكرتونيــة  التعامــالت  لنظــام 
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ــخ 1٤28/3/8 هـــ، ونظــام التجــارة  )م/8٠( وتاري
 2٠19  - هـــ   1٤٤٠ لعــام  اجلديــد  اإللكرتونيــة 
ــخ  ــم )م/126( وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس الص
ــة  ــث ماهي ــاول البح يتن ــث  1٤٤٠/11/7هـــ، حي
العقــد اإللكــرتوين مــن حيــث تعريفــه، وطبيعتــه 
ــث أول، ويف  ــك يف مبح ــه، وذل ــة، وخصائص القانوني
مباحــث ثــان يتعــرض البحــث إىل توثيــق العقــد 
ــرتوين،  ــع اإللك ــة التوقي ــث ماهي ــن حي ــرتوين م اإللك
ــرتوين،  ــع اإللك ــف التوقي ــه تعري ــا في ــذي تناولن وال
التوقيــع  التوقيــع اإللكــرتوين، ووظائــف  وصــور 
اإللكــرتوين، كذلــك تنــاول هــذا املبحــث ماهيــة 
جهــات التصديــق اإللكــرتوين، مــن حيــث تعريفهــا، 
ــز  ــرتوين )املرك ــق اإللك ــات التصدي ــات جه والتزام
الوطنــي للتصديــق الرقمــي(، أخــرًيا تنــاول هــذا 
ــث  ــن حي ــرتوين م ــق اإللك ــهادات التصدي ــث ش املبح
مــدى  إىل  تعرضنــا  ثالــث  مبحــث  ويف  تعريفهــا. 
إثبــات  يف  اإللكــرتوين  التوثيــق  شــهادات  حجيــة 
العقــد اإللكــرتوين مــن حيــث حجيــة شــهادة التوثيــق 
ــة  ــرتوين يف األنظم ــد اإللك ــات العق ــرتوين يف إثب اإللك
ــة  ــه حجي ــا في ــث تناولن ــة، حي ــعودية واألمريكي الس
التوقيــع اإللكــرتوين يف اإلثبــات، وكذلــك حجيــة 

الســجل اإللكــرتوين يف اإلثبــات.

أسباب اختيار موضوع البحث:
يرجع اختيار هذا البحث إىل:

التوقيــع  مــدى حجيــة  تفــرد ملوضــوع  مل  1-أنــه 
الســعودية  األنظمــة  يف  اإلثبــات  يف  اإللكــرتوين 

مســتقلة. دراســة  واألمريكيــة 
2-أنــه مل يتطــرق أي بحــث ســابق ملــدى حجيــة 
يف  الرقمــي  أو  اإللكــرتوين  التصديــق  شــهادات 
واألمريكيــة. الســعودية  لألنظمــة  وفًقــا  اإلثبــات 

أهداف البحث:
هيــدف هــذا البحــث إىل دراســة مــدى حجيــة شــهادة 

ــرتوين  ــد اإللك ــات العق ــرتوين يف إثب ــق اإللك التصدي
الســعودية والقوانــني األمريكيــة؛  وفًقــا لألنظمــة 

ــول إىل: ــدف الوص هب
1- إلقــاء نظــرة عــىل البنيــة الترشيعيــة والنظاميــة 
ــالت  ــة بالتعام ــعودية املتعلق ــة الس ــة العربي يف اململك
والتجــارة اإللكرتونيــة، ومــدى مســايرهتا للتطــور 

ــي. ــد العامل ــىل الصعي ــل ع ــي اهلائ التقن
ــع اإللكــرتوين  ــازة التوقي 2- الوقــوف عــىل مــدى حي
لــذات احلجيــة املقــررة للتوقيــع التقليــدي أو العــادي 
ظــل  يف  اإللكــرتوين،  والعقــود  املحــررات  عــىل 

ــة. ــعودية واألمريكي ــة الس األنظم
ــات  ــه العقب ــي تواج ــول الت ــىل احلل ــوف ع 3- الوق
اإللكرتونيــة،  البيانــات  ســالمة  بتأمــني  املتعلقــة 

اإللكــرتوين. التوقيــع  وكذلــك 
٤- الوقــوف عــىل مــدى منــح املنظــم الســعودي 
اإللكرتونيــة  للســجالت  األمريكــي  وكذلــك 
ــة  ــق القيم ــات أو الوثائ ــظ املعلوم ــتخدمة يف حف املس
ــة الالزمــة، ســواء يف حفــظ تلــك املعلومــات  القانوني
أو الوثائــق، أو يف قيمتهــا يف اإلثبــات عندمــا يثــور 

ــأهنا.  ــزاع بش ن
شــهادات  بإصــدار  املخولــة  اجلهــة  معرفــة   -5
التصديــق اإللكــرتوين أو الرقمــي وإدارهتــا يف اململكــة 
شــهادات  اعتــامد  وكذلــك  الســعودية،  العربيــة 
ــة  ــات األجنبي ــن اجله ــادرة م ــي الص ــق الرقم التصدي
خــارج اململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك الوقــوف 
ــق  ــهادات التصدي ــدار ش ــة بإص ــة املخول ــىل اجله ع

اإللكــرتوين يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
الوقــوف عــىل أمهيــة منــح احلجيــة للتوقيــع   -6
ــح ذات  ــات، ومــدى ارتباطــه بمن اإللكــرتوين يف اإلثب
ــع  ــذا التوقي ــة ه ــق املتضمن ــهادة التصدي ــة لش احلجي

اإللكــرتوين.



2٠٠

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق اإللكرتوين يف إثبات العقد اإللكرتوين دراسة مقارنة بني األنظمة السعودية واألمريكية

أمهية البحث:
أوالً: األمهية العلمية للبحث :     

ــث  ــن حي ــث م ــذا البح ــة هل ــة العلمي ــق األمهي تنطل
ــهادة  ــة ش ــدى حجي ــو م ــث -وه ــوع البح إن موض
ــرتوين  ــد اإللك ــات العق ــرتوين يف إثب ــق اإللك التصدي
دراســة مقارنــة بــني األنظمــة الســعودية واألمريكيــة- 
موضــوع حديــث مل يتناولــه أحــد بالبحــث مــن قبــل، 
الوقــت  يف  اإللكــرتوين   التوقيــع  أن  إىل  باإلضافــة 
احلــايل ُيعــد بديــال عــن التوقيــع التقليــدي مــن حيــث 
التوثيــق واإلثبــات، وبنــاء عــىل ذلــك فــإن هــذا 
ــد  ــىل العق ــرتوين ع ــع اإللك ــرض للتوقي ــث يتع البح
ــة  ــدى حجي ــة، وم ــة القانوني ــن الناحي ــرتوين م اإللك
شــهادة التصديــق اإللكــرتوين أو الرقمــي للعقــد 
اإللكــرتوين )التــي تعطــى نتيجــة للتوقيــع اإللكــرتوين 

ــرتوين. ــد اإللك ــك العق ــات ذل ــح( يف إثب الصحي

ثانًيا: األمهية العملية للبحث:
ــى مــن أن العــامل  إن األمَهيَّــة العمليــة هلــذا البحــث َتَتأتَّ
ــري  ــرية جت ــة صغ ــح قري ــاهد- أصب ــام نش ــوم -ك الي
كثــري مــن التعامــالت فيهــا عــن ُبعــد، بوســائل 
إلكرتونيــة حديثــة، ومــن التقنيــات احلديثــة التــي 
ظهــرت يف اآلونــة األخــرية التوقيــع اإللكــرتوين، 
الــذي ُيعــد وســيلة َحديثــة إلبــرام العقــود اإللكرتونية 
تناســب عمليــات التجــارة اإللكرتونيــة، وصــوالً 
ــن  ــىل الصعيدي ــا ع ــادة حجمه ــرية وزي ــة األخ إىل تنمي
املحــيل والــدويل؛ األمــر الــذي يدعــو إىل رضورة 
ــة  ــك البني ــة، وكذل ــالت التجاري ــر املعام ــام بتطوي القي
ــذه  ــتخدام ه ــع اس ــق م ــا لتتواف ــة هب ــة املتعلق الترشيعي
التقنيــات والوســائل احلديثــة ومحايــة تلــك املعامالت.

إشكالية البحث:
ــة  ــد املتعلق ــة القواع ــث يف دراس ــكالية البح ــربز إش ت
ــق  ــهادات التصدي ــدار ش ــرتوين، وإص ــع اإللك بالتوقي
ــدى  ــع، وم ــذا التوقي ــا هل ــي تبًع ــرتوين أو الرقم اإللك

حجيتهــا يف اإلثبــات يف األنظمــة القانونيــة يف اململكــة 
ــدة  ــات املتح ــك يف الوالي ــعودية، وكذل ــة الس العربي
األمريكيــة، وعليــه يمكــن حتديــد مشــكلة البحــث يف 

ــة: ــاؤالت اآلتي التس
ــة  ــذات احلجي ــرتوين ل ــع اإللك ــع التوقي ــدى متت 1- م
التــي يتمتــع هبــا التوقيــع التقليــدي أو العــادي يف 

اإلثبــات يف األنظمــة الســعودية واألمريكيــة؟
2- مــدى حجيــة شــهادات التصديــق اإللكــرتوين 
الســعودية  األنظمــة  يف  اإلثبــات  يف  الرقمــي  أو 

واألمريكيــة؟

منهج البحث:
يعتمــد الباحــث يف هــذا البحــث عــىل املنهــج الوصفــي 
ــن  ــة م ــوص النظامي ــل النص ــارن، وحتلي ــيل املق التحلي
ــل  ــة، ومل يغف ــل الدراس ــة حم ــة األنظم ــالل دراس خ
البحــث الرجــوع إىل املواقــع اإللكرتونيــة املتخصصــة 
بأحــدث  ــا  ثريًّ مصــدًرا  باعتبارهــا  واملعتمــدة 
االجتاهــات، ســواء الترشيعيــة أو القضائيــة أو الفقهيــة.

الدراسات السابقة:
مــن أجــل تكويــن إطــار مفاهيمــي ترتكــز عليــه هــذه 
الدراســة يف بنــاء القواعــد القانونيــة ملوضوعهــا؛ فقــد 
ــث بالوقــوف عــىل الدراســات الســابقة  قــام الباح
التــي ســيقت يف ذات املوضــوع، والتــي ختــدم جوانبــه 

ــأيت: ــا ي ــات م ــذه الدراس ــن ه ــة، وم املختلف

1- التطعيــامت، هــاين ســليامن )1٤39 هـــ(. بعنــوان: 
حجيــة الكتابــة والتوقيــع اإللكرتونيــني يف إثبــات 
ــة.  ــة مقارن ــة قانوني ــة فقهي ــة - دراس ــالت املالي املعام
ــن( يف ســورة البقــرة  ْي والتــي خلصــت إىل أن آيــة )الدَّ
ــات  ــالت والترصف ــق كل التعام ــاًل يف توثي ــد أص ُتع
ــأي  ــة، وب ــت الكتاب ــكل كان ــىل أي ش ــة، وع بالكتاب
ــات؛ ألن  ــالت والترصف ــك املعام ــرت تل ــيلة ج وس

ــا. ــوم لفظه ــايف عم ــببها ال ين ــوص س خص
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ــا )2٠15م(.  ــد الرض ــالل عب ــح ج ــيني، فال 2- احلس
ــرار  ــرتوين يف الق ــع اإللك ــكلية التوقي ــر ش ــوان: أث بعن

اإلداري.
ــي  ــرتوين يضف ــع اإللك ــت إىل أن التوقي ــي خلص والت

ــرتوين.  ــرار اإلداري اإللك ــىل الق ــة ع ــة قانوني حجي

3- العبيــدي، أســامة بن غانــم ) 1٤3٤هـــ - 2٠12م 
(. بعنــوان: حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين يف اإلثبــات.

والتــي خلصــت إىل أن مــن أبــرز العقبــات واملشــاكل 
ــات  ــة والتوقيع ــالت اإللكرتوني ــه التعام ــي تواج الت
اإللكرتونيــة هــي مشــكلة تأمــني ســالمة وأمــن هــذه 

ــة. ــات اإللكرتوني ــالت والتوقيع التعام

٤- الــداود، فهــد بــن عبــد العزيــز )1٤3٤ هـــ(. 
بعنــوان: االختصــاص القضائــي يف عقــد التجــارة 
ــذي  ــام ال ــت إىل أن النظ ــي خلص ــة. والت اإللكرتوني
ــام  ــو النظ ــة ه ــارة اإللكرتوني ــد يف التج ــم العق حيك
الــذي اتفــق عليــه املتعاقــدان، والــذي ُيعــرف بقانــون 
اإلرادة، رشيطــة أن يكــون هــذا النظــام مســتمًدا مــن 

ــراء. ــالمية الغ ــة اإلس ــكام الرشيع أح

ــد اهلل ) 1٤2٤  ــم عب ــن إبراهي ــد اهلل ب ــارص، عب 5- الن
اإللكرتونيــة  العقــود  بعنــوان:   .) م   2٠٠3  - هـــ 
ــة مقدمــة  ــة، ورقــة بحثي ــة مقارن ــة تطبيقي دراســة فقهي
ــة  ــني الرشيع ــة ب ــة اإللكرتوني ــامل املرصفي ــر األع ملؤمت
ــع األول  ــن 9-11 ربي ــرتة م ــد يف الف ــون، املنعق والقان
ــة  ــو 2٠٠3م، غرف ــق 1٠-12 ماي 1٤2٤ هـــ، املواف

ــة ديب. ــارة وصناع جت
التوقيــع  اســتخدام  صحــة  إىل  خلصــت  والتــي 
اإللكــرتوين إلثبــات العقــود اإللكرتونيــة يف الفقــه 

اإلســالمي.

ــا اخليــل، ماجــد حممــد ســليامن ) 1٤28 هـــ (.  6- أب
ــرتوين. ــد اإللك ــوان: العق بعن

والتــي خلصــت إىل أنــه مــن أبــرز وســائل اإلثبــات يف 

العقــد اإللكــرتوين الكتابــة والتوقيــع اإللكــرتوين.
ومجيــع الدراســات الســابقة مل تتعــرض ملوضــوع بحثنــا 
املتمثــل يف شــهادة التصديــق اإللكــرتوين وحجيتهــا يف 
ــعودية  ــة الس ــا لألنظم ــرتوين وفًق ــد اإللك ــات العق إثب

واألمريكيــة.

خطة البحث:
حتقيًقــا ألهــداف البحــث؛ فقــد جــاء يف ثالثــة مباحث، 

وذلــك عىل النحــو اآليت:
املبحث األول: ماهية العقد اإللكرتوين.

املطلب األول: مفهوم العقد اإللكرتوين.
املطلب الثاين: الطبيعة القانونية للعقد اإللكرتوين.

املطلب الثالث: خصائص العقد اإللكرتوين.
املبحث الثاين: توثيق العقد اإللكرتوين.

املطلب األول: ماهية التوقيع اإللكرتوين.
املطلب الثاين: ماهية جهات التصديق اإللكرتوين.

املطلب الثالث: شهادات التصديق اإللكرتوين.
املبحث الثالث: إثبات العقد اإللكرتوين.

يف  اإللكــرتوين  التوقيــع  حجيــة  األول:  املطلــب 
اإلثبــات.

يف  اإللكــرتوين  الســجل  حجيــة  الثــاين:  املطلــب 
اإلثبــات.

املبحث األول: ماهية العقد اإللكرتوين:
ســوف نتطــرق -بمشــيئة اهلل عــز وجــل- مــن خــالل 
ــرتوين  ــد اإللك ــوم العق ــد مفه ــث إىل حتدي ــذا املبح ه
)Electronic Contract( )مطلــب أول(، ثــم الطبيعــة 
القانونيــة للعقــد اإللكــرتوين )مطلــب ثــان(، وأخــرًيا 
ــب  ــرتوين )مطل ــد اإللك ــص العق ــىل خصائ ــرف ع نتع

ثالــث( وذلــك عــىل النحــو اآليت:

املطلب األول: مفهوم العقد اإللكرتوين.
مــع تطــور التقنيــات احلديثــة والوســائل التكنولوجيــة 
يف شــتى مناحــي احليــاة، وبخاصــة يف البيئــة التجاريــة، 
ــة  ــائل التقليدي ــان إىل الوس ــدان ال يركن ــح املتعاق أصب
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التــي كانــت حتكــم عمليــة التعاقــد مــن قبــل وحدهــا، 
الوســائل  التعاقــد مــن خــالل  وبالتــايل يمكنهــام 
ــي  ــت، والت ــبكة اإلنرتن ــة ش ــا أمهي ــة، وأكثره احلديث
ــارة  ــائل التج ــم وس ــن إىل أه ــا الراه ــت يف وقتن حتول
األكثــر  والوســائل  الركائــز  وإحــدى  الدوليــة، 
شــيوًعا واســتخداًما يف عمليــات التعاقــد عــىل الســلع 
ــالل  ــن خ ــك م ــاف، 2٠٠6م(، وذل ــات )قط واخلدم

          .)E-Commerce( التجــارة اإللكرتونيــة 
ــا  ــا ملموًس ــت واقًع ــة أصبح ــارة اإللكرتوني إن التج
االقتصاديــة،  العوملــة  أدوات  إحــدى  باعتبارهــا 
وصــارت حقيقــة يعيشــها املجتمــع، فأتاحــت العديــد 
مــن املزايــا بالنســبة لرجــال األعــامل والــرشكات 
ــني  ــات ب ــلع واخلدم ــرض الس ــة ع ــة، يف عملي التجاري
ــا،  ــام بينه ــارش في ــاء مب ــات، دون لق ــن اجله ــد م العدي
ــو  ــىل نم ــة ع ــارة اإللكرتوني ــك التج ــاعدت تل ــام س ك
ــا.  ــاطة إجراءاهت ــهولة وبس ــًرا لس ــة نظ ــارة العاملي التج
فالتجــارة اإللكرتونيــة هــي كافــة العمليــات التجاريــة 
ــة  ــائل اإللكرتوني ــطة الوس ــا بواس ــم إبرامه ــي يت الت
)الــداود،  اإلنرتنــت.  شــبكة  وبخاصــة  احلديثــة، 
املســتهلك  اليــوم  ذلــك نجــد  1٤3٤ هـــ( وعــىل 
اإللكــرتوين )Consumer Electronics( الــذي يتعاقد 
مــع رشكات عــرب الشــبكة العنكبوتيــة مــن أجــل تلبيــة 
احتياجاتــه مــن ســلع وخدمــات يقــوم بالدلــوف 
املتخصصــة، والتــي مــن  املواقــع اإللكرتونيــة  إىل 
ــم إبرامــه،  ــع عــىل رشوط العقــد إىل أن يت خالهلــا يطل
ــا  عــن طريــق دفــع قيمــة الســلعة أو اخلدمــة إلكرتونيًّ
ــليم  ــم التس ــرتوين، ويت ــع اإللك ــة الدف ــطة بطاق بواس
ــن  ــارة ع ــلع عب ــت الس ــا إذا كان ــتهلك إلكرتونيًّ للمس
ــة أو غريهــا مــن  ــة أو كتــب إلكرتوني برامــج معلوماتي
ــدوي،  ــليم الي ــا التس ــب طبيعته ــي ال تتطل ــلع الت الس
ــا مــن خــالل منــدويب  وقــد يكــون التســليم يدويًّ

ــاق)1(. ــب االتف ــة بحس الرشك
اإللكــرتوين  التعاقــد  يف  والبســاطة  الســهولة  وإزاء 
عــىل النحــو الســابق، فقــد تعاظــم اســتخدام العقــود 
ــتوى  ــىل املس ــواء ع ــن، س ــا الراه ــة يف وقتن اإللكرتوني
الداخــيل أو اخلارجــي؛ نظــًرا ملــا تتمتــع بــه مــن 
الرسعــة والقــدرة عــىل التغلــب عــىل حاجــزي الزمــان 
واملــكان بــكل ســهولة ويــرس )حممــود، 2٠1٤م(. 
عــن  تعريفــه  يف  خيتلــف  ال  اإللكــرتوين  والعقــد 
العقــد التقليــدي أو العــادي، فهــو عبــارة عــن توافــق 
إرادتــني عــىل إحــداث أثــر قانــوين معــني؛ وعــىل ذلــك 
ــة  ــدي إال يف الكيفي ــد التقلي ــن العق ــف ع ــو ال خيتل فه
ــني، 2٠٠٤م(  ــا، )الصاحل ــد هب ــي ينعق ــة الت أو الطريق
ــالل  ــن خ ــرتوين م ــرص اإللك ــل يف العن ــي تتمث والت
ــطتها،  ــد بواس ــم التعاق ــي يت ــت، والت ــبكة اإلنرتن ش
بمعنــى آخــر جيــب لكــي يتــم التعاقــد اإللكــرتوين أن 
يكــون لــدى الشــخص أو املســتهلك جهــاز حاســوب 
ــت". ــاالت "اإلنرتن ــة لالتص ــبكة الدولي ــل بالش متص
العقــد  تعريــف  يمكــن  ســبق  مــا  خــالل  ومــن 
اإللكــرتوين وفًقــا للتوجيــه األوريب رقــم )7/97( 
ــرة  ــة فق ــادة الثاني ــادر يف 1997/5/2٠م يف امل والص
ــربم  ــات ي ــوال أو خدم ــق بأم ــد يتعل ــه "كل عق 2 بأن
بــني املــورد واملســتهلك يف نطــاق نظــام بيــع أو تقديــم 
خدمــة أو خدمــات عــن ُبعــد، ينظمــه املــورد باســتعامل 
ــد  ــرام العق ــد إلب ــن ُبع ــال ع ــر لالتص ــة أو أكث تقني

ــذه". وتنفي
ــات  ــرتوين يف الوالي ــد اإللك ــف العق ــن تعري ــام يمك ك
ــون املوحــد ملعامــالت  ــا للقان ــة وفًق املتحــدة األمريكي

) ( املســتهلك اإللكــرتوين هــو "كل كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يســعى إىل احلصــول عــىل 
ســلعة أو خدمــة أو معلومــة أو برنامــج بواســطة جهــاز إلكــرتوين مرتبــط بشــبكة اإلنرتنــت". 

انظــر يف ذلــك:
التجــارة  نظــام  قــام  كــام   ،)https://roohalqanon.blogspot.com/2015/08/blog-post.html(

اإللكرتونيــة الســعودي اجلديــد يف ثنايــا املــادة األوىل منــه بوضــع تعريــف للمســتهلك 
ــىل  ــول ع ــًة يف احلص ــة رغب ــارة اإللكرتوني ــل بالتج ــذي يتعام ــخص ال ــه: "الش ــرتوين بأن اإللك

ــة".  ــر اخلدم ــا موف ــي يوفره ــات الت ــات أو اخلدم املنتج

(https://roohalqanon.blogspot.com/2015/08/blog-post.html)
(https://roohalqanon.blogspot.com/2015/08/blog-post.html)
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ــي  ــوبية األمريك ــات احلاس املعلوم
املــادة  (  يف   uniform commercial code( ) ucc (

)2/2٠٤( منــه بأنــه " العقــد الــذي يتــم فيــه االتفــاق 
ــه".    ــراف بتنظيم ــاء األط ــس رض ــيلة تعك ــة وس بأي

وبالنســبة للمنظــم الســعودي فقــد قــام نظــام التجــارة 
منــه  األوىل  املــادة  ثنايــا  يف  اجلديــد  اإللكرتونيــة 
ــربم  ــذي ُي ــاق ال ــه "االتف ــد بأن ــف للعق ــع تعري بوض
ــون بالتجــارة  ــن يتعامل ــراف الذي ــني األط ــا ب إلكرتونيًّ
ــد  ــعودي قص ــم الس ــد أن املنظ ــة". ونعتق اإللكرتوني
بالعقــد هنــا العقــد اإللكــرتوين ومــا يــدل عــىل ذلــك 
ــا  ــربم إلكرتونيًّ ــه ال ُي ــا "؛ إذ إن ــربم إلكرتونيًّ ــه " ُي قول
ســوى العقــد اإللكــرتوين متييــًزا لــه عــن العقــد 
العــادي أو التقليــدي الــذي يــربم بالوســائل التقليديــة، 
ــارة  ــام التج ــم نظ ــف ورد يف خض ــذا التعري ــام أن ه ك
ــايل فهــو يتحــدد بنطاقهــا.   ــد، وبالت ــة اجلدي اإللكرتوني
     مــن خــالل مــا ســبق نســتنتج أن املنظــم الســعودي 
ــالل  ــن خ ــرتوين م ــد اإللك ــف للعق ــع تعري ــام بوض ق
ــرشع  ــوة بامل ــد، أس ــة اجلدي ــارة اإللكرتوني ــام التج نظ
ــون  ــه يف قان ــدًدا ل ــا حم ــع تعريًف ــذي وض ــي ال األمريك

.Uniform Commercial Code )UCC( 1952

يف  اهتــم  األمريكــي  املــرشع  أن  الباحــث  ويــرى 
تعريفــه للعقــد اإللكــرتوين بــرضورة رضــاء األطــراف 
باالتفــاق أو العقــد، بغــض النظــر عــن وســيلة إبــرام 
ذلــك العقــد، يف حــني نجــد أن املنظــم الســعودي اهتم 
يف تعريفــه للعقــد اإللكــرتوين بوســيلة إبرامــه، املتمثلــة 
يف إحدى الوســائل اإللكرتونيــة، ومل يتطرق إىل رضورة 

توافــر رضــاء األطــراف عــىل ذلــك العقــد.

املطلب الثاين: الطبيعة القانونية للعقد اإللكرتوين:
ــرتوين،  ــد اإللك ــابقة للعق ــات الس ــالل التعريف ــن خ م
تبــني أنــه يتســم بانعقــاده مــن خــالل اســتخدام 
إحــدى وســائل االتصــال اإللكرتونيــة أو وســيط 
إلكــرتوين مثــل : التليفزيــون املرئــي، أو اإلنرتنــت 

ــارص،  ــرتوين )Email(، )الن ــد اإللك )Web(، أو الربي
بــدون ســنة نــرش( ووفًقــا لذلــك اختلــف فقهــاء 
ــامت أو  ــم س ــم أله ــالف نظرهت ــا الخت ــون تبًع القان
مميــزات هــذا العقــد يف حتديــد الطبيعــة القانونيــة هلــذا 
العقــد اإللكــرتوين، فــريى فريــق أن العقــد اإللكــرتوين 
يعــد مــن العقــود التــي تــربم عــن ُبعــد بــني غائبــني، 
ويــرى فريــق ثــان أن العقــود اإللكرتونيــة ُتعــد نوًعــا 
ــد  ــث أن العق ــق ثال ــرى فري ــان، وي ــود اإلذع ــن عق م
ــك  ــامة، وذل ــود املس ــن العق ــًدا م ــد عق ــرتوين ُيع اإللك

ــل اآليت: ــىل التفصي ع

ــود  ــن العق ــد م ــرتوين عق ــد اإللك ــرع األول: العق الف
ــن: ــن غائب ــد ب ــن ُبع ــربم ع ــي ت الت

ــد  ــان، 2٠٠1م(، أن العق ــه )رمض ــض الفق ــرى بع ي
ــا،  ــا ومكاًن ــني زماًن ــني غائب ــد ب ــو تعاق ــرتوين ه اإللك
املراســلة  بطريــق  التعاقــد  شــأن  ذلــك  يف  شــأنه 
التعاقــد  اهلاتــف؛ وذلــك ألن  بطريــق  التعاقــد  أو 
ــدور  ــدم ص ــًرا لع ــني نظ ــني غائب ــون ب ــرتوين يك اإللك
اإلجيــاب والقبــول يف ذات اللحظــة، إذ يوجــد فاصــل 
زمنــي بــني علــم املوجــب بالقبــول وصــدوره، كــام أنــه 

ــن. ــني املتعاقدي ــكان ب ــالف يف امل ــد اخت يوج
ــود،  ــه )حمم ــن الفق ــر م ــض اآلخ ــرى البع ــني ي يف ح
هــو  اإللكــرتوين  العقــد  أن   - وبحــق   - 2٠1٤م( 
ــن  ــكان وحارضي ــث امل ــن حي ــني م ــني غائب ــد ب تعاق
ــن  ــكان املتعاقدي ــك أن م ــة ذل ــان؛ آي ــث الزم ــن حي م
ــا يف بلــدة واحــدة أو دولــة واحــدة  متلــف ســواء كان
أمــا زمــان  مــكان واحــد،  ألهنــام ال جيتمعــان يف 
ــي بــني  التعاقــد فهــو واحــد، فــال يوجــد فاصــل زمن
اإلجيــاب والقبــول، وذلــك ألن صفحــة العقــد تكــون 
ــد  ــىل املتعاق ــا ع ــارض، وم ــل الع ــن قب ــلًفا م ــدة س ُمع
أو املســتهلك ســوى قبــول العــرض أو رفضــه؛ وعــىل 
ــن  ــًزا م ــًا متمي ــد نوع ــرتوين ُيع ــد اإللك ــك فالعق ذل
العقــود؛ إذ إنــه عقــد يــربم عــن ُبعــد بوســيلة اتصــال 
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ــة. إلكرتوني
الفــرع الثــاين: العقــد اإللكــرتوين يعــد نــوًع مــن عقــود 

اإلذعان:  
يــرى بعــض الفقــه )Luc, 2001( أن العقــد اإللكرتوين 
يعتــرب عقــًدا مــن عقــود اإلذعــان،)2( حيــث غالًبــا مــا 
ــه  ــه إجياب ــرتوين بتوجي ــد اإللك ــب يف العق ــوم املوج يق
إىل مجهــور املســتهلكني يف صــورة نمــوذج أو عقــد 
حمــرر مثبــت للتعاقــد عــرب وســائل االتصــال احلديثــة، 
ــة  ــه بكاف ــاب قبول ــذا اإلجي ــه ه ــه إلي ــن وج ــون مل ويك
ــارة  ــام التج ــرى أن نظ ــه. ون ــه أو رفض ــه وبيانات أجزائ
القانونيــة  احلاميــة  وفــر  قــد  اجلديــد  اإللكرتونيــة 
العقــد  يف  )القابــل(  املســتهلك  للطــرف  الالزمــة 

ــىل: ــل ع ــه يعم ــث إن ــرتوين، حي اإللك

التجــارة  معامــالت  الثقــة يف صحــة  تعزيــز  أوالً: 
وســالمتها. اإللكرتونيــة 

ثانًيــا: توفــري احلاميــة الالزمــة للمســتهلك مــن الغــش 
أو اخلــداع أو التضليــل، إذ حظــر هــذا النظــام تضمــني 
ــاًء  ــا أو ادع ــا أو بياًن ــرتوين، )3( عرًض ــالن اإللك اإلع
كاذًبــا أو مصوًغــا بعبــارات مــن شــأهنا أن تــؤدي 
بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة إىل خــداع أو تضليــل 

ــتهلك.)٤( املس
ثالًثا: دعم وتطوير التجارة اإللكرتونية.

ــن  ــًدا م ــد عق ــرتوين ُيع ــد اإللك ــث: العق ــرع الثال الف
ــامة: ــود املس العق

ــا  ــي خصه ــود الت ــك العق ــي "تل ــامة ه ــود املس العق
املــرشع باســم معــني، ونظــم أحكامــه بنصــوص 
خاصــة، نظــًرا لكثــرة شــيوعه يف احليــاة العمليــة" 

)2( عقــد اإلذعــان هــو العقــد الــذي يســلم فيــه أحــد طرفيــه بــرشوط مقــرره يضعهــا الطــرف 
ــل  ــون حم ــج تك ــق أو منت ــلع أو مراف ــق بس ــام يتعل ــك في ــتها، وذل ــمح بمناقش ــر، وال يس اآلخ

ــدة، 19٤6م((. ــك: )الص ــر يف ذل ــيل. )انظ ــوين، أو فع ــكار قان احت
)3 ( اإلعــالن اإللكــرتوين هــو "كل دعايــة بوســيلة إلكرتونيــة يقــوم هبــا موفــر اخلدمــة، هتــدف 
ــك:  ــر يف ذل ــارش" )انظ ــري مب ــارش أو غ ــلوب مب ــة بأس ــم خدم ــج أو تقدي ــع منت ــجيع بي إىل تش

ــة الســعودي(. املــادة األوىل مــن نظــام التجــارة اإللكرتوني
)5( املادة )5( من نظام التعامالت اإللكرتونية.)٤( املادة )11( من نظام التجارة اإللكرتونية السعودي.

)العبيــدي، 2٠٠9م: 7، 8(. ووفًقــا للتعريــف الســابق 
فــإن العقــد اإللكــرتوين طبًقــا لنظــام التعامــالت 
اإللكرتونيــة الســعودي الصــادر باملرســوم امللكــي 
ونظــام  1٤28/3/8هـــ،  بتاريــخ  )م/18(  رقــم 
التجــارة اإللكرتونيــة لعــام 1٤٤٠هـــ يعــد مــن العقود 
ــه  ــام بتنظيم ــعودي ق ــم الس ــون املنظ ــًرا لك ــامة نظ املس
مــن خــالل نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة باملــواد )1٠ 
،11(، وأيًضــا مــن خــالل نظــام التجــارة اإللكرتونيــة 
مــن خــالل املــواد )7، 8، 1٠، 13، 1٤( واملتعلقــة 
ــة للمســتهلك يف العقــد اإللكــرتوين. ــة القانوني باحلامي
كــام أن األحــكام الــواردة يف كل مــن نظــام التعامــالت 
اإللكرتونيــة ونظــام التجــارة اإللكرتونيــة تعمــل عــىل 
لتحقيــق  الوســائل اإللكرتونيــة  اســتعامل  تســهيل 
أهــداف نمــو التجــارة اإللكرتونيــة يف اململكــة العربيــة 
ــائل  ــذه الوس ــرتف هب ــم اع ــام أن املنظ ــعودية، ك الس

ــات.)5( ــة يف اإلثب اإللكرتوني

املطلب الثالث: خصائص العقد اإللكرتوين:
مــن خــالل تعريــف العقــد اإللكــرتوين تــم اســتنباط 
ــن  ــف ع ــذي خيتل ــد ال ــذا العق ــامت ه ــص وس خصائ

ــي:  ــامت ه ــذه الس ــم ه ــادي، وأه ــد الع العق

الفرع األول: العقد اإللكرتوين ُيربم عن ُبعد:
ــن  ــني م ــني غائب ــه ب ــم إبرام ــرتوين يت ــد اإللك إن العق
ــان، أي  ــث الزم ــن حي ــن م ــكان، وحارضي ــث امل حي
أنــه يتــم بــني متعاقديــن ال جيمعهــا جملــس عقــد 
حقيقــي، إذ مــن خــالل هــذا العقــد يتــم التعاقــد عــن 
ُبعــد بوســائل اتصــال إلكرتونيــة حديثــة، وعــىل ذلــك 
ــد، إذ  ــن ُبع ــة ع ــود املربم ــة العق ــي إىل طائف ــو ينتم فه
مــن خاللــه يتــم تبــادل اإلجيــاب والقبــول اإللكــرتوين 
عــرب شــبكة اإلنرتنــت فيجمعهــم بذلــك جملــس عقــد 
حكمــي افــرتايض )رشــدي، 1997م(، ولذلــك فهــو 
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ــض  ــه يف بع ــام أن ــن، ك ــوري ُمتزام ــد ف ــب عق يف الغال
األحيــان ُيعــد عقــًدا غــري ُمتزامــن، والــذي فيــه 
يكــون اإلجيــاب غــري ُمزامــن للقبــول، وهــذا التزامــن 
ــد، ودون  ــراف العق ــني أط ــة ب ــة التفاعلي ــؤدي الصف ي
حضــور مــادي للمتعاقديــن يف جملــس واحــد. بمعنــى 
ــكل  ــي تش ــات الت ــات واملعلوم ــادل البيان ــم تب ــه يت أن
اإلجيــاب والقبــول بــني املتعاقديــن مــن خــالل معاجلــة 
ــث  ــتخدم، حي ــرتوين املس ــيط اإللك ــات والوس املعلوم
ــة افرتاضيــة ملحــل العقــد  تكــون هنــاك إمكانيــة ملعاين
وجتربتــه، وتعــرف املســتهلك عــىل مجيــع املســائل 
التعاقــد،  بمحــل  املتعلقــة  والتفصيليــة  اجلوهريــة 
باإلضافــة إىل أنــه يتــم التحقــق مــن شــخص املتعاقــد 

ــر. اآلخ

الفــرع الثــاين: العقــد اإللكــرتوين يتــم اســتخدام 
إبرامــه: يف  اإللكرتونيــة  الوســائط 

مــع ثــورة التقــدم التكنولوجــي وخاصــة يف جمــال 
ــة يف  ــائط اإللكرتوني ــار الوس ــع انتش ــاالت، وم االتص
أرجــاء املعمــورة وتنوعهــا أصبــح ممكنـًـا انعقــاد العقود 
ــس  ــمى بمجل ــا كان يس ــود مل ــا دون وج ــني أطرافه ب
ــس  ــل، 1٤3٠هـــ( فمجل ــا اخلي ــد. )أب ــاد العق انعق
انعقــاد العقــد أصبــح موجــوًدا حكــاًم بــني املتعاقديــن 
ــتخدمه  ــذي يس ــرتوين ال ــيط اإللك ــق الوس ــن طري ع
ــد  ــد، وُيع ــك التعاق ــرام ذل ــد إلب ــريف العق ــن ط كل م
ــد،  ــاد العق ــس انعق ــة جمل ــرتوين بمثاب ــيط اإللك الوس
ــكام  ــىل رشوط وأح ــاوض ع ــه التف ــن خالل ــم م ويت
العقــد فيــام بــني أطرافــه. )أبــا اخليــل، 1٤3٠هـــ( ومن 
ــم مجــع أطــراف  خــالل ذلــك الوســيط اإللكــرتوين ث
ــة دون أن يكــون كل  العقــد بصــورة إلكرتونيــة حكمي

ــده. ــًدا بجس ــم متواج منه

ــاري  ــع جت ــرتوين ذو طاب ــد اإللك ــث: العق ــرع الثال الف
ــتهالكي: واس

ــاري؛  ــع التج ــرتوين الطاب ــد اإللك ــىل العق ــب ع يغل

لذلــك يطلــق عليــه اســم "عقــد التجــارة اإللكرتونية". 
فالتجــارة اإللكرتونيــة هــي املجــال الــذي يظهــر فيــه 
العقــد اإللكــرتوين بصفــة خاصــة؛ وذلــك ألن العقــد 
ــارة  ــائل التج ــن وس ــيلة م ــم وس ــو أه ــرتوين ه اإللك
ــذا  ــة يف ه ــارة اإللكرتوني ــد بالتج ــة، ويقص اإللكرتوني
ــة  ــالت التجاري ــض أو كل املعام ــذ بع ــياق: تنفي الس
يف الســلع واخلدمــات التــي تتــم بــني مؤسســة جتاريــة 
وأخــرى، أو بــني تاجــر فــرد ومســتهلك، وذلــك 
أو  واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا  بواســطة 
ــة. )منصــور، 2٠٠3م(. وســائل االتصــال اإللكرتوني
وجتــدر اإلشــارة إىل أن العقــود املربمــة بالوســائط 
ــتهلك  ــة واملس ــات التجاري ــني املرشوع ــة ب اإللكرتوني

ــتهالك ــد اس ــوذج عق ــذ نم ــا تتخ ــادة م ع
 "Contract Consummation" )Michelle, 1998(، 
ــاري ــد جت ــا عق ــه غالًب ــد بأن ــذا العق ــك يتصــف ه  لذل
ــتهلًكا، ــه مس ــن في ــد املتعاقدي ــون أح ــتهالكي؛ ك  اس

ــه ــب محايت ــذي جي ــف ال ــرف الضعي ــو الط .وه

الفرع الرابع: العقد اإللكرتوين عقد عابر للحدود:
ــة  ــال اإللكرتوني ــات االتص ــه تقني ــت ب ــا أت ــم م إن أه
ــة واحــدة؛  ــه قري ــه كأن ــة هــو جعلهــا العــامل كل احلديث
حيــث ألغــت تلــك التقنيــات احلــدود اجلغرافيــة، 
بحيــث أصبحــت املعلومــات تتدفــق بحريــة عــرب 
وضعــه  األمــر  وهــذا  املختلفــة،  الــدول  حــدود 
املنظــم الســعودي يف اعتبــاره عنــد تنظيمــه لنظــام 
ــارة  ــة التج ــح حري ــث من ــة، حي ــارة اإللكرتوني التج
ــق،  ــام عائ ــدود دون ــرب احل ــياهبا ع ــة وانس اإللكرتوني
إال أنــه يف الوقــت ذاتــه أحــاط تلــك التجــارة بســياج 
مــن الضامنــات التــي تضفــي عليهــا الثقــة والطمأنينــة 
ــك  ــر تل ــىل دعــم وتطوي ــل ع ــي تعم ــل، والت يف التعام

التجــارة اإللكرتونيــة. 
وعــىل ذلــك، فالعقــد اإللكــرتوين قــد يتــم إبرامــه بــني 
بائــع يف لنــدن، ومشــرٍت يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
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ــى أن  ــازي، 2٠٠2م(، بمعن ــكا )حج ــج يف أمري ومنت
هــذا العقــد هــو عقــد عابــر للحــدود ينعقــد بالوســائط 

اإللكرتونيــة.

املبحث الثاين: توثيق العقد اإللكرتوين:
بــني  تتــم   )E-Commerce( اإللكرتونيــة  التجــارة 
أشــخاص ال يعــرف بعضهــم بعًضــا، وعــىل منتجــات 
ــد  ــايل الب ــة، وبالت ــة حقيق ــة رؤي ــري مرئي ــات غ وخدم
مــن التثبــت مــن قــدرة أطــراف التعامــل عــىل الوفــاء 
بالتزاماهتــم، وبالتــايل كان البــد مــن إجيــاد طــرف 
ثالــث حمايــد وموثــوق بــه ومعتمــد ومرخــص لــه مــن 
ــة  ــن صح ــد م ــه التأك ــة، وظيفت ــلطات املعني ــل الس قب
اإلرادة وإســنادها إىل منشــئها وجديتهــا يف االلتــزام بــام 
ــن  ــات ع ــذه االتفاق ــد هب ــه، والبع ــاق علي ــيتم االتف س
الغــش واالحتيــال )أبــو الليــل، 2٠٠3م(، هــذه اجلهــة 
هــي" مقــدم خدمــات التصديــق" التــي تقــوم بإصــدار 
شــهادات توثيــق إلكرتونيــة إلثبــات الترصفــات التــي 
تتــم بواســطة الوســائط اإللكرتونيــة، وهذه الشــهادات 
ــات الالزمــة إلمتــام  ــع البيان ــد أن حتتــوي عــىل مجي الب
التعاقــد، وذلــك بعــد التأكــد مــن صحــة التوقيعــات 

ــا. ــبتها إىل مصدره ــة ونس اإللكرتوني
ــذا  ــيم ه ــوم بتقس ــوف نق ــدم، س ــا تق ــىل م ــاًء ع وبن

املبحــث عــىل النحــو اآليت:
املطلب األول: ماهية التوقيع اإللكرتوين:

املطلب الثاين: ماهية جهات التصديق اإللكرتوين:
املطلب الثالث: شهادات التصديق اإللكرتوين:

املطلب األول: ماهية التوقيع اإللكرتوين:
وتنامــي  احلديثــة  االتصــال  وســائل  ظهــور  مــع 
نشــأة  خــالل  مــن  الدوليــة  التجــارة  يف  دورهــا 
إىل  احلاجــة  إىل  ذلــك  أدى  اإللكرتونيــة؛  التجــارة 
 )Electronic Signature( اإللكــرتوين  التوقيــع 
والــذي هــو عبــارة عــن جمموعــة مــن األرقــام 
والرمــوز والشــيفرات التــي ال يمكــن أن يفهمهــا غــري 

ــا  ــف كليًّ ــرتوين خيتل ــع اإللك ــذا التوقي ــا، ه صاحبه
عــن التوقيــع التقليــدي الــذي يعتمــد باألســاس عــىل 
اســتخدام حركــة اليــد، وعــىل ذلــك ســوف نبحــث يف 
ماهيــة ذلــك التوقيــع اإللكــرتوين مــن حيــث تعريفــه 

وصــوره ووظائفــه عــىل النحــو اآليت:

الفرع األول: تعريف التوقيع اإللكرتوين:
ــرتوين  ــع اإللك ــف التوقي ــعودي بتعري ــم الس ــام املنظ ق
ــة،  ــات إلكرتوني ــه "بيان )Electronic Signature( بأن

مدرجــة يف تعامــل إلكــرتوين، أو مضافــة إليــه، أو 
ــع  ــة املوق ــات هوي ــتخدم إلثب ــا تس ــه منطقيًّ ــة ب مرتبط
واكتشــاف  اإللكــرتوين،  التعامــل  عــىل  وموافقتــه 
ــع  ــد التوقي ــل بع ــذا التعام ــىل ه ــرأ ع ــل يط أي تعدي
عليــه")6(. يتضــح مــن خــالل ذلــك التعريــف أن 
املنظــم الســعودي عمــل عــىل بيــان مــا للتوقيــع 
ــن  ــا، م ــوم هب ــي أن يق ــف ينبغ ــن وظائ ــرتوين م اإللك
حيــث تعيــني هويــة املوقــع عــىل التعامــل اإللكــرتوين 
وموافقتــه عليــه وعــىل كل مــا يطــرأ عــىل هــذا التعامــل 
بعــد التوقيــع عليــه. كــام قــام املــرشع األمريكــي 
بتعريــف التوقيــع اإللكــرتوين بأنــه "أي صــوت أو 
ــا  ــق منطقيًّ ــط أو متعل ــرتوين مرتب ــراء إلك ــز أو إج رم
بســجل وينفــذ أو يعتمــد مــن الشــخص الراغــب 
 .)7(  )Susan, et al., 2017( الســجل".  توقيــع  يف 
بمعنــى أن التوقيــع اإللكــرتوين عبــارة عــن أي صــوت 
ــا  إلكــرتوين أو رمــز أو عمليــة أو إجــراء مرتبــط منطقيًّ
مــع ســجل )عقــد أو غــريه( وتنفيذهــا أو اعتامدهــا مــن 

ــجل.  ــذا الس ــىل ه ــع ع ــة التوقي ــخص بني ــل ش قب
)Sylvia, 2005(

ممــا ســبق، يــرى الباحــث أن املنظــم الســعودي اهتم يف 
تعريفــه للتوقيــع اإللكــرتوين بوظائــف هــذا التوقيــع، 

)6( املــادة األوىل مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة الســعودي الصــادر بالرســوم امللكــي رقــم 
)م/18( وتاريــخ 1٤28/3/8هـ.

)7( UETA, UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT 
)2000(, DEFINITIONS, number 7.   
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ــع  ــاء التوقي ــة إنش ــي بطريق ــرشع األمريك ــم امل واهت
ــث  ــرى الباح ــك ي ــىل ذل ــامده، وع ــرتوين واعت اإللك
أنــه كان يتعــني عــىل املنظــم الســعودي أن حيــذو حــذو 
التعــرض  رضورة  حيــث  مــن  األمريكــي  املــرشع 
لكيفيــة إنشــاء ذلــك التوقيــع واعتــامده مــن قبــل 
اجلهــات املختصــة؛ إذ إن أهــم مــا يميــز هــذا التوقيــع 

ــة. ــة احلديث ــائه اإللكرتوني ــيلة إنش ــو وس ه
ــرتوين  ــع اإللك ــار للتوقي ــدم، نخت ــا تق ــىل م ــاًء ع بن
ــة التــي  ــه "جمموعــة مــن اإلجــراءات التقني ــا بأن تعريًف
ــذه  ــه ه ــدر عن ــن تص ــخصية م ــد ش ــمح بتحدي تس
الــذي  التــرصف  بمضمــون  وقبولــه  اإلجــراءات 
ــي، 2٠٠٠م: 3٤(.  ــبة" )مجيع ــع بمناس ــدر التوقي يص
فقــد جــاء هــذا التعريــف ُمــربًزا لكيفيــة إنشــاء التوقيع 
ــد  ــة حتدي ــام مهم ــع أو النظ ــارًكا للترشي ــرتوين ت اإللك
ــي وردت  ــرتوين والت ــع اإللك ــة للتوقي ــور املختلف الص

ــرص.  ــال ال احل ــبيل املث ــىل س ع
ويمكننــا القــول بأنــه كان نتيجــة الثــورة التكنولوجيــة 
ــاالت-  ــا االتص ــورة تكنولوجي ــة ث ــة- وبخاص احلديث
ــع التقليــدي  أن حــل التوقيــع اإللكــرتوين حمــل التوقي
يف إبــرام كثــري مــن العقــود واملحــررات. )الطعيــامت، 

1٤39 هـ(

الفرع الثاين: صور التوقيع اإللكرتوين:
للتوقيــع  الســعودي  املنظــم  تعريــف  مــن خــالل 
للتوقيــع  مــا  ببيــان  قــام  أنــه  رأينــا  اإللكــرتوين 
ــواع  ــد أن ــر حتدي ــارًكا أم ــف، ت ــن وظائ ــرتوين م اإللك
وصــور هــذا التوقيــع الجتهــاد الفقــه وفًقــا ملــا 
وخاصــة يف  تكنولوجيــة،  تطــورات  مــن  يســتجد 
جمــال االتصــاالت التــي قــد تــأيت بصــور جديــدة مــن 

اإللكرتونيــة. التواقيــع 
ــور  ــن الص ــد م ــل بالعدي ــايل حيف ــت احل ــىل أن الوق ع
املختلفــة للتوقيــع اإللكــرتوين، نذكــر منهــا عــىل ســبيل 

املثــال مــا يــأيت )أبــو ماريــة، 2٠1٠(:

ــات  ــرسي والبطاق ــم ال ــتخدام الرق ــع باس أوالً: التوقي
املمغنطــة، والتــي تنقســم إىل بطاقــات الــرصاف اآليل، 
وبطاقــات االئتــامن، وهــذا النــوع هــو األكثــر شــيوًعا 
البنــوك  لــدى   )ATM( اآليل  الــرصف  أجهــزة  يف 
ــغ  ــحب مبال ــاب، أو س ــف حس ــىل كش ــول ع للحص

ــر. ــاب آخ ــة إىل حس ــالت مالي ــة، أو حتوي نقدي
اإللكرتونيــة  البصمــة  باســتخدام  التوقيــع  ثانًيــا: 
بالصمــة  يقصــد  حيــث   ،)Electronic footprint(

ــا  ــا البصمــة الرقميــة التــي تشــتق وفًق اإللكرتونيــة هن
ملعــادالت رقميــة خوارزميــة معينــة - تدعــى اقرتانــات 
حســابات  اخلوارزميــات  هــذه  فتطبــق  التمويــه- 
رياضيــة عــىل الرســالة لتنتــج بصمــة يف صــورة ملــف 
كامــل أو رســالة، بحيــث متثــل هــذه البيانــات الناجتــة 
مــا ُيعــرف بالبصمــة اإللكرتونيــة للرســالة، وتســتطيع 
هــذه البصمــة متييــز الرســالة األصليــة والتعــرف عليها 
بدقــة عاليــة، بحيــث إن أي تغيــري يف الرســالة مهــام كان 
طفيًفــا ســوف يــؤدي إىل بصمــة جديــدة متلفــة متاًمــا، 
ــة  ــة اإللكرتوني ــق البصم ــن طري ــع ع ــل التوقي ــا جيع م

ــب املتعاملــني.  ــة مــن جان ــا وثق ــر أماًن أكث
Digital Sig-( ثالًثــا التوقيــع الرقمــي أو الكــودي:
nature(، وهــو يتــم باســتخدام جمموعــة مــن الرمــوز 

واللوغاريتــامت واملعــادالت الرياضيــة املعقــدة، والتــي 
تعتمــد عــىل برنامــج معــني يمنــع أي أحــد مــن كشــف 
ــفري،  ــك التش ــاح ف ــل مفت ــن حيم ــتثناء م ــالة باس الرس
والتحقــق مــن أن حتويــل الرســالة قــد تــم باســتخدام 
املفتــاح اخلــاص، باإلضافــة إىل تأكــده مــن أن الرســالة 

الــواردة مل جيــر عليهــا أي تعديــل أو تغيــري. 
)Chris, 2011(

Bio-( )رابًعــا التوقيــع باخلــواص الذاتيــة )البيومــرتي:
التوقيــع يعتمــد عــىل  metric Signature(، وهــذا 

ــة،  ــة الطبيعي ــواص احليوي ــامت واخل ــا البص تكنولوجي
والســلوكية  الفيزيائيــة  الســامت  فيهــا  فيســتخدم 
والطبيعيــة لــكل إنســان، والتــي متيــزه عــن غــريه مــن 
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بنــي البــرش، ويشــمل التوقيــع البيومــرتي العديــد مــن 
ــربة  ــخصية، ن ــة الش ــل يف: البصم ــي تتمث ــرق الت الط
الصــوت، مســح العــني )بصمــة القزحيــة (، خــواص 
اليــد البرشيــة )Hand Gesmetry(، التعــرف عــىل 
التوقيــع الشــخيص   ،)Face Recognition( الوجــه 
ــرتوين  ــع إلك ــه إىل توقي ــم حتويل ــذي يت ــدوي وال الي
معتمــد. وهــذا التوقيــع ُيعتــرب مــن األشــكال احلديثــة 

ــامت، 1٤39 هـــ( . ــرتوين. )الطعي ــع اإللك يف التوقي
ــعودية  ــة الس ــح أن األنظم ــدم يتض ــا تق ــالل م ــن خ م
وكذلــك األمريكيــة مل حُتــدد صــور التوقيــع اإللكرتوين 
حــرًصا، وإنــام ذكرهتــا عــىل ســبيل املثــال، تاركــة 
ــع اإللكــرتوين  ــدة للتوقي املجــال إلدخــال صــور جدي
مــن خــالل التطبيــق العمــيل، وكذلــك معطيــات 
ــة  ــك األنظم ــت تل ــذا قام ــة؛ وهل ــا احلديث التكنولوجي
بفــرض رشوط معينــة للتوقيــع اإللكــرتوين ملنحــه 

ــات. ــة يف اإلثب ــة الالزم احلجي

الفرع الثالث: وظائف التوقيع اإللكرتوين:
ــة  تتمثــل وظائــف التوقيــع اإللكــرتوين يف حتديــد هوي
ــىل  ــك ع ــع، وذل ــا املوق ــن رض ــري ع ــع، والتعب املوق

التفصيــل اآليت:

أوالً: حتديد هوية املوقع:
ــة  ــم عــن هوي ــخصية تن ــزة ش ــع هــو عالمــة ممي التوقي
صاحبــه، بمعنــى أنــه جيــب أن يــدل أو حيــدد التوقيــع 
ــه،  ــني بذات ــبته لشــخص مع ــرر نس ــىل املح املوجــود ع
ــخص  ــوبة إىل الش ــة منس ــة املوقع ــح الورق ــه تصب وب
العــادي  التوقيــع  هــو  وهــذا  التوقيــع،  صاحــب 
للتوقيــع  بالنســبة  احلــال  وكذلــك  التقليــدي،  أو 
ــادي  ــع الع ــن التوقي ــف ع ــو ال خيتل ــرتوين، فه اإللك
ــا  ــري هب ــة جي ــائل حديث ــتخدام وس ــث اس ــن حي إال م
هــذا التوقيــع مثــل: التوقيــع الرقمــي أو الكــودي 
ــخ، حيــث تقــوم  ــع بالصمــة اإللكرتونية....إل والتوقي
ــخاص  ــة األش ــد هوي ــة بتحدي ــائل احلديث ــذه الوس ه

ــط  ــالل الرب ــن خ ــق م ــذه الوثائ ــدوا ه ــن أو ج الذي
بــني هويتهــم والنصــوص والرســائل التــي يتبادلوهنــا. 

2٠٠9م( )عبيــدات، 
ســواء  للتوقيــع  الرئيســة  فالوظيفــة  ذلــك  وعــىل 
ــع  ــة املوق ــد هوي ــي حتدي ــا ه ــا أم عاديًّ أكان إلكرتونيًّ
 ،)Bruce et al., 2010( عــىل املحــررات أو العقــود
ــع  ــالل التوقي ــن خ ــا م ــول إليه ــن الوص ــي يمك والت
أو  العــادي  التوقيــع  يف  احلــال  كــام  اإللكــرتوين 
التقليــدي، فاالختــالف الوحيــد بــني التوقيــع العــادي 
والتوقيــع اإللكــرتوين يتمثــل يف كيفيــة وضــع التوقيــع 
ــه  ــع يف صورت ــأ التوقي ــني ينش ــي ح ــرر، فف ــىل املح ع
ــل  ــة، يف املقاب ــود ورقي ــررات أو عق ــىل حم ــة ع الكتابي
ينشــأ التوقيــع يف صورتــه اإللكرتونيــة باســتخدام 
وســائل االتصــال احلديثــة ليوضــع عــىل املحــرر 
بشــكل إلكــرتوين )عبداحلميــد، 2٠٠7م(، وينــم عــن 
شــخصية صاحبــه معــرًبا عــن هويتــه، وإرادتــه يف 

اخلضــوع وااللتــزام بمضمــون املحــرر.
ــام  ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــت امل ــياق نص ــذا الس ويف ه

ــه:"  ــىل أن ــة ع ــالت اإللكرتوني التعام
1- يقبــل التعامــل اإللكــرتوين أو التوقيــع اإللكــرتوين 
دليــاًل يف اإلثبــات إذا اســتوىف ســجله اإللكــرتوين 
ــام. ــذا النظ ــن ه ــة( م ــادة )الثامن ــم امل ــات حك متطلب

2- جيــوز قبــول التعامــل اإللكــرتوين أو التوقيــع 
ــتوف  ــى وإن مل يس ــات، حت ــة يف اإلثب ــرتوين قرين اإللك
ــة(  ــادة )الثامن ــات حكــم امل ســجله اإللكــرتوين متطلب

ــام. ــذا النظ ــن ه م
3- ُيعــد كل مــن التعامــل اإللكــرتوين، والتوقيــع 
اإللكــرتوين، والســجل اإللكــرتوين حجــة يعتــد هبــا يف 
التعامــالت، وأن كال منهــا عــىل أصلــه )مل يتغــري منــذ 

ــك. ــالف ذل ــر خ ــا مل يظه ــائه( م إنش
فهــذا النــص يوضــح أن التوقيــع اإللكــرتوين املعتمــد 
ــد  ــة يعت ــد حج ــه يع ــع وأن ــخصية املوق ــن ش ــم ع ين
ــذا  ــة أو صــورة ه ــت طريق ــا كان هبــا يف التعامــالت أي
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ــع. التوقي

ثانًيا: التعبري عن رضا املوقع:
لكــي يكــون التوقيــع اإللكــرتوين معتمــًدا ولــه حجيته 
يف اإلثبــات؛ جيــب أن يــدل داللــة واضحــة عــىل إرادة 
املوقــع يف توقيعــه، والقبــول بمضمــون املعاملــة املــراد 

إثباهتــا. )أبــو ماريــة، 2٠1٠م(
ــرد  ــًرا بمج ــع متواف ــاء املوق ــد رض ــك ُيع ــىل ذل وع
ــا عــىل البيانــات التــي حتتوهيــا  وضــع توقيعــه إلكرتونيًّ
ــذ  ــام يأخ ــه حين ــى أن ــة، بمعن ــررات اإللكرتوني املح
ــوز  ــة أو رم ــام رسي ــك؛ أرق ــرتوين ش ــع اإللك التوقي
معينــة وحمــددة حتفــظ يف حيــازة صاحبهــا، وال يعلمهــا 
غــريه؛ فــإن توقيعــه هبــذه الطريقــة يــدل عــىل موافقتــه 
ــه إىل  ــاه إرادت ــا، واجت ــع عليه ــي وق ــات الت ــىل البيان ع
االلتــزام هبــا. وقــد نــص املنظــم الســعودي عــىل 
ــالت  ــام التعام ــن نظ ــادة )1/1٤( م ــا امل ــك يف ثناي ذل
ــرتط  ــه " 1-إذا اش ــىل أن ــت ع ــي نص ــة، الت اإللكرتوني
ــوه  ــد أو نح ــتند أو عق ــىل مس ــي ع ــع خط ــود توقي وج
فــإن التوقيــع اإللكــرتوين الــذي يتــم وفًقــا هلــذا 
ــع  ــد التوقي ــرشط، ويع ــذا ال ــتوفًيا هل ــد مس ــام ُيع النظ
اإللكــرتوين بمثابــة التوقيــع اخلطــي، ولــه اآلثــار 

ــها".  ــة نفس النظامي
ــالت  ــام التعام ــن نظ ــادة )1/1٠( م ــت امل ــام نص ك
اإللكرتونيــة عــىل أنــه "1-جيــوز التعبــري عــن اإلجيــاب 
ــرتوين،  ــل اإللك ــاطة التعام ــود بوس ــول يف العق والقب
ويعــد العقــد صحيًحــا وقابــاًل للتنفيــذ متــى تــم وفًقــا 
ــه  ــح أن ــص يوض ــذا الن ــام". وه ــذا النظ ــكام ه ألح
ــل  ــاطة التعام ــع بوس ــاء املوق ــن رض ــري ع ــوز التعب جي
ــىل  ــرتوين ع ــع اإللك ــالل التوقي ــن خ ــرتوين م اإللك

ــررات. ــود واملح العق

املطلب الثاين: ماهية جهات التصديق اإللكرتوين:
ُبعــد دون االلتقــاء  يتــم عــن  العقــد اإللكــرتوين 
ــا أن  ــك كان لزاًم ــىل ذل ــاء ع ــه، وبن ــني أطراف ــيل ب الفع

ــرشوط  ــط وال ــن الضواب ــياج م ــد بس ــذا العق ــاط ه حُي
ــدى  ــان ل ــة واألم ــق الثق ــل حتقي ــي تكف ــكام الت واألح
ــا وجــود طــرف ثالــث - حمايــد  أطرافــه، فــكان رضوريًّ
- يف العقــد اإللكــرتوين، يعمــل عــىل ضــامن ســالمته، 
املتعاقديــن  شــخصية  مــن  التحقــق  خــالل  مــن 
ــد  ــرف املحاي ــذا الط ــم، ه ــالمة إرادهت ــم وس وهويته
ــدار  ــا إص ــوط هب ــرتوين املن ــق اإللك ــة التصدي هــو جه
شــهادة التصديــق اإللكــرتوين وتقديــم اخلدمــات 
املتعلقــة بالتوقيــع اإللكــرتوين، بعــد التأكــد مــن 
ــرتوين  ــد اإللك ــىل العق ــرتوين ع ــع اإللك ــة التوقي صح

ونســبته إىل صاحبــه. )حممــود، 1997م(
وعــىل ذلــك ســوف نتعــرض لتعريــف جهــة التصديــق 
ــرض  ــان نتع ــرع ث ــم يف ف ــرع أول، ث ــرتوين يف ف اإللك

ــق اإللكــرتوين. اللتزامــات جهــة التصدي

الفرع األول: تعريف جهة التصديق اإللكرتوين:
خدمــات  مقــدم  أو  اإللكــرتوين  التصديــق  جهــة 
ــة  ــة أو خاص ــة عام ــن هيئ ــارة ع ــي عب ــق ه التصدي
الســلطة  إرشاف  حتــت  تعمــل  وحمايــدة،  مســتقلة 
التنفيذيــة، وتقــوم بــدور الوســيط بــني املتعاملــني 
ــدار  ــص بإص ــة، وختت ــم اإللكرتوني ــق تعامالهت لتوثي
ــات  ــم خدم ــرتوين، وتقدي ــق اإللك ــهادات التصدي ش
تتعلــق بالتوقيــع اإللكــرتوين. )العبيــدي، 2٠12م(
وقــد قــام املنظــم الســعودي بتعريــف مقــدم خدمــات 
بإصــدار  لــه  مرخــص  "شــخص  بأنــه  التصديــق 
ــة  ــة أو مهم ــي، أو أي خدم ــق الرقم ــهادات التصدي ش
ــا هلــذا  ــا وبالتوقيعــات اإللكرتونيــة وفًق ــة هب متعلق

النظــام".)8(
ويف اململكــة العربيــة الســعودية خيتــص املركــز الوطنــي 
ــق  ــهادات التصدي ــدار ش ــي،)9( بإص ــق الرقم للتصدي
الرقمــي وإدارهتــا،)1٠( بجانــب اعتــامده شــهادات 

)8( املادة األوىل من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.
)9( املادة )17/1( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.

)1٠( املادة )1/16( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.
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ــة  ــات األجنبي ــن اجله ــادرة م ــي الص ــق الرقم التصدي
ــعودية.)11( ــة الس ــة العربي ــارج اململك خ

ويف الواليات املتحدة األمريكية يقوم
 )CSP( Credential Service Provider  

ــرتوين   ــق اإللك ــق أو التوثي ــهادات التصدي ــم ش بتقدي
ــو  ــة ) digital certificate The (. وه ــهادة الرقمي الش
عبــارة عــن كيــان مســتقل وحمايــد وموثــوق بــه يصــدر 

شــهادات التوثيــق اإللكرتونيــة للمشــرتكني فيــه. 
)William et al., 2017(

ــرتوين  ــق اإللك ــة التصدي ــات جه ــاين: التزام ــرع الث الف
ــي(: ــق الرقم ــي للتصدي ــز الوطن )املرك

ــات  ــن االلتزام ــة م ــعودي جمموع ــم الس ــدد املنظ ح
ــزام هبــا،  ــق اإللكــرتوين االلت ينبغــي عــىل جهــة التوثي

ــو اآليت: ــىل النح ــي ع وه

أوالً: التــزام جهــة التصديــق اإللكــرتوين بالتحقــق مــن 
صحــة البيانــات:

تلتــزم جهــة التصديــق اإللكــرتوين بالتحقــق مــن 
صحــة البيانــات املقدمــة إليهــا مــن األشــخاص 
املصــدر هلــم شــهادات التوثيــق وصفاهتــم التــي متــت 
املصادقــة عليهــا، مــع تضمنــني هــذه البيانــات يف 
ــات  ــات والبيان ــة املعلوم ــا صح ــع ضامهن ــهادة، م الش
املصدقــة التــي تضمنتهــا الشــهادة وقــت تســليمها.)12(

ــدار  ــرتوين بإص ــق اإللك ــة التصدي ــزام جه ــا: الت ثانًي
شــهادة التوثيــق اإللكــرتوين:

جهــة  عاتــق  عــىل  الواقعــة  االلتزامــات  أهــم  إن 
ــهادة  ــدار ش ــزام بإص ــو االلت ــرتوين ه ــق اإللك التصدي
التوثيــق اإللكــرتوين التــي تؤكــد وتوثــق هويــة املوقــع 
عــىل العقــد اإللكــرتوين وصالحيتــه للتوقيــع؛ وذلــك 
ألن شــهادة التوثيــق اإللكــرتوين هــي عبــارة عــن 
رســالة إلكرتونيــة تســلم مــن شــخص ثالــث موثــوق 

)11( املادة )17( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.

)12 ( املادة )2٠( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي. 
)13( املادة  )2/18، 3، ٤( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي. 

) 1٤( املادة )5/18( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي. 

وحمايــد، تؤكــد هويــة املوقــع عــىل العقــد اإللكــرتوين 
وأهليتــه لذلــك التوقيــع. ويف هــذا اإلطــار نــص املنظم 

الســعودي عــىل أنــه"......
2-إصــدار شــهادات التصديــق الرقمــي، وتســليمها، 
ــة  ــن اهليئ ــه م ــادر ل ــص الص ــا للرتخي ــا، وفًق وحفظه

ــة. ــا الالئح ــي حتدده ــراءات الت ــط واإلج والضواب
3-اســتعامل وســائل موثــوق هبا إلصــدار الشــهادات، 
الالزمــة  الوســائل  وتســليمها، وحفظهــا، واختــاذ 
ــا  ــا مل ــف، وفًق ــس والتل ــر والتدلي ــن التزوي ــا م حلاميته

ــه. ــادر ل ــص الص ــة والرتخي ــدد يف الالئح حُي
٤-إنشــاء قاعــدة بيانــات للشــهادات التــي أصدرهــا، 
وحفــظ تلــك البيانــات ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــل، 
ــة وامللغــاة، وأن يتيــح  ــام يف ذلــك الشــهادات املوقوف ب
البيانــات بصفــة  تلــك  إلكرتونيًّــا عــىل  االطــالع 

ــتمرة".)13( مس

ثالثًا: التزام جهات التوثيق اإللكرتوين بالرسية:
أشــخاص  بــني  تتــم  اإللكرتونيــة  التعامــالت  إن 
ال يلتقــون حقيقــة ،وال يعــرف بعضهــم بعًضــا يف 
أغلــب األحــوال، كذلــك كان البــد مــن إحاطــة تلــك 
التعامــالت بســياج مــن األمــان والرسيــة لدعــم الثقــة 
بــني املتعاملــني بالوســائل اإللكرتونيــة، مــن هنــا جيــب 
ــا  ــة وفًق ــرتوين بالرسي ــق اإللك ــات التصدي ــزام جه الت
ــه:" ملــا قــرره املنظــم الســعودي، حيــث نــص عــىل أن
5-حمافظتــه )املركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي( 
-ومــن يتبعــه مــن العاملــني - عــىل رسيــة املعلومــات 
باســتثناء  نشــاطه،  بســبب  عليهــا  حصــل  التــي 
املعلومــات التــي ســمح صاحــب الشــهادة - كتابيًّــا أو 
ــا - بنرشهــا أو اإلعــالم هبــا، أو يف احلــاالت  إلكرتونيًّ

ــا".)1٤( ــا نظاًم ــوص عليه املنص
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)16( املادة األوىل من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.)15( املادة )21( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي. 

البيانــات  عــىل  احلفــاظ  هنــا  بالرسيــة  واملقصــود 
واملعلومــات ذات الطابــع الشــخيص املقدمــة مــن 
العميــل إىل اجلهــة املختصــة بإصــدار شــهادة التوثيــق 

2٠11م( )التميمــي،  اإللكــرتوين. 

ــف  ــرتوين بوق ــق اإللك ــات التصدي ــزام جه ــا: الت رابًع
ــا  ــرتوين أو إلغائه ــق اإللك ــهادات التصدي ــل بش العم

ــك: ــبب لذل ــر س ــال تواف ح
أوجــب نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة الســعودي عــىل 
ــهادات  ــل بش ــاف العم ــق إيق ــات التصدي ــدم خدم مق
ــد  ــهادة عن ــك الش ــاء تل ــرتوين أو إلغ ــق اإللك التصدي
ــي  ــاالت الت ــك يف احل ــك، وكذل ــا ذل ــب صاحبه طل
ــة جيــب عــىل مقــدم  حتددهــا الالئحــة، ويف هــذه احلال
للتصديــق  الوطنــي  )املركــز  التصديــق  خدمــات 
الرقمــي( إبــالغ صاحــب الشــهادة فــوًرا بالتغيــري 
الــذي حــدث عــىل الشــهادة، ســواء باإللغــاء أو 
ــاء  ــام )اإللغ ــع أي منه ــك، ورف ــبب ذل ــاف وس اإليق
ــبب. ويف كل  ــى أو زال الس ــوًرا إذا انتف ــاف( ف أو اإليق
ــق مســؤوالً  األحــوال يكــون مقــدم خدمــات التصدي
عــن الــرضر الــذي حيــدث ألي شــخص حســن النيــة؛ 
نتيجــة لعــدم وقــف العمــل بالشــهادة أو إلغائهــا.)15(

املطلب الثالث: شهادات التصديق اإللكرتوين:
بعــد أن حتدثنــا عــن ماهيــة التوقيــع اإللكــرتوين 
يف املطلــب األول، وعــن ماهيــة جهــات التصديــق 
اإللكــرتوين يف املطلــب الثــاين، ناســب يف هــذا املطلــب 
ــهادات  ــف ش ــن تعري ــيئة اهلل- ع ــدث -بمش أن نتح

التصديــق اإللكــرتوين.
ــق  ــهادة التصدي ــعودي ش ــم الس ــرف املنظ ــث ع حي
الرقمــي بأهنــا "وثيقــة إلكرتونيــة يصدرهــا مقــدم 
خدمــات التصديــق، تســتخدم لتأكيــد هويــة الشــخص 
ــوي  ــرتوين، وحتت ــع اإللك ــة التوقي ــىل منظوم ــز ع احلائ

ــه".)16( ــن توقيع ــق م ــات التحق ــىل بيان ع
تعريــف  يتــم  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  ويف 
ــة  ــهادة إلكرتوني ــة أو ش ــا: وثيق ــة بأهن ــهادة الرقمي الش
تثبــت هويــة املرســل واملفتــاح العــام، ووقــت إرســال 
الرســالة ووصوهلــا مــن مصدرهــا دون تعرضهــا ألي 
ــة  ــهادة رقمي ــتخدام ش ــد اس ــل، وعن ــري أو تعدي تغي
معتمــدة فعليًّــا، يتأكــد ُمْســَتْقبِل الرســالة بقــدر معقول 

ــد.  ــي ومعتم ــا حقيق ــع كالمه ــالة والتوقي أن الرس
)W. Harry, 2001(

ويــرى الباحــث مــن خــالل تعريــف شــهادة التصديــق 
واألمريكــي  الســعودي  النظامــني  يف  اإللكــرتوين 
أن املنظــم الســعودي اهتــم ببيــان وظيفــة شــهادة 
ــع  ــة املوق ــده هلوي ــك بتحدي ــي، وذل ــق الرقم التصدي
ــني،  ــخص مع ــرتوين لش ــع اإللك ــبة التوقي ــات نس وإثب
ــة  ــة مول ــن جه ــا ع ــىل رضورة صدوره ــد ع والتأكي
ــق  ــي للتصدي ــز الوطن ــي املرك ــا، وه ــا بإصداره نظاًم
الرقمــي، ومل يوضــح هــذا التعريــف الغايــة مــن 
شــهادة التصديــق الرقمــي، كــام مل يبــني البيانــات التــي 
ــرشع  ــل امل ــام فع ــهادة ك ــذه الش ــا ه ــب أن حتتوهي جي

األمريكــي.
ــق  ــهادة التصدي ــف ش ــه بتعري ــض الفق ــام بع ــد ق وق
الرقمــي أو اإللكــرتوين بأهنــا عبــارة عــن ســجل 
ــذا  ــدة، وه ــق معتم ــة توثي ــن جه ــادر ع ــرتوين ص إلك
الســجل حيتــوي عــىل معلومــات عــن الشــخص الــذي 
ــخ  ــجل، وتاري ــذا الس ــدرة هل ــة املص ــا، واجله حيمله
وهــذه  للشــخص،  العــام  واملفتــاح  صالحيتهــا، 
الشــهادة تعــد هويــة يصدرهــا الشــخص املحايــد 
)مقــدم خدمــات التصديــق( للتعــرف عــىل الشــخص 
الــذي حيملهــا، واملصادقــة عــىل توقيعــه اإللكــرتوين، 
واملعامــالت التــي جيرهيــا عــرب اإلنرتنــت. )نصــريات، 

2٠٠5م(
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ــهادة  ــا ش ــا بأهن ــر بتعريفه ــض اآلخ ــام البع ــام ق     ك
تصدرهــا جهــة معتمــدة، وجيــب أن تتضمــن البيانــات 
التــي تربــط بــني التوقيــع اإللكــرتوين والشــخص 
الــذي قــام بإجرائــه بصــورة تنــم عــن هويتــه، إضافــة 
إىل وجــوب حتقيقهــا للمعايــري التــي تتطلبهــا  األطراف 
ــيني،  ــرتوين. )احلس ــع اإللك ــق التوقي ــة بتصدي املختص

2٠15م(
ــق الرقمــي تقــوم  ــر بالذكــر أن شــهادة التصدي واجلدي
ــا  ــة؛ ألهن ــالت اإللكرتوني ــال املعام ــال يف جم ــدور فع ب
ــة  ــل وصح ــخصية املرس ــن ش ــد م ــىل التأك ــل ع تعم
وعــدم  باملحــرر،  املدونــة  واملعلومــات  البيانــات 
ــد  ــأنه أن يعض ــن ش ــا م ــو م ــل، وه ــا للتعدي قابليته
الثقــة واألمــان لــدى املتعاملــني بالعقــود اإللكرتونيــة؛ 
)املركــز  التصديــق  خدمــة  مقــدم  لكــون  وذلــك 
ــة  ــن صح ــؤوالً ع ــي( مس ــق الرقم ــي للتصدي الوطن
ــؤوليته  ــك مس ــا، وكذل ــدق عليه ــي ص ــات الت البيان
ــه مــن تاريــخ  عــن نســبة التوقيــع اإللكــرتوين لصاحب

تســليم الشــهادة. )حممــود، 1997م( 
ــق  ــي للتصدي ــز الوطن ــا أن املرك ــني لن ــبق يتب ــا س      مم
الرقمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية خيتــص بإصدار 
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــي وإدارهت ــق الرقم ــهادات التصدي ش
ــن  ــادرة م ــي الص ــق الرقم ــهادات التصدي ــامده ش اعت
اجلهــات األجنبيــة خــارج اململكــة العربيــة الســعودية، 

ــص ــة خيت ــدة األمريكي ــات املتح ــام يف الوالي بين
 )CSP Credential Service Provider(  بتقديــم 
ــة ــهادة الرقمي ــرتوين )الش ــق اإللك ــهادات التصدي   ش

)The digital certificate).
ــع  ــف التوقي ــب أن يتأل ــه جي ــا إىل أن ــارة هن ــد اإلش جت
رقمــي  تصديــق  بشــهادة  املرتبــط  اإللكــرتوين 
ــى  ا أدن ــدًّ ــا ح ــة بوصفه ــة اآلتي ــن العنــارص الفني م

هـــ(:  1٤39 )الطعيــامت، 
1- جهــة إصــدار شــهادة التصديــق الرقمــي، بحيــث 
ــىل  ــة ع ــات الدال ــع املعلوم ــىل مجي ــهادة ع ــوي الش حتت

ــرتوين. ــا اإللك ــق، وتوقيعه ــات التصدي ــدم خدم مق
2- نوع التوقيع : نطاق عمله، ورقمه التسلسيل.

3- تاريخ التوقيع، وفرتة رسيانه.
التشــفري املســتخدم ومفتــاح  ٤- نــوع خوارزميــة 
التشــفري العــام، وفًقــا لسياســة الشــهادة الرقميــة 

الرقمــي. التصديــق  وإجــراءات 
5- نطــاق اســتخدام التوقيــع وحــدود مســؤوليته 
ــات. ــة املعلوم ــة رسي ــك رشوط محاي ــة، وكذل النظامي
6- بيانــات هويــة املوقــع، والتــي تشــمل اســمه 

)17( كامــاًل.  وعنوانــه 

املبحث الثالث: إثبات العقد اإللكرتوين: 
ســوف نتحــدث مــن خــالل هــذا املبحــث عــن 
ــد  ــات العق ــرتوين يف إثب ــق اإللك ــهادة التوثي ــة ش حجي
خــالل  مــن  الســعودي،  النظــام  يف  اإللكــرتوين 
ــات يف  ــرتوين يف اإلثب ــع اإللك ــة التوقي ــرض حلجي التع
مطلــب أول، ويف مطلــب ثــان ســوف نتعــرض حلجيــة 
الســجل اإللكــرتوين يف اإلثبــات، وذلــك عــىل النحــو 

اآليت:
يف  اإللكــرتوين  التوقيــع  حجيــة  األول:  املطلــب 

اإلثبــات:
ســوف نقــوم مــن خــالل هــذا املطلــب بالتعــرف عــىل 
ــعودي يف  ــام الس ــرتوين يف النظ ــع اإللك ــة التوقي حجي
ــع  ــة التوقي ــرض حلجي ــان نتع ــرع ث ــرع أول، ويف ف ف

ــي. ــع األمريك ــرتوين يف الترشي اإللك
ــام  ــرتوين يف النظ ــع اإللك ــة التوقي ــرع األول: حجي الف

ــعودي: الس
تضمــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة الســعودي 
ــة يف  ــرتوين حجي ــع اإللك ــح التوقي ــوص متن ــدة نص ع
ــادي أو  ــع الع ــه التوقي ــع ب ــا يتمت ــل م ــات متاث اإلثب
ــوص  ــذه النص ــربت ه ــة؛ إذ اعت ــن حجي ــدي م التقلي

)17( املــادة )2/1٠( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم 3 بتاريــخ 1٤29/3/1٠ هـ.
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)18( املادة )1/5( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.
ــا عــىل تعامــل باســتخدام منظومــة توقيــع  )19 ( املوقــع هــو" شــخص جيــري توقيًعــا إلكرتونيًّ

إلكــرتوين" )انظــر يف ذلــك املــادة األوىل مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة الســعودي(. 

يف وجــود التوقيــع اإللكــرتوين عــىل العقــد أو املحــرر 
ــازي،  ــات. )حج ــة يف اإلثب ــل احلجي ــه كام ــا يمنح م
2٠٠2م( بمعنــى أنــه إذا ورد التوقيــع اإللكــرتوين 
مســتوفًيا لرشوطــه عــىل حمــرر أو عقــد إلكــرتوين فــإن 
ــك إذا  ــات، وذل ــة يف اإلثب ــل احلجي ــري كام ــذا األخ هل
أتــى ذلــك التوقيــع مســتوفًيا للــرشوط التــي حددهــا 
املنظــم الســعودي مــن حيــث ارتباطــه بشــخصية 
ُمصــدره، وتعبــريه عــن هويتــه الــذي يســمح للطــرف 
املقابــل حتديــد هويــة ُمصــدره، باإلضافــة إىل أنــه جيــب 
أن يصــدر املوقــع توقيعــه أثنــاء رسيــان شــهادة التوثيق 
ــرتوين  ــع اإللك ــد بالتوقي ــي ُيعت ــرًيا لك ــي، وأخ الرقم
ــداث أي  ــن إح ــري م ــع أو الغ ــن املوق ــد أال يتمك الب

ــع. )18( ــىل التوقي ــل ع ــري أو تعدي تغي
رشوط متتع التوقيع اإللكرتوين باحلجية يف اإلثبات:

ــات  ــة يف اإلثب ــع اإللكــرتوين احلجي لكــي حيــوز التوقي
ــدة  ــر ع ــن تواف ــه م ــد في ــعودي؛ الب ــام الس يف النظ

رشوط، وهــي:

أوالً: ارتباط التوقيع اإللكرتوين بشخص املوقع:
البــد أن يكشــف التوقيــع اإللكــرتوين عــن هويــة 
العقــد  إبــرام  يف  ســلطته  يؤكــد  بــام  املوقــع)19(، 
ــون  ــى يك ــه، حت ــه بمضمون ــد قبول ــرتوين، ويفي اإللك
ــه يف  ــه حجيت ــوالً ول ــرتوين مقب ــع اإللك ــك التوقي ذل

اإلثبــات.
ــائط  ــل يف الوس ــدم اهلائ ــع التق ــايل وم ــت احل يف الوق
اإللكرتونيــة ووســائل االتصــال احلديثــة، يمكــن 
التحقــق مــن صحــة التوقيــع اإللكــرتوين مــن خــالل 
ــة  ــت موافق ــة تثب ــج أمني ــة ، وبرام ــة حديث أنظمــة فعال
األطــراف يف التعاقــد اإللكــرتوين عــىل مــا جــاء 
عليهــا  االعتــامد  وبالتــايل  اإللكرتونيــة،  بالرســالة 

2٠٠9م( )عبيــدات،  اإلثبــات.  يف  كدليــل 

ثانًيا: سيطرة املوقع عى الوسيط اإللكرتوين:
ــرتوين  ــع اإللك ــب التوقي ــيطرة صاح ــق س ــي تتحق لك
اإللكــرتوين  الوســيط  عــىل  الفنيــة  الناحيــة  مــن 
ــرتوين؛  ــع اإللك ــت التوقي ــع وتثبي ــتخدم يف وض املس
ــع ألداة  ــازة املوق ــق حي ــن طري ــك ع ــم ذل ــد أن يت الب
ــة  ــة البطاق ــاص متضمن ــفري اخل ــاح الش ــظ املفت حف
هبــا.  اخلــاص  الــرسي  والرقــم  املؤمنــة  الذكيــة 

2٠٠3م(  )منصــور، 

ثالًثــا: إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تغيــري يطــرأ عــى 
بيانــات التوقيــع اإللكــرتوين:

لكــي يتحقــق األمــان والثقــة يف التوقيــع اإللكــرتوين؛ 
البــد أن يتــم كتابــة العقــد اإللكــرتوين والتوقيــع عليــه 
ــة  ــن املحافظ ــة تضم ــة آمن ــائل حديث ــتخدام وس باس
عــىل صحــة وســالمة العقــد اإللكــرتوين حمــل التوقيــع 
اإللكــرتوين، وتعمــل عــىل كشــف أي تعديــل أو تغيــري 
ــياق  ــذا الس ــد. ويف ه ــذا العق ــات ه ــىل بيان ــرأ ع يط
ــالت  ــام التعام ــن نظ ــادة )3/1٤( م ــت امل ــد نص ق
ــرتوين  ــع إلك ــدم توقي ــه " 3-إذا ُق ــة عــىل أن اإللكرتوني
ــإن األصــل - مــامل  يف أي إجــراء رشعــي أو نظامــي ف
يثبــت العكــس أو تتفــق األطــراف املعنيــة عــىل خــالف 

ــة: ذلــك - صحــة األمــور اآلتي
الشــخص  توقيــع  هــو  اإللكــرتوين  التوقيــع  أ-أن 

الرقمــي. التصديــق  شــهادة  يف  املحــدد 
ب-أن التوقيــع اإللكــرتوين قــد وضعــه الشــخص 
الرقمــي، وبحســب  التصديــق  املحــدد يف شــهادة 

ــا. ــدد فيه ــرض املح الغ
ــذ  ــري من ــه تغي ج-أن التعامــل اإللكــرتوين مل يطــرأ علي

ــه. ــع اإللكــرتوين علي وضــع التوقي
كــام نصــت املــادة )1/1٤( مــن ذات النظــام عــىل أنــه 
" 1-إذا اشــرتط وجــود توقيــع خطــي عــىل مســتند أو 
عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكــرتوين الــذي يتــم 
وفًقــا هلــذا النظــام يعــد مســتوفًيا هلــذا الــرشط، ويعــد 
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ــه  ــي، ول ــع اخلط ــة التوقي ــرتوين بمثاب ــع اإللك التوقي
ــة نفســها". ــار النظامي اآلث

يتضــح مــن النــص الســابق أن املنظــم الســعودي قــد 
ســاوى بــني التوقيــع اإللكــرتوين والتوقيــع التقليــدي 
ذلــك  وعــىل  اإلثبــات،  يف  احلجيــة  يف  العــادي  أو 
التوقيــع  الالزمــة يف صحــة  الــرشوط  إذا حتققــت 
اإللكــرتوين عــىل العقــد اإللكــرتوين فــإن هــذا العقــد 
يتمتــع باحلجيــة الكاملــة يف اإلثبــات أمــام مجيــع 
اجلهــات الرســمية والقضائيــة يف اململكــة كدليــل كامل 
ــذ  ــايض األخ ــىل الق ــني ع ــايل يتع ــات، وبالت يف اإلثب
بالتوقيــع اإللكــرتوين كحجــة كاملــة يف اإلثبــات بعــد 

ــدي، 2٠12م(. ــه. )العبي ــن صحت ــد م أن يتأك

الفــرع الثــاين: حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين يف الترشيــع 
األمريكــي:

ــرة  ــا للفق ــرتوين طبًق ــع اإللك ــف التوقي ــن تعري يمك
ــالت  ــون املعام ــن قان ــاين م ــم الث ــن القس ــة م الثامن
ــوت  ــه "الص ــنة 2٠٠٠م، بأن ــدة لس ــة املوح اإللكرتوني
ــجل  ــة بالس ــة املرفق ــة اإللكرتوني ــز أو العملي أو الرم
اعتــامده  أو  تنفيــذه  ويتــم  منطقيًّــا  بــه  واملرتبطــة 
ــه  ــجل". ويعرف ــع الس ــد توقي ــخص بقص ــطة ش بواس
البعــض )William et al., 2017( بأنــه عمليــة رئيســية 
ــع  ــاص لتوقي ــاح اخل ــا املفت ــَتْخَدم فيه ــة ُيْس ــري متامثل غ
البيانــات رقميًّــا واملفتــاح العــام لتأكيــد هــذا التوقيــع. 
وتوفــر التوقيعــات الرقميــة محايــة املصداقيــة والنزاهــة 
ــرر  ــد ق ــكار التواصــل )عــدم التنصــل(. وق وعــدم إن
املــرشع األمريكــي- مــن خــالل قانــون التوقيــع 
ــون  ــب القان ــام يتطل ــه حين ــرتوين )ESIGN(- أن اإللك
توقيًعــا أو ســجاًل فســوف يفــي التوقيــع اإللكــرتوين أو 
الســجل اإللكــرتوين هبــذا املتطلــب، ويكــون للتوقيــع 
اإللكــرتوين ذات احلجيــة الثابتــة للتوقيــع اخلطــي. 

)George et al., 2016(

لكــن لكــي حيــوز التوقيــع اإللكــرتوين احلجيــة يف 

ــا  ــدة رشوط وفًق ــر ع ــن تواف ــه م ــد في ــات الب اإلثب
:)Thomas, 2002( وهــي  األمريكــي  للمــرشع 

1-اجتاه نية املوقع اإللكرتوين اجلازمة إىل التعاقد:
ــىل  ــب ع ــد، جي ــط الي ــع بخ ــال يف التوقي ــو احل ــام ه مثل
ــة  ــىل االتفاقي ــع ع ــة للتوقي ــة واضح ــار ني ــع إظه املوق
أو العقــد اإللكــرتوين، ويف أغلــب األحيــان ُيظهــر 
املوقعــون نيتهــم بكتابــة أســامئهم يف خانــة البيانــات أو 
رســم توقيعهــم عــىل لوحــة اللمــس أو النقــر بشــكل 

ــق".  ــّمى "أواف ــىل زر يس ــح ع واض
).George et al 2001 ,(

2-املوافقة عى القيام باألعامل التجارية إلكرتونيًّا.
ــون  ــالل قان ــن خ ــة م ــات اإللكرتوني ــب التوقيع تتطل
ــة  التوقيــع اإللكــرتوين يف الواليــات املتحــدة األمريكي
ــىل  ــة ع ــكال املوافق ــن أش ــكاًل م ــا ش )ESIGN( أيًض
ــا، وبموجــب القانــون  القيــام بأعــامل جتاريــة إلكرتونيًّ
ــة أو  ــة رصحي ــذه املوافق ــون ه ــن أن تك ــور يمك املذك

)  Bruce& Terence, 2010( ضمنيــة. 

3-التقيد:
 جيــب منــح املوّقعــني الفرصــة ذاهتــا مــن حيــث 
ــة  ــىل االتفاقي ــع ع ــبة للتوقي ــض بالنس ــة أو الرف املوافق
إلكرتونيًّــا، ولكــن بعــد التوقيــع ينبغــي أن يتقيــد 

ــا. ــع عليه ــي وق ــة الت ــع باالتفاقي املوق

4-االحتفاظ بالسجالت:
جيــب االحتفــاظ بالســجالت اإللكرتونيــة ســليمة 
املعلومــات  بدقــة  تعكــس  صاحلــة،  صحيحــة 
ــل  ــد، وأن تظ ــتند أو العق ــودة يف املس ــات املوج والبيان
متاحــة يف شــكل يســمح بإعــادة إنتــاج الســجل بدقــة 
ألي شــخص حيــق لــه الوصــول إىل املســتند أو العقــد. 

)Gregory et al., 2009(

مــن خــالل مــا ســبق، فــإن األنظمــة الســعودية 
األمــان  لتحقيــق  تتطلــب  األمريكيــة  وكذلــك 
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ــد  ــة العق ــم كتاب ــرتوين أن يت ــع اإللك ــة يف التوقي والثق
وســائل  باســتخدام  عليــه  والتوقيــع  اإللكــرتوين 
ــة تضمــن املحافظــة عــىل صحــة وســالمة  ــة آمن حديث
العقــد اإللكــرتوين حمــل التوقيــع اإللكــرتوين، وتعمــل 
ــات  ــىل بيان ــرأ ع ــري يط ــل أو تغي ــف أي تعدي ــىل كش ع

ــد. ــذا العق ه

يف  اإللكــرتوين  الســجل  حجيــة  الثــاين:  املطلــب 
اإلثبــات:

الســجل  حجيــة  عــن  باحلديــث  نقــوم  ســوف 
ــرع  ــعودي يف ف ــام الس ــات يف النظ ــرتوين يف اإلثب اإللك
ــجل  ــة الس ــن حجي ــدث ع ــاٍن نتح ــرع ث أول، ويف ف

األمريكــي. الترشيــع  يف  اإلثبــات  يف  اإللكــرتوين 
الفــرع األول: حجيــة الســجل اإللكــرتوين يف اإلثبــات 

يف النظــام الســعودي:
قــام املنظــم الســعودي بتعريــف الســجل اإللكــرتوين 
بأنــه "البيانــات التــي تنشــأ أو ترســل أو تســلم أو 
ــة  ــون قابل ــة، وتك ــيلة إلكرتوني ــظ بوس ــث أو حتف تب
يمكــن  بشــكل  عليهــا  احلصــول  أو  لالســرتجاع، 

)2٠(." فهمهــا 
ومــن خــالل التعريــف الســابق للســجل اإللكــرتوين 
البيانــات  حفــظ  إىل  هيــدف  ســجل  أنــه  يتضــح 
يمكــن  بحيــث  إلكرتونيــة،  بوســائل  اإللكرتونيــة 
اســرتجاعها عــىل صورهتــا األوىل التــي أرســلت هبــا.
ولكــي تقــوم الســجالت اإللكرتونيــة مقام املســتندات 
ــق  ــتندات والوثائ ــاظ باملس ــة يف االحتف ــة الورقي اخلطي
ــت  ــد نص ــات؛ فق ــق واإلثب ــدف التوثي ــات هب والبيان
املــادة )1/6( مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة عــىل 
ــادة  ــه امل ــص علي ــام تن ــالل ب ــدم اإلخ ــع ع أن" 1- م
ــام يف  ــرتط أي نظ ــام، إذا اش ــذا النظ ــن ه ــة( م )الثالث
ــإن  ــبب ف ــة ألي س ــة أو معلوم ــظ وثيق ــة حف اململك
ــة  ــك الوثيق ــون تل ــا تك ــق عندم ــرشط يتحق ــذا ال ه

)2٠( املادة األوىل من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي

أو املعلومــة حمفوظــة أو مرســلة يف شــكل ســجل 
ــيل: ــا ي ــاة م ــرشط مراع ــرتوين، ب إلك

أ-حفــظ الســجل اإللكــرتوين بالشــكل الــذي أنشــئ، 
أو أرســل، أو تســلم بــه، أو بشــكل يمكــن مــن إثبــات 
ــه، أو  ــئ ب ــذي أنش ــوى ال ــق للمحت ــواه مطاب أن حمت

أرســل بــه، أو تــم تســلمه بــه.
ــو  ــىل نح ــا ع ــرتوين حمفوًظ ــجل اإللك ــاء الس ب-بق

ــا. ــه الحًق ــوع إلي ــتخدامه والرج ــح اس يتي
ج-أن حتفــظ مــع الســجل اإللكــرتوين املعلومــات 
التــي متكــن مــن معرفــة املنشــئ واملرســل إليــه، 

وتاريــخ إرســاهلا وتســلمها ووقتهــام".
     ومــن خــالل هــذا النــص يتبــني أن املنظم الســعودي 
قــد منــح للســجالت اإللكرتونيــة املســتخدمة يف حفظ 
املعلومــات أو الوثائــق احلاميــة القانونيــة الالزمــة، 
ــق، أو يف  ــات أو الوثائ ــك املعلوم ــظ تل ــواء يف حف س
قيمتهــا يف اإلثبــات عندمــا يثــور نــزاع بشــأهنا، بمعنــى 
أن الســجل اإللكــرتوين وفًقــا للمنظــم الســعودي 
ُيعــد ُحجــة يف اإلثبــات عندمــا تســتخدم وســائل 
ورشوط فنيــة تؤكــد ســالمة املعلومــات الــواردة فيــه، 
ــىل  ــي ع ــكله النهائ ــه بش ــئ في ــذي أنش ــت ال ــن الوق م
ــات  ــرض املعلوم ــمح بع ــرتوين، وتس ــجل إلك ــه س أن

ــك. )21(  ــب ذل ــى طل ــا مت ــوب تقديمه املطل
الفــرع الثــاين: حجيــة الســجل اإللكــرتوين يف اإلثبــات 

يف الترشيــع األمريكــي:
     قــام املــرشع األمريكــي بتعريــف الســجل اإللكرتوين 
بأنه "الســجل الــذي تــم إنشــاؤه أو إرســاله، والبيانات 
التــي يتــم إرســاهلا أو اســتالمها أو ختزينهــا بالوســائل 

اإللكرتونية".)22(
ــن  ــة م ــات اإللكرتوني ــن التوقيع ــك متّك ــىل ذل ــاًء ع بن
الواليــات  اإللكــرتوين يف  التوقيــع  قانــون  خــالل 

)21( املادتان )8، 3/9( من نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي. 
)22( UETA, UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT 
)2000(, DEFINITIONS, number 8.
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املتحــدة األمريكيــة )ESIGN( الســجالت اإللكرتونية 
ــاظ  ــة لالحتف ــة الالزم ــات الفني ــتيفاء املتطلب ــن اس م
ــجالت،  ــك الس ــواردة بتل ــات ال ــات والبيان باملعلوم
بحيــث جيــب أن تعكــس هــذه الســجالت اإللكرتونيــة 
ــد أو  ــتند أو العق ــودة يف املس ــات املوج ــة املعلوم بدق
ــادة  ــمح بإع ــكل يس ــة يف ش ــل متاح ــة، وتظ االتفاقي
إنتــاج الســجل بدقــة ألي شــخص حيــق لــه الوصــول 
ــب أن  ــه جي ــي أن ــك يعن ــة، وذل ــتند أو االتفاقي إىل املس
يتيــح الســجل اإللكــرتوين  - وبشــكل دائــم- تقديــم 
نســخة كاملــة مــن املســتند أو االتفاقيــة أو العقــد 
ــن  ــخة م ــل نس ــع بتنزي ــامح للموق ــع، أو الس إىل املوق
ــى  ــده، حت ــذي يري ــد ال ــتند أو العق ــة أو املس االتفاقي

ــات.  ــة يف اإلثب ــجل حج ــك الس ــد ذل يع
)George et al., 2016(

كــام يشــرتط كل مــن قانــون التوقيــع اإللكــرتوين 
)ESIGN(، وقانــون املعامــالت اإللكرتونيــة املوحــدة 
ــك  ــود وكذل ــات والعق ــس االتفاق )UETA( أن تعك
التوقيعــات اإللكرتونيــة الصحيحــة البيانــات الــواردة 
يف الســجل اإللكــرتوين، وأن تكــون متاحــة بســهولة، 
ــرتوين  ــجل اإللك ــفة الس ــب أرش ــر يتطل ــذا األم وه
تلــك  ســالمة  عــىل  احلفــاظ  أجــل  مــن  بأمــان؛ 
ــرتوين،  ــع اإللك ــك التوقي ــود وكذل ــات والعق االتفاق
ــامن  ــا، وض ــرصح هب ــري م ــريات غ ــدوث تغي ــع ح ومن
اكتــامل الوثيقــة، كــام يتطلــب هــذا أيضــا تنفيــذ كافــة 
التدابــري للحاميــة مــن التعديــل غــري الســليم أو تدمــري 
املعلومــات والبيانــات الــواردة يف اتفــاق أو عقــد 
ــول  ــد الوص ــري تقيي ــذه التداب ــمل ه ــرتوين، وتش إلك
ــل يف  ــل ماطــر أي تعدي ــرتوين لتقلي إىل الســجل اإللك
ــأي  ــه ب ــريه أو حتريف ــرتوين أو تغي ــد إلك ــاق أو عق اتف

)Gregory et al., 2009( طريقــة. 
مــن خــالل ما ســبق، نالحــظ أن املنظــم الســعودي قام 
بتعريــف التوقيــع اإللكــرتوين، وكذلــك وضــع تعريًفــا 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــق يف اململك ــات التصدي ــدم خدم ملق

وضعــه تعريــف للســجل اإللكــرتوين، متوافًقــا بذلــك 
مــع األنظمــة األمريكيــة. كــام منــح املنظــم الســعودي 
اإللكرتونيــة  للســجالت  األمريكــي  وكذلــك 
ــة  ــق القيم ــات أو الوثائ ــظ املعلوم ــتخدمة يف حف املس
ــة الالزمــة، ســواء يف حفــظ تلــك املعلومــات  القانوني
أو الوثائــق أو يف قيمتهــا يف اإلثبــات عندمــا يثــار نــزاع 
بشــأهنا، بمعنــى أن الســجل اإللكــرتوين ُيعــد ُحجــة يف 
اإلثبــات عندمــا تســتخدم وســائل ورشوط فنيــة تؤكــد 
ــذي  ــه، مــن الوقــت ال ــواردة في ســالمة املعلومــات ال
أنشــئ فيــه بشــكله النهائــي عــىل أنه ســجل إلكــرتوين، 
وتســمح بعــرض املعلومــات املطلــوب تقديمهــا متــى 

طلــب ذلــك.
خالصــة مــا تقــدم أنــه إذا توافــر بالتوقيــع اإللكــرتوين 
ــة  ــه ذات احلجي ــا ول ــد موثًق ــه ُيع ــه، فإن رشوط صحت
ــات،)23(  ــدي باإلثب ــادي أو التقلي ــع الع ــررة للتوقي املق
عــىل أن توافــر هــذه الــرشوط يف التوقيــع اإللكــرتوين 
مرتبــط بصــدور شــهادة التصديــق اإللكــرتوين أو 
ــع  ــة املوق ــد هوي ــىل تأكي ــل ع ــي تعم ــي، والت الرقم
وتأكيــد ســالمة املحــرر أو العقــد اإللكــرتوين، وهــذا 
يف  اإللكــرتوين  للتوقيــع  احلجيــة  منــح  أن  يعنــي 
ــة لشــهادة التصديــق  اإلثبــات يعنــي منــح ذات احلجي

ــيل، 2٠13م( ــاج ع ــع. )ح ــذا التوقي ــة ه املتضمن

اخلامتة
العقــد  ماهيــة  إىل  تعرضنــا  دراســتنا  خــالل  مــن 
ــة  ــه القانوني ــه وطبيعت ــث مفهوم ــن حي ــرتوين م اإللك
العقــد  توثيــق  ملاهيــة  تعرضنــا  ثــم  وخصائصــه، 
اإللكــرتوين، مــن خــالل الوقــوف عــىل معرفــة ماهيــة 
ــع  ــف التوقي ــث تعري ــن حي ــرتوين، م ــع اإللك التوقي
ــا  ــك تعرفن ــد ذل ــه، وبع ــوره ووظائف ــرتوين وص اإللك
عــىل ماهيــة جهــات التصديــق اإللكــرتوين يف اململكــة 
الوطنــي  املركــز  يف  واملتمثلــة  الســعودية  العربيــة 

)23( UETA, supra note 9, Prefatory Note.(



217

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق اإللكرتوين يف إثبات العقد اإللكرتوين دراسة مقارنة بني األنظمة السعودية واألمريكية

ــهادات  ــدار ش ــلطته يف إص ــي، وس ــق الرقم للتصدي
التصديــق اإللكــرتوين، باإلضافــة إىل وقوفنــا عــىل 
أو  اإللكــرتوين  التوثيــق  شــهادات  حجيــة  مــدى 
التصديــق الرقمــي يف إثبــات العقــد اإللكــرتوين، مــن 
ــرتوين يف  ــجل اإللك ــة الس ــرض إىل حجي ــالل التع خ
اإلثبــات، وكذلــك حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين يف 

اإلثبــات.
ــه-  ــد اهلل وعون ــث -بحم ــن البح ــا م ــد أن انتهين وبع

ــة: ــات اآلتي ــج والتوصي ــص إىل النتائ نخل

أوالً: النتائج
ــة  ــك األمريكي ــعودية وكذل ــة الس ــورد األنظم 1- مل ت
للتوقيــع اإللكــرتوين صــوره وأشــكاله حــرًصا، وإنــام 
ــال، تاركــني املجــال إلدخــال  ُذكــرت عــىل ســبيل املث
صورجديــدة للتوقيــع اإللكــرتوين مــن خــالل التطبيق 
العمــيل؛ وهلــذا قامــت تلــك األنظمــة بفــرض رشوط 
معينــة للتوقيــع اإللكــرتوين ملنحــه احلجيــة الالزمــة يف 

اإلثبــات.
ــام  ــالل نظ ــن خ ــع م ــعودي وض ــم الس 2- أن املنظ
التجــارة اإللكرتونيــة اجلديــد رقــم )م/126( وتاريــخ 
ــا للعقــد اإللكــرتوين أســوة  1٤٤٠/11/7 هـــ تعريًف
باملــرشع األمريكــي الــذي وضــع تعريًفــا حمــدًدا لــه يف 

قانــون
 Uniform Commercial Code (UCC) 1952، 
ــع ــف للتوقي ــع تعري ــعودي بوض ــم الس ــام املنظ ــام ق  ك
التصديــق ملقــدم خدمــات   اإللكــرتوين، وكذلــك 
ــجل ــف للس ــه تعري ــة إىل وضع ــة، باإلضاف  يف اململك
.اإللكــرتوين، متوافًقــا بذلــك مــع األنظمــة األمريكيــة
3- يف اململكــة العربيــة الســعودية خيتــص املركــز 
شــهادات  بإصــدار  الرقمــي  للتصديــق  الوطنــي 
ــامده  ــة إىل اعت ــا، باإلضاف ــي وإدارهت ــق الرقم التصدي
ــات  ــن اجله ــادرة م ــي الص ــق الرقم ــهادات التصدي ش
األجنبيــة خــارج اململكــة العربيــة الســعودية. ويف 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة خيتــص
 )CSP( Credential Service Provider  

ــهادة  ــرتوين ) الش ــق اإللك ــهادات التصدي ــم ش بتقدي
.)  digital certificate The الرقميــة  

األمريكــي  وكذلــك  الســعودي  املنظــم  منــح   -٤
حفــظ  يف  املســتخدمة  اإللكرتونيــة  للســجالت 
املعلومــات أو الوثائــق احلجيــة يف اإلثبــات عندمــا 
ــالمة  ــد س ــة تؤك ــائل ورشوط فني ــا وس ــتخدم فيه تس
املعلومــات الــواردة فيهــا، مــن الوقــت الــذي أنشــئت 
فيــه بشــكلها النهائــي عــىل أهنــا ســجالت إلكرتونيــة.
ــي  ــعودي واألمريك ــام الس ــن النظ ــب كل م 5- تطل
ــرتوين-  ــع اإللك ــة يف التوقي ــان والثق ــق األم -لتحقي
أن يتــم كتابــة العقــد اإللكــرتوين والتوقيــع عليــه 
ــة  ــن املحافظ ــة تضم ــة آمن ــائل حديث ــتخدام وس باس
عــىل صحــة وســالمة العقــد اإللكــرتوين حمــل التوقيــع 
اإللكــرتوين، وتعمــل عــىل كشــف أي تعديــل أو تغيــري 

ــد. ــذا العق ــات ه ــىل بيان ــرأ ع يط
6- ســاوى املنظــم الســعودي مــن خــالل نظــام 
ــل املــرشع األمريكــي بــني  التعامــالت اإللكــرتوين مث
ــادي  ــدي أو الع ــع التقلي ــرتوين والتوقي ــع اإللك التوقي
ــرشوط  ــت ال ــك إذا حتقق ــات، وذل ــة يف اإلثب يف احلجي
ــد  ــىل العق ــرتوين ع ــع اإللك ــة التوقي ــة يف صح الالزم
اإللكــرتوين، فــإن هــذا العقــد يتمتــع باحلجيــة الكاملــة 
يف اإلثبــات أمــام مجيــع اجلهــات الرســمية والقضائيــة 
يف اململكــة، وبالتــايل يتعــني عــىل القــايض األخــذ 
بالتوقيــع اإللكــرتوين كحجــة كاملــة يف اإلثبــات بعــد 

ــه. ــن صحت ــد م أن يتأك
7- أقــرت األنظمــة الســعودية واألمريكيــة بــأن توافــر 
ــهادة  ــدار ش ــط بإص ــرتوين مرتب ــع اإللك رشوط التوقي
التصديــق اإللكــرتوين أو الرقمــي ، التــي تعمــل عــىل 
تأكيــد هويــة املوقــع وتأكيــد ســالمة املحــرر أو العقــد 
ــع  ــة للتوقي ــح احلجي ــي أن من ــذا يعن ــرتوين، وه اإللك
اإللكــرتوين يف اإلثبــات يعنــي منــح ذات احلجيــة 
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لشــهادة التصديــق املتضمنــة هــذا التوقيــع اإللكرتوين.

ثانًيا: التوصيات
1- رضورة وضــع آليــات ومعايــري حمــددة حلفــظ 
ــة، وترتيــب مســؤولية اجلهــات  املحــررات اإللكرتوني
ــواردة يف  ــات ال ــة املعلوم ــل برسي ــي خت ــراد الت أو األف

ــررات. ــك املح تل

2- نــويص بــرضورة وقــوف املنظــم الســعودي أمــام 
أمــر حتديــد زمــان ومــكان انعقــاد العقــود اإللكرتونية، 
وحتديــد االختصــاص القضائــي فيــام يثــور بشــأهنا مــن 

نزاعــات بشــكل دقيــق.

تعديــل  بــرضورة  الســعودي  املنظــم  نــويص   -3
ــىل  ــتمل ع ــث يش ــرتوين، بحي ــع اإللك ــف التوقي تعري
ــامده؛  ــة اعت ــرتوين وكيفي ــع اإللك ــاء التوقي ــة إنش طريق

ــي. ــرشع األمريك ــك بامل ــوة يف ذل أس

وتطويــر  بتعديــل  الســعودي  املنظــم  نــويص   -٤
ــة  ــرام كاف ــن إب ــن م ــي متك ــة والت ــة ذات الصل األنظم
ــا،  ســيام مــع وجــود املركــز الوطنــي  العقــود إلكرتونيًّ
بإصــدار شــهادات  املختــص  الرقمــي   للتصديــق 
ــع  ــة التوقي ــن صح ــد م ــد التأك ــي بع ــق الرقم التصدي
ســعًيا  العقــود؛  تلــك  عــىل  الــوارد  اإللكــرتوين 
للوصــول  إىل بســاطة وســهولة إبــرام كافــة العقــود يف 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك

5- نــويص املنظــم الســعودي أن ُيضمــن تعريــف 
شــهادة التصديــق اإللكــرتوين الغايــة منهــا، باإلضافــة 
ــذه  ــا ه ــب أن حتتوهي ــي جي ــات الت ــه البيان إىل تضمين
ــا  ــام بوظيفته ــىل القي ــادرة ع ــون ق ــى تك ــهادة؛ حت الش
عــىل أكمــل وجــه، كــام هــو احلــال بالنســبة للمــرشع 

ــي. األمريك

ــن  ــرضورة أن ُيضم ــعودي ب ــم الس ــويص املنظ 6- ن
تعريــف التوقيــع اإللكــرتوين كيفيــة إنشــاء ذلــك 
ــة؛ وذلــك  ــل اجلهــات املعني ــامده مــن قب ــع واعت التوقي

ــع هــو وســيلة إنشــائه  ــز هــذا التوقي ــا يمي ألن أهــم م
ــة. ــة احلديث اإللكرتوني

7- نتمنــى عــىل الــدول العربيــة أن تســعى إىل إصــدار 
ــا  ــة جتنًب ــارة اإللكرتوني ــد للتج ــام موح ــون أو نظ قان
ــت  ــا فعل ــق م ــىل نس ــا، ع ــارض بينه ــل والتع للتداخ
الــدول األوروبيــة حــني قامــت بوضــع قانــون موحــد 

ــرتوين. ــع اإللك ــاص بالتوقي خ

قائمة املراجع:

أوالً: املراجع العربية:

أ: املراجع العامة:
2٠٠3م   ( الدســوقي  إبراهيــم  الليــل،  أبــو   -1
اإللكرتونيــة،  للتعامــالت  القانونيــة  اجلوانــب   .)
ــت.  ــة الكوي ــي بجامع ــرش العلم ــس الن ــت، جمل الكوي

الصــدة، عبداملنعــم فــرج ) 19٤6م (. عقــود   -2
رســالة  القاهــرة،  املــرصي،  القانــون  يف  اإلذعــان 

دكتــوراه، كليــة احلقــوق جامعــة القاهــرة. 

3-العبيــدي، عــيل هــادي ) 2٠٠9م (. العقــود املســامة 
- البيــع واإلجيــار، َعــامن، دار الثقافــة للنــرش والتوزيع.

ــات  ــط ) 2٠٠٠م (. إثب ــن عبدالباس ــي، حس ٤- مجيع
ــق  ــن طري ــا ع ــم إبرامه ــي يت ــة الت ــات القانوني الترصف

ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــت، القاه اإلنرتن

5- حجــازي، عبدالفتــاح بيومــي ) 2٠٠2م (. النظــام 
ــكندرية،  ــة، اإلس ــارة اإللكرتوني ــة التج ــوين حلامي القان

دار الفكــر اجلامعــي.

ــت  ــعيد ) 1997م (. اإلنرتن ــد الس ــدي، حمم 6- رش
واجلوانــب القانونيــة لنظــم املعلومــات، الكويــت، 

ــب. ــة دار الكت مؤسس

7-  رمضــان، مدحــت عبداحلليــم ) 2٠٠1م (. احلاميــة 
ــة، القاهــرة، دار النهضــة  ــة للتجــارة اإللكرتوني اجلنائي

العربيــة.
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8- عبيــدات، لورانــس حممــد ) 2٠٠9م (. إثبــات 
للنــرش  الثقافــة  دار  َعــامن،  اإللكــرتوين،  املحــرر 

والتويــع.
 .) 2٠٠٠م   ( احلســن  أبــو  أســامة  9-جماهــد، 
خصوصيــة التعاقــد عــرب اإلنرتنــت، القاهــرة، دار 

العربيــة. النهضــة 
ــؤولية  ــني ) 2٠٠3م (. املس ــد حس ــور، حمم 1٠- منص

ــدة. ــة اجلدي ــكندرية، دار اجلامع ــة، اإلس اإللكرتوني
ب: املراجع املتخصصة:

ــليامن ) 1٤3٠هـــ (.  ــد س ــد حمم ــل، ماج ــا اخلي 1- أب
ــد. ــة الرش ــاض، مكتب ــرتوين، الري ــد اإللك العق

2- أبــو ماريــة، عــيل ) 2٠1٠م (. التوقيــع اإللكــرتوين 
ومــدى قوتــه يف اإلثبــات دراســة مقارنــة، جملــة جامعة 

اخلليــل للبحــوث، مــج )5(، ع)2(، ص 1٠5.

اجلهــة   .) 2٠11م   ( حســني  عــالء  التميمــي،   -3
املختصــة بإصــدار شــهادة التصديــق اإللكــرتوين،  

القاهــرة، دار النهضــة العربيــة.

ــا )2٠15م(.  ــالل عبدالرض ــح ج ــيني، فال ٤- احلس
ــرار اإلداري،  ــرتوين يف الق ــع اإللك ــكلية التوقي ــر ش أث
بحــث مقــدم لنيــل درجــة املاجســتري بكليــة احلقــوق، 

ــط. ــرشق األوس ــة ال جامع

هـــ(.   1٤3٤( عبدالعزيــز  بــن  فهــد  الــداود،   -5
االختصــاص القضائــي يف عقــد التجــارة اإللكرتونيــة، 
عــرشة،  اخلامســة  الســنة   ،)6٠( ع  العــدل،  جملــة 

.2٠7 ص

6- الصاحلــني، خالــد ) 2٠٠٤م (. انعقــاد العقــد 
اإللكــرتوين، بحــث مقــدم ملؤمتــر القانوين واحلاســوب، 
ــة احلقــوق جامعــة الريمــوك، يف الفــرتة مــن 12- كلي

ــامن، األردن. ــو 2٠٠٤، ع 1٤ يولي

ــة  ــليامن )1٤39 هـــ(. حجي ــاين س ــامت، ه 7- الطعي
ــات املعامــالت  ــع اإللكرتونيــني يف إثب ــة والتوقي الكتاب

املاليــة - دراســة فقهيــة قانونيــة مقارنــة، املجلــة 
األردنيــة يف الدراســات اإلســالمية، مــج )1٤(، ع 

.1٠1-73 ص   ،)2(

ــة  ــم ) 2٠12م (. حجي ــن غان ــدي، أســامة ب 8-  العبي
التوقيــع اإللكــرتوين يف اإلثبــات، املجلــة العربيــة 
للدراســات األمنيــة والتدريــب، مــج 28، ع)56(، 

.1٤1 ص 

9- النــارص، عبــداهلل بــن إبراهيــم بــن عبــداهلل ) بــدون 
ســنة نــرش (. العقــود اإللكرتونيــة دراســة فقهيــة 
مقارنــة، الريــاض، مطبوعــات جامعــة امللــك مســعود. 

 .) 2٠13م   ( حممــد  أمحــد  آالء  عــيل،  حــاج   -1٠
ــع  ــىل التوقي ــق ع ــات التصدي ــوين جله ــم القان التنظي
ــتري  ــات املاجس ــتكامالً ملتطلب ــالة، اس ــرتوين، رس اإللك
ــة،  ــاح الوطني ــة النج ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس بكلي

ــطني. فلس

التوقيــع   .) 2٠٠7م   ( ثــروت  عبداحلميــد،    -11
اإللكــرتوين، اإلســكندرية، دار اجلامعــة اجلديــدة.
العقــود   .) 2٠٠6م   ( إســامعيل  قطــاف،   -12
ــل  ــدم لني ــث مق ــتهلك، بح ــة املس ــة ومحاي اإللكرتوني
ــر،  ــة اجلزائ ــوق، جامع ــة احلق ــتري بكلي ــة املاجس درج

اجلزائــر.

محايــة   .) 2٠1٤م   ( حممــد  قــدري  حممــود،   -13
املســتهلك يف العقــد اإللكــرتوين، القاهــرة، دار النهضة 

ــة. العربي

1٤- نصــريات، عــالء حممــد ) 2٠٠5م (. حجيــة 
التوقيــع اإللكــرتوين يف اإلثبــات دراســة مقارنــة، 

َعــامن: دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع.

ج: األنظمة واللوائح:
لعــام  الســعودي  اإللكرتونيــة  التجــارة  نظــام   -1
وتاريــخ  )م/126(  رقــم  2٠19م   - هـــ   1٤٤٠

1٤٤٠هـــ. /11 /7
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ــم  ــعودي رق ــة الس ــالت اإللكرتوني ــام التعام 2- نظ
هـــ. ــخ 1٤28/3/8  وتاري )م/8٠( 

3- الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة 
بتاريــخ   3 رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة 

هـــ.  1٤29/3/1٠

ثانًيا: املراجع األجنبية: 

أ: باللغة اإلنجليزية:
A- Scientific books and periodicals

Bruce S. Nathan & Terence D. Watson, 
)2010(. Electronic Signatures, Agreements 
& Documents; The Recipe for Enforcea-
bility and Admissibility.

Chris Hawkins, "A History of Signatures": 
From Cave Paintings to Robo-Signings. 
For a history on the Statute of Frauds with 
regard to advances in technology, supra 
note 31, )2011(, pp. 52–54.

George Bellas, Bellas & Wachowski, 

Gregory T. Casamento, Patrick Hatfield, 
and Mike Hjörleifsson, )2009(. Enhanc-
ing the Admissibility and Enforceabili-
ty of Electronically Signed Documents, 
Bloomberg Law Reports, Technology Law.

Patricia Brumfield Fry, "Introduction to 
the Uniform Electronic Transactions Act: 
Principles, Policies and Provisions", 37 
Idaho L. Rev., )2001(, pp. 237- 256. 

Susan M. Marcy, Esther C.H. Walker, 
"Electronic Signatures in an Increasingly 
Paperless World", National Association of 
College and University Attorneys Decem-
ber 11, )2017( | Vol. 16 No. 2, P. 2.

Sylvia Mercado Kierkegaard, E-Contract 
formation: U.S. and EU Perspectives, 

)2005(, See discussions, stats, and author 
profiles for this publication at: https://www.
researchgate.net/publication/228199208.

Thomas J. Smedinghoff, "The Legal Re-
quirements for Creating Secure And En-
forceable

W. Harry Thurlow, "Electronic Contracts 
in the United States and the European Un-
ion": Varying Approaches to the Elimina-
tion of Paper and Pen, EJCL, Vol. 5.3 No-
vember )2001(. pp. 1-2.

William E. Burr, Donna F. Dodson, Elaine 
M. Newton, Ray A. Perlner, W. Timo-
thy Polk, Sarbari Gupta, Emad A. Nab-
bus, "Electronic Authentication Guide-
line", NIST Special Publication 800-63-2, 
)2017(, p. 8.

B- Laws and regulations

1- The Electronic Signatures in Global Na-
tional Commerce Act )ESIGN( 2000.

2- Uniform Commercial Code )UCC( 
1952.  

3-Uniform Electronic Transactions Act 
)UETA( 1999.

ب: باللغة الفرنسية:
Livres et références 

Luc, Grynbaum: La directive "Commerce 
électronique" ou L'inquietant retourde 
I'individualisme juridique, JCP., 21 Mars 
2001, P.598. 

Michelle Jean- Baptiste: Créer et exploti-
ter un Commerce électronique, Litec, Par-
is, 1998, P.99.
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ثالًثا: املواقع اإللكرتونية:
1-https://www.researchgate.net/publica-
tion/228199208.

h t t p s : / / r o o h a l q a n o n . b l o g s p o t .
c o m / 2 0 1 5 / 0 8 / b l o g - p o s t . h t m l .

رابًعا: ترمجة املصادر واملراجع العربية:
References:

Aba Al-Khail, Majid Muhammad Sulei-
man )1430(. Electronic Contract, Riyadh, 
Al-Rushd Library.

Abdul Hamid, Tharwat )2007(. Electronic 
signature, Alexandria, the new university 
house.

Abu Al-Layl, Ibrahim Al-Desouki )2003(. 
Legal aspects of electronic transactions, 
Kuwait, Scientific Publishing Council, 
Kuwait University.

Abu Mariya, Ali )2010(. Electronic signa-
ture and its strength in evidence, a compar-
ative study, Hebron University Journal for 
Research, vol )5(, p )2(, p. 105.

Al-Dawud, Fahd bin Abdulaziz )1434(. 
Jurisdiction in the e-commerce contract, 
Journal of Justice, p (60), fifteenth year, p. 
207.

Al-Hussaini, Faleh Jalal Abdul-Ridha 
)2015(. The effect of the form of electronic 
signature on the administrative decision, 
research submitted to obtain a master's 
degree at the Faculty of Law, Middle East 
University.

Al-Nasser, Abdullah bin Ibrahim bin Ab-
dullah )without publication year(. E-Con-
tracts, Comparative Jurisprudence Study, 

Riyadh, Al-Malik Masoud University Pub-
lications.

Al-Obaidi, Ali Hadi )2009(. Named con-
tracts - Sale and Rent, Oman, Dar Al 
Thaqafa for Publishing and Distribution.

Al-Sadah, Abdel-Moneim Faraj )1946(. 
Compliance contracts in Egyptian law, 
Cairo, PhD thesis, Faculty of Law, Cairo 
University.

Al-Salhien, Khaled )2004(. E-contract 
held, research presented to the Legal and 
Computer Conference, Faculty of Law, 
Yarmouk University, from 12-14 July 
2004, Amman, Jordan.

Al-Tamimi, Alaa Hussein )2011(. The au-
thority responsible for issuing an electron-
ic certification, Cairo, Arab Renaissance 
House.

Al-Tua’imat, Hani Suleiman )1439(. Au-
thentic Electronic Writing and Signing in 
Proof of Financial Transactions - A Com-
parative Legal Jurisprudence Study, The 
Jordanian Journal of Islamic Studies, vol. 
14, p )2(, pp. 73-101.

Al-Ubaidi, Osama bin Ghanem )2012(. Au-
thentic electronic signature in proof, Arab 
Journal of Security Studies and Training, 
vol. 28, p )56(, p. 141.

Gomiae, Hassan Abdel Basset )2000(. Ev-
idence of legal actions concluded through 
the Internet, Cairo, Arab Renaissance 
House.

Haj Ali, Alaa Ahmed Mohamed )2013(. 
Legal organization of certification bod-
ies for electronic signature, thesis supple-
menting the requirements of a master’s 
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degree in the College of Graduate Studies, 
An-Najah National University, Palestine

Hegazy, Abdel Fattah Bayoumi )2002(. 
The legal system for the protection of elec-
tronic commerce, Alexandria, Dar Al-Fikr 
Al-Jami'a.

Mahmoud, Qadri Muhammad )2014(. 
Consumer protection in the electronic con-
tract, Cairo, Arab Renaissance House.

Mansour, Muhammad Hussein )2003(. 
Electronic responsibility, Alexandria, the 
new university house.

Mujahid, Osama Abu Al-Hassan )2000(. 
Privacy of contracting online, Cairo, Arab 
Renaissance House.

Nusairat, Alaa Muhammad )2005(. Au-
thentic Electronic Signature on Evidence, 
A Comparative Study, Oman: House of 
Culture for Publishing and Distribution.

Obeidat, Lawrence Mohammed )2009(. 
Proof of the electronic editor, Oman, Dar 
Al-Thaqafa for publishing and publishing.

Qitaf, Ismail )2006(. Electronic contracts 
and consumer protection, research submit-
ted to obtain a master's degree at the Facul-
ty of Law, University of Algeria, Algeria.

Ramadan, Medhat Abdel-Halim )2001(. 
Criminal protection for electronic com-
merce, Cairo, Arab Renaissance House.

Rushdi, Muhammad Al-Saeed )1997(. The 
Internet and Legal Aspects of Information 
Systems, Kuwait, Dar Al-Kutub Founda-
tion.

Laws and regulations

Saudi E-Commerce Law of 1440 - 2019 
No. )M / 126( dated 7/11/1440.

Saudi Electronic Transaction Law No. )M 
/ 80( dated 8/3/1428.

The executive regulations of the electronic 
transactions law issued by Ministerial Res-
olution No. 3 dated 10/3/1429.
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الرضورة الشعرية عند ابن مالك بني التقعيد والتطبيق

د. أمحد بن عبداهلل القشعمي
أستاذ النحو والرف املشارك بقسم اللغة العربية

كلية الرتبية – جامعة املجمعة

ملخص البحث  

حيرص ابن مالك مفهوم الرضورة الشعرية فيام وقع من املستندرات، 
مما مل يكن للشاعر يف إقامة الوزن وإصالح القافية عنه مندوحة. 

ومجهور النحويني جيعلوهنا عامة يف كل ما خالف القياس، ومل يقع 
له نظري يف النثر، سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم ال. 

تعذر  الشعرية،  للرضورة  مالك  ابن  مفهوم  عىل  به  ض  اعرُتِ ومما 
تطبيقه؛ ألنه ما من رضورة إال ويمكن إزالتها، ونظم تركيب آخر 

جاٍر عىل القياس، خاٍل من تلك املخالفة. 
ابن مالك للرضورة يف مصنفاته  البحث لدراسة تطبيق  فجاء هذا 
النحوية، ومدى مطابقتها ملا نادى به يف مفهوم الرضورة الشعرية. 

مع  متوافق  الشعرية  الرضورة  يف  مالك  ابن  رأي  أن  إىل  ووصلت 
رأي مجهور النحويني يف أغلب املسائل، وأن اشرتاطه عدم وجود 
مندوحة للشاعر من الوقوع يف الرضورة خاص باملستندرات، التي 
الرضورة،  من  إخراجها  الشاعر  باستطاعة  وكان  استعامهلا،  قلَّ 
ا يف كل ما  وُوجد هلا نظري يف النثر أو مسوغ يف القياس. وليس عامًّ

خالف قواعد اللغة.

الكلامت املفتاحية: 
ابن مالك، مجال الدين، الرضورة، الرضورة الشعرية. 

Abstract

Ibn Malik limits the concept of poetic necessity 
to a few rare and inevitable occurrences dictat-
ed by meter and rhyme in the poem. However, 
most grammarians apply the concept to whatev-
er runs against the rule and has never occurred 
in prose, regardless of whether or not the poet 
could have avoided it. 
Ibn Malik’s theory of poetic necessity has been 
criticized as being inapplicable because no ne-
cessity is inevitable or impossible to be com-
posed in a different style that doesn’t violate 
grammar rules. This research seeks to deter-
mine how Ibn Malik applies the notion of ne-
cessity in his works on grammar, and whether 
this application is in harmony his theory of po-
etic necessity.  
The study concluded that, in most cases, there 
is no contraction between Ibn Malik’s theory of 
poetic necessity and that of grammarians.  The 
study found out also that inevitability in poet-
ic necessity applies only to the few rare occur-
rences that the poet could have avoided and that 
have an equivalent in prose and not to anything 
that runs against the rules.

Keywords: 
Ibn Malik; Jameleddine; necessity; poetic ne-
cessity       

الضرورة الشعرية عند ابن مالك بين التقعيد والتطبيق

تقديم:

يعــد الشــعر مصــدًرا رئيًســا مــن مصــادر االستشــهاد 
ــه مــن اشــرتاط الــوزن  ــز ب يف اللغــة والنحــو، وملــا متي
والقافيــة كثــرت فيــه جتــاوزات الشــعراء لقواعــد 
النحــو واللغــة، حتــى صــارت هــذه التجــاوزات 
ــام  ــام كان أم ــد، ف ــك القواع ــن تل ــري م ــام كث ــا أم عائًق
النحويــني إال أن خيصــوا الشــعر ببعــض األحــكام 
ــه  ــوا علي ــا اصطلح ــو م ــر، وه ــوز يف النث ــي ال جت الت

بالــرضورة الشــعرية، أخــًذا مــن املعنــى اللغــوي 
ــيء  ــاء إىل ال ــول اإلجل ــدور ح ــذي ي ــرضورة، وال لل
واالحتيــاج إليــه. وقــد اختلفــت آراء النحويــني يف بيان 
مدلــول هــذا املصطلــح، بــني مــن يعممــه يف كل جتــاوز 
يقــع فيــه الشــعراء، وبــني مــن حيــرصه بــام ال مندوحــة 

ــه.  ــعراء عن للش
ومــن العلــامء الذيــن كان هلــم رأي خــاص يف مدلــول 
ــن  ــداهلل حممــد اب ــو عب ــن أب هــذا املصطلــح مجــال الدي
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عبــداهلل بــن مالــك الطائــي اجليــاين )ت672ه(، حيــث 
خــص الــرضورة الشــعرية بــام مل يكــن للشــاعر يف 

ــة.   ــه مندوح ــة عن ــالح القافي ــوزن وإص ــة ال إقام
ــىل  ــذا ع ــه ه ــق مفهوم ــك تطبي ــن مال ــاول اب ــد ح وق
ــىل  ــون ع ــا النحوي ــي خرجه ــتندرات، الت ــض املس بع
ــاعر كان  ــا؛ ألن الش ــرضورة عنه ــى ال ــرضورة، فنف ال
يســتطيع إقامــة الــوزن مــع صــالح القافيــة دون 
ــه  ــا؛ ألن ــرضورة فيه ــت ال ــة، أو أثب ــوع يف املخالف الوق
ــالح  ــوزن وص ــة ال ــع إقام ــاعر - م ــام الش ــن أم مل يك

ــة.   ــوع يف املخالف ــة - إال الوق القافي
 وقــد رفــض هــذا املفهــوم كثــري مــن النحويــني، حتــى 
رمــى بعُضهــم ابــن مالــك بعــدم فهــم كالم النحويــني 
يف رضورة الشــعر، ووصــف بعضهــم مذهبــه هــذا بأنه 
مــن املذاهــب الواهيــة؛ لتعــذر تطبيقــه؛ ألنــه ســيوصل 
ــه  ــاًل؛ ألن ــد رضورة أص ــا ال توج ــة - إىل أهن - ال حمال
ــب  ــم تركي ــا بنظ ــن إزالته ــن رضورة إال ويمك ــا م م
ــاوت  ــة إىل تف ــة، إضاف ــك املخالف ــن تل ــال م ــر خ آخ
النحويــني يف القــدرة عــىل التعديــل املخــرج مــن 
الــرضورة، كــام أن الــرضورة ليســت مرتبطــة بالــوزن 
والقافيــة فحســب، بــل قــد يــأيت االضطــرار مــن جهــة 
ــدرة  ــه ق ــك كل ــر يف ذل ــد يؤثِّ ــال، وق ــى أو احل املعن

ــه.  ــه وهلجت ــاعر وثقافت الش
 وهلــذا كلــه جــاء هــذا البحــث هبــدف دراســة تقعيــد 
ــق  ــو متواف ــل ه ــعرية، وه ــرضورة الش ــك لل ــن مال اب
دراســة  وكــذا  الدارســون؟  بــه  وصفــه  مــا  مــع 
ــدى  ــة، وم ــه النحوي ــوم يف مصنفات ــذا املفه ــه هل تطبيق
قدرتــه عــىل التطبيــق املوافــق ملــا نــادى بــه يف مفهــوم 

ــعرية.  ــرضورة الش ال
وقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يكــون يف أربعــة 

: حث مبا
املبحــث األول: مفهــوم الــرضورة الشــعرية. ويشــمل 

مفهومهــا يف اللغــة، ومفهومهــا عنــد النحويــني. 

املبحــث الثــاين: تقعيــد الــرضورة الشــعرية عنــد 
ــث كل  ــع الباح ــث مج ــذا املبح ــت ه ــك. وحت ــن مال اب
العبــارات واجلمــل التــي توصــل إىل مفهــوم الــرضورة 

ــك.   ــن مال ــد اب ــعرية عن الش
املبحــث الثالــث: موقــف العلــامء مــن رأي ابــن مالــك 
يف الــرضورة الشــعرية. وقــد جــاء هــذا املبحــث بعــد 
مواقــف  غالــب  ألن  الشــعرية؛  الــرضورة  تقعيــد 
النحويــني مــن رأي ابــن مالــك يف الــرضورة الشــعرية 
كان متوجًهــا إىل عبــارة ابــن مالــك بحــرص الــرضورة 

ــه.   ــاعر عن ــة للش ــام ال مندوح ــعرية ب الش
ــعرية  ــرضورة الش ــوم ال ــق مفه ــع: تطبي ــث الراب املبح
ــن مالــك. ويف هــذا املبحــث حــاول الباحــث  ــد اب عن
ــك يف  ــن مال ــا اب ــي أطلقه ــكام الت ــع األح ــرص مجي ح
الــرضورة الشــعرية إثباًتــا أو نفًيــا، مــع حماولــة حتليلها؛ 
للوصــول إىل الــرأي الــذي اســتقر عليــه ابــن مالــك يف 

مفهــوم الــرضورة الشــعرية. 
متعــددة  دراســات  الدراســة  هــذه  ســبقت  وقــد 
النحويــني،  عنــد  ومفهومهــا  الشــعرية  للــرضورة 
وتــم إثبــات مــا وقفــت عليــه منهــا يف ثبــت املصــادر 
واملراجــع، لكــن أقرهبــا إىل هــذه الدراســة بحــث 
ــوم  ــي )مفه ــداهلل العنبك ــيل عب ــور/ ع ــتاذ الدكت األس
ــة  ــرشه يف جمل ــك( ن ــن مال ــد اب ــعرية عن ــرضورة الش ال
األســتاذ للعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، املجلــد 
األول العــدد 2٠5، يوليــو حزيــران، 2٠13م، ص 
163 - 19٠. وقــد جــاء بثالثــة مباحــث: تنــاول 
األول منهــا مفهــوم الــرضورة الشــعرية عنــد اجلمهــور 
ــي ال  ــاين الشــواهد الت ــاول الث ــن مالــك، وتن ــد اب وعن
رضورة فيهــا عنــد ابــن مالــك، وثالــث هــذه املباحــث 
ــذا  ــك. وه ــن مال ــب اب ــامء ملذه ــد العل ــرق إىل نق تط
البحــث وإن كان يتوافــق مــع هــذه الدراســة يف مفهــوم 
الــرضورة الشــعرية عنــد ابــن مالــك فإنــه ينقصــه يشء 
ــن  ــد اب ــعرية عن ــرضورة الش ــوم ال ــق ملفه ــن التطبي م
مالــك، حيــث مل يــورد إال ثــالث مســائل فقــط حتتهــا 
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ــد،  ــم واح ــت حك ــة حت ــا داخل ــواهد، وكله ــتة ش س
وهــو نفــي الــرضورة عــن الشــاهد واحلكــم بجــوازه 
يف الســعة، فجــاءت هــذه الدراســة لتكميــل مــا نقــص 

ــوع. ــذا املوض يف ه
ــرس  ــا ي ــىل م ــاىل ع ــكر اهلل تع ــد ش ــا بع ــعني هن وال يس
وأعــان إال أن أشــكر جامعتنــا الفتيــة جامعــة املجمعــة، 
ــذا  ــا هل ــىل دعمه ــي، ع ــث العلم ــامدة البح ــة بع ممثل
العقــد رقــم 112 - 1٤39،  املــرشوع، وذلــك يف 

ــداد. ــة والس ــائاًل اهلل اإلعان س

املبحث األول: مفهوم الرضورة الشعرية: 
أواًل: مفهوم الرضورة:

تــرد الــرضورة يف معاجــم اللغــة بمعنــى االحتيــاج إىل 
الــيء واإلجلــاء إليــه، قــال اجلوهــري )1٤19ه: مــادة 
رضر ص619(: ))رجــل ذو ضــارورة ورضورة أي: 
ذو حاجــة، وقــد اْضُطــرَّ إىل الــيِء، أي: ُأجِلــئ إليــه((.
ــادي 1٤26ه:  ــط )الفريوزب ــوس املحي ــاء يف القام وج
ــاج  ــرار: االحتي ــادة رضر ج1 ص٤28(: ))االضط م
ــّر  ــأه فاضُط ــه وأجل ــه: أحوج ــره إلي ــيء، واضط إىل ال
والــرضورة:  ة،  الــرضُّ واالســم  ـ  الطــاء  بضــم  ـ 

احلاجــة((.
وقــال ابن منظــور )1٤1٠ه: مــادة رضر ج٤ ص٤8٤( 
يف قولــه عــز وجــل: )َفَمــِن اضُطــرَّ َغــرَي َبــاغ َواَل َعــاد( 
]البقــرة:173[: ))أي: فمــن أجلــئ إىل أكل امليتــة ومــا 
ــرضر،  ــن ال ــه م ــوع، وأصل ــه باجل ــق علي ــّرم، وُضّي ُح

وهــو الضيــق((.   
ــد  ــرضورة عن ــح ال ــاء مصطل ــول ج ــذا املدل ــن ه وم
النحويــني واألصوليــني، بــل إن املتتبــع ملصطلــح 
العالقــة  تلــك  يلمــح  النحويــني  عنــد  الــرضورة 
واألصوليــة  النحويــة  الدراســات  بــني  الوطيــدة 
عنــد القدمــاء، ومــا أمدتــه الدراســات األصوليــة 
منهــج  إىل  إضافــة  املصطلحــات،  مــن  للنحويــني 
الدراســة والبحــث. إال أن العالقــة بــني املدلــول 

ــر  ــي، يظه ــى االصطالح ــرضورة، واملعن ــوي لل اللغ
جليًّــا واضًحــا عنــد األصوليــني، أكثــر منــه عنــد   
النحويــني؛ ملــا تتميــز بــه األحــكام الرشعيــة مــن 
الوضــوح، واطــراد األحــكام، وهــذا ال يتأتــى يف 
ــة  ــاعر باللغ ــة الش ــة؛ ))ألن عالق ــات النحوي الدراس
ــة الفــرد بالرشيعــة، وفحــوى  ــا عــن عالق متلفــة متاًم
ــة  ــة فرضي ــة الرشعي ــْوُن العالق ــالف- َك ــذا االخت ه
لزوميــة، وَكــْون العالقــة اللغويــة احرتاًمــا أدبيًّــا حمًضــا 
- ال حيــول دون انتقــال الشــاعر مــن االلتــزام بمعياريــة 
ــة  ــباب فني ــعري، ألس ــزام ش ــوي، إىل الت ــاس اللغ القي
ــة...  ــة معين ــة رشعي ــف بوظيف ــا للمكل ــة، خالًف طارئ
ــة  ــا إىل رخص ــهل عنه ــال الس ــتطيع االنتق ــو ال يس فه
ختفيــف، إال بمجــيء احلكــم الرشعــي بجــواز ذلــك(( 

 .) 1٤1٠ه:ص33  )العــدواين، 
املعنــى  عالقــة  أعنــي   - العالقــة  هــذه  ومــن 
ــح  ــة املصطل ــوي، وعالق ــى اللغ ــي باملعن االصطالح
النحــوي باملصطلــح األصــويل - ظهــر اخلــالف يف 
ــىل  ــه ع ــاالت تطبيق ــوي، وجم ــح النح ــد املصطل حتدي
ــث  ــن حي ــاج، م ــن االحتج ــة يف زم ــوص العربي النص
ــن  ــاعر م ــد الش ــاس عن ــة القي ــة ملخالف ــود احلاج وج
عــدم وجودهــا، وهــذ مــا ســيظهر واضًحــا يف مفهــوم 

ــني.       ــد النحوي ــرضورة عن ال

ثانًيا: مفهوم الرضورة الشعرية عند النحوين. 
ــا قبــل الــرشوع يف بيــان مفهــوم الــرضورة  جيــب علين
الشــعرية عنــد النحويــني، أن نكــون عــىل يقــني تــام بأن 
لون  النحويــني مل جيعلــوا الــرضورة الشــعرية مــالًذا يعوِّ
عليــه كل مــا خالــف قواعدهــم، مــن نصــوص الشــعر 
ــض  ــك بع ــر ذل ــام ذك ــاج، ك ــن االحتج ــريب يف زم الع
الدارســني املحدثــني )فلفــل، 1٤28ه: ص89(، وإنــام 
كان ذلــك إلدراكهــم بخصوصيــة لغــة الشــعر يف 
ــرار  ــي اإلق ــى، فف ــلوب واملعن ــة واألس ــوزن والقافي ال
هلــم  واعتــذار  الشــعراء،  تيســري عــىل  بالــرضورة 
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ــددة،  ــط حم ــق ضواب ــو، وف ــد النح ــف قواع ــام خال في
ــة.   ــدود ضيق وبح

ــرضورة  ــن ال ــني ع ــع كالم النحوي ــالل تتب ــن خ وم
ــتقلة، أو  ــة مس ــا بدراس ــن أفردوه ــواء م ــعرية، س الش
مــن تطرقــوا إليهــا يف رشوحهــم ودراســاهتم، نجــد أن 
مفهومهــا عنــد النحويــني ينحــرص يف أربعــة مذاهــب: 
أوهلــا: مذهب ابن مالــك )رشح الكافيــة، 1٤٠2ه:ج1 
ص3٠٠(، وابــن عصفــور يف أحــد قوليــه )رشح مجــل 
ســيبويه،  إىل  ونســباه  ص551(،  ج2  الزجاجــي: 
ــني  ــن النحوي ــدد م ــبة ع ــذه النس ــم يف ه ــد وافقه وق
ارتشــاف  حيــان،  )أبــو  حيــان  كأيب  املتقدمــني، 
والبغــدادي  ص2377(،  ج5  1٤18ه:  الــرضب، 
)البغــدادي،1٤٠9ه: ج1 ص36٠(، وابــن الطيــب 
ــاب  ــن، كعبدالوه ــي: ج1 ص 19(، واملعارصي )املالك
العــدواين )العــدواين، 1٤1٠ه: ص 71(، وإبراهيــم 
وحممــد   ،)19 ص  1٤22ه:  )احلنــدود،  احلنــدود 
ص  1٤16ه:  )عبداللطيــف،  عبداللطيــف  محاســة 
93(، أن الــرضورة الشــعرية: مــا وقــع يف الشــعر دون 
النثــر ممــا ليــس للشــاعر عنــه مندوحــة. وذلــك أخــًذا 

ــبق.  ــام س ــرضورة ك ــوي لل ــى اللغ ــن املعن م
1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  )رشح  مالــك  ابــن  قــال 
ص3٠٠(: ))وقــد نبــه ســيبويه - رمحــه اهلل - عــىل أن 
مــا ورد يف الشــعر مــن املســتندرات، ال يعــد اضطــراًرا 
ــالح  ــوزن، وإص ــة ال ــاعر يف إقام ــن للش إال إذا مل يك

ــة((. ــه مندوح ــة عن القافي
ــاعر أن  ــوز للش ــا جي ــاب م ــور يف ب ــن عصف ــال اب وق
ــي:  ــل الزجاج ــعر )رشح مج ــتعمله يف رضورة الش يس
الرضائــر  يف  النحويــون  ))اختلــف  ص5٤9(:  ج2 
ــرضورة أن  ــل ال ــن جع ــم م ــعر، فمنه ــزة يف الش اجلائ
جيــوز للشــاعر مــا ال جيــوز يف الــكالم، بــرشط أن 
ــون يف  ا، وأن يك ــدًّ ــه ب ــد من ــك، وال جي ــر إىل ذل يضط
ذلــك رد فــرع إىل أصــل، أو تشــبيه غــري جائــز بجائــز، 
ــوز يف  ــا ال جي ــعره م ــاعر يف ش ــزون للش ــؤالء ال جيي فه

ــو  ــذا ه ــك، وه ــر إىل ذل ــرشط أن يضط ــكالم إال ب ال
الظاهــر مــن كالم ســيبويه، وقــد رصح بــه يف أول بــاب 

ــتغال((. ــواب االش ــن أب م
ثــم قــال بعــد أن ذكــر آراء النحويــني األخــرى )رشح 
مجــل الزجاجــي:ج2 ص551(: ))والصحيــح مــا 
ــه  ــدأ ب ــه أول مــا ب ــد النــص الســابق؛ ألن ــا به]يري بدأن
يف املســألة[ ،  فــإن جــاء يف خــالف موضــع االضطــرار 

ــه((.  ــه؛ لشــذوذه وقلت فــال يقــاس علي
وقــال ابــن الّطيِّــب )املالكــي: ج1 ص31(: ))ثــم 
ــب  ــذي جي ــو ال ــك، ه ــن مال ــه اب ــب إلي ــذي ذه ال
ــا ال  ــه؛ ألن م ــري إلي ــه، واملص ل علي ــوَّ ــون املع أن يك
ــع  ــه مان ــق في ــذي حتق ــو ال ــه ه ــاعر عن ــة للش مندوح
ــال  ــة ف ــه مندوح ــه عن ــا ل ــا م ــعة، وأم ــاس يف الس القي
ــعر؛ ألن  ــل الش ــه ألج ــام ارتكب ــه إن ــزم بأن ــبيل للج س
ــد  ــل، وتقيي ــال دلي ــوى ب ــر دع ــه يف النث ــم بامتناع احلُك

ــص((. ــال مص ــص ب ــعر ختصي ــوازه بالش ج
ورأي ابــن مالــك ومــن وافقــه واضــح يف هذه املســألة، 
حيــث رصحــوا بأهنــا ال تعــد رضورة شــعرية إال إذا مل 

يكــن هنــاك مندوحــة للشــاعر عنهــا.
 أمــا رأي ســيبويه فلــم يكــن رصحًيــا واضًحــا قاطًعــا يف 
املســألة، لــذا اختلفــت توجيهــات النحويــني لرأيــه يف 
املســألة، عــىل الرغــم مــن أنــه تناوهلــا يف أربعــة أبــواب 

هــي:  
ــيبويه، 1٤25ه: ج1  ــعر(( )س ــل الش ــا حيتم ــاب م ))ب
ص26(، و ))مــا رمخــت الشــعراء يف غــري النــداء 
اضطــراًرا(( )ســيبويه، 1٤25ه: ج2 ص269(، و))مــا 
ــكالم((  ــوز يف ال ــا( وال جي ــن )إيَّ ــعر م ــوز يف الش جي
ــض  ــة إىل بع ــيبويه، 1٤25ه: ج2 ص362(، إضاف )س

ــاب. ــة يف الكت ــات املتفرق اإلملاح
 ولعــل أوضــح عبــارة يمكــن أن يتمســك هبــا هــؤالء 
ــتغال  ــواب االش ــن أب ــاب م ــيبويه يف أول ب ــول س ق
)1٤25ه: ج1 ص85(: ))وال حيســن يف الــكالم أن 
ــة  ــر عالم ــم، وال يذك ــىل االس ــا ع ــل مبنًي ــل الفع جيع
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إضــامر األول حتــى خيــرج من لفــظ اإلعــامل يف األول، 
ــري األول،  ــه ويشــغله بغ ــم علي ــاء االس ــال بن ــن ح وم
ــد  ــه ق ــه، ولكن ــل في ــون يعم ــن أن يك ــع م ــى يمتن حت
جيــوز يف الشــعر، وهــو ضعيــف يف الــكالم، قــال 

ــيل:  ــم العج ــو النج ــو أب ــاعر وه الش
عي        قد َأصبَحْت أمُّ اخِلياِر َتدَّ

                                                عيلَّ َذْنًبا كلُّه مل َأْصنَِع
ــعر؛ ألن  ــري الش ــه يف غ ــو بمنزلت ــف، وه ــذا ضعي  فه
ــار  ــرك إظه ــه ت ــّل ب ــت، وال خي ــرس البي ــب ال يك النص

ــوع((. ــري مصن ــه غ ــال: كلُّ ــه ق ــاء، وكأن اهل
ــتعامل  ــم اس ــك الفه ــك لذل ــن مال ــع اب ــا دف ــام أّن مم ك
ســيبويه املتكــرر لعبــارة ))اْضُطــّر شــاعٌر(( )ســيبويه، 
1٤25ه: ج1 ص98، 99، 127، 13٤، ج2 ص 161، 
2٤8، 371، 382، 385، ج3 ص 76، 5٠5، 55٤، 
ج٤ ص188، 19٠(، أو ))يضطــّر شــاعر(( )ســيبويه، 
 ،٤٤٤  ،1٠1  ،6٤ ص   ج3   ،239 ص  ج2  1٤25ه: 
))إذا  أو    ،)19٠  ،188 ص  ج٤   ،6٤5  ،6٤٤  ،566
اضطــّروا(( )ســيبويه، 1٤25ه: ج1 ص ٤٠8، ج2 
ص 2٤2، 37٠، 38٤، ج3 ص 16٤، 3٠6، 312، 
535(، وتصويرهــا عــىل أهنــا مســّوغ ملخالفــة القاعدة، 
دون أن يســوق شــاهًدا، فــكأّن الشــاعر ال خيالــف 
ــم، 1٤٠3ه: ص39(.  ا . )إبراهي ــرًّ ــدة إال مضط القاع
ــل  ــاك دلي ــس هن ــه فلي ــك كلَّ ــن ذل ــم م ــىل الرغ وع
واضــح يمكــن مــن خاللــه اجلــزم بــأن ســيبويه 
يشــرتط يف الــرضورة الشــعرية أال يكــون للشــاعر عنها 
مندوحــة، أو ال يشــرتط. قــال األســتاذ الدكتــور أمحــد 
مكــي األنصــاري )األنصــاري،1٤21ه: ص1181(: 
))عــىل الرغــم مــن طــول صحبتــي لكتــاب ســيبويه... 
مل أوفــق يف العثــور عــىل نــص رصيــح يف مفهــوم 
الــرضورة الشــعرية عنــد ســيبويه، وكل مــا نســب إليــه 
ــيبويه،  ــن كالم س ــوًذا م ــك كان مأخ ــن اآلراء يف ذل م
ــذا  ــح هب ــط، دون ترصي ــتنباط فق ــرد اس ــتنبًطا جم ومس
التعريــف أو ذاك، وهلــذا اختلــف العلــامء مــن بعــده يف 

ــرًيا((.   ــا كب ــرضورة اختالًف ــوم ال مفه
ــني رأي  ــني املحدث ــن الباحث ــدد م ــه ع ــد وج ــذا وق ه
ســيبويه عــىل أنــه ال يشــرتط أال يكــون للشــاعر عنهــا 
ــم  مندوحــة. )مــن هــؤالء: د/ إبراهيــم حســن إبراهي
ــد  ــعرية، ود/ خال ــرضورة الش ــيبويه وال ــه: س يف بحث
عبدالكريــم مجعــه يف كتابــه: شــواهد الشــعر يف كتــاب 
ــه:  ــوح يف بحث ــامن زرم ــد عث ــيبويه، ود/ عبداحلمي س
ــي  ــة احلديث ــعرية، ود/ خدجي ــرضورة الش ــح ال مصطل
يف كتاهبــا: الشــاهد وأصــول النحــو يف كتــاب ســيبويه، 
الــرضورة  ود/ ســامي عــوض يف بحثــه: مفهــوم 
الشــعرية عنــد أهــم علــامء العربيــة حتــى هنيــة القــرن 
الرابــع اهلجــري، ود/ عــيل العنبكــي يف بحثــه: مفهــوم 

ــك(.  ــن مال ــد اب ــعرية عن ــرضورة الش ال
قــال د/ إبراهيــم حســن إبراهيــم )إبراهيــم، 1٤٠3ه: 
ص٤1(: ))لكــن الذي نســتطيع أن نقولــه مطمئنني إىل 
أن مذهــب ســيبويه يف الــرضورة هــو أن يقــع يف الشــعر 
ــاعر  ــواء كان للش ــا، أي: س ــر مطلًق ــع يف النث ــا ال يق م
ــاط  ــن النق ــدًدا م ــر ع ــم ذك ــة أم ال((. ث ــه مندوح عن

التــي تؤيــد كالمــه هــذا، نلخصهــا فيــام يــيل: 
ر كالمــه عــن الــرضورة يف بــاب مــا  1.أن ســيبويه صــدَّ
حيتمــل الشــعر )1٤25ه: ج1 ص 26( بقولــه: ))اعلــم 
أنــه جيــوز يف الشــعر مــا ال جيــوز يف الــكالم(( ومل يقيــده 

بــام ال مندوحــة عنــه. 

ــرضورة  ــيبويه يف ال ــواهد س ــن ش ــري م ــاك كث 2.أن هن
هلــا روايــات أخــرى خترجهــا مــن الــرضورة، فكيــف 

ــرضورة.  ــدة بال ــت القاع ــة خالف ــىل رواي ــم ع حيك

3.أنــه يمكــن بقليــل مــن التــرصف إخــراج كثــري مــن 
الشــواهد التــي حكــم عليهــا ســيبويه بالــرضورة مــن 

الــرضورة، وإن مل تــرو هبــذه الروايــة. 

٤.أن ســيبويه يــرى أن األمثــال يســتجاز فيهــا مــا 
يســتجاز يف الشــعر، واألمثــال ال تقيــد بــوزن وال 
ــا  ــيبويه م ــد س ــرضورة عن ــال: إن ال ــف يق ــة، فكي قافي
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ــال. ــا يف األمث ــو جييزه ــه، وه ــاعر عن ــة للش ال مندوح
5.قــول ســيبويه بعــد أن ذكــر رأي اخلليــل ويونــس يف 
ــل )1٤25ه: ج2 ص٤٠1(:  ــم أفض ــو: ارضب أهي نح
))وتفســري اخلليــل ذلــك األول بعيــد، إنــام جيــوز 
ــره أن  ــدل يف ظاه ــذا ي ــرار((. فه ــعر أو يف اضط يف ش

ــان:  ــرضورة نوع ــرى أن ال ــيبويه ي س

أحدمها: ما جيوز يف الشعر دون النثر، وإن مل يضطر. 
ــرار،  ــق واالضط ــع الضي ــه بداف ــع في ــا وق ــر: م واآلخ

ــة. ــه مندوح ــن عن ومل يك

6. ما ذكره سيبويه يف بيت أيب النجم العجيل: 
عي         قد َأصبَحْت أمُّ اخِلياِر َتدَّ

                                                عيلَّ َذْنًبا كلُّه مل َأْصنَِع
ــه( رضورة؛  ــع )كلُّ ــّده رف ــدم ع ــًرا ع ــد ظاه ــا يفي مم
إخــالل  دون  النصــب  إىل  عنــه  مندوحــة  لوجــود 
ــع  ــد رج ــيبويه ق ــه: إن س ــول عن ــن الق ــت، يمك بالبي
ــم  ــاعر: ك ــت الش ــك يف بي ــد ذل ــره بع ــام ذك ــه ب عن
بجــود مقــرٍف نــال العــال.... إلــخ حيــث استشــهد بــه 
عــىل الفصــل بــني )كــم( وجمرورهــا باجلــار واملجــرور 
بالرفــع  مندوحــة  عنــه  للشــاعر  أن  مــع  رضورة، 
ــامِل إذا  ــون: إن الع ــول يقول ــامء األص ــب. وعل والنص
وقــع لــه قــوالن متعارضــان يف مســألة واحــدة ُعمــل 
باملتأخــر، ال ســيام إذا كان املتأخــر هــو األليــق بمذهبــه 
واألجــرى عــىل قوانينــه. )إبراهيــم، 1٤٠3ه:ص٤1-

٤6 بتــرصف(.
ثانيهــا: مذهــب ابــن جني )ابــن جنــي: ج3 ص3٠3(، 
وابــن عصفــور يف أحــد قوليــه )رضائــر الشــعر، 
198٠م: ص13، املقــرب، 1391ه: ج2 ص2٠2(، 
وأيب  ص33(،  ج1  1٤٠9ه:  )البغــدادي،  والــريض 
حيــان )ارتشــاف الــرضب، 1٤18ه: ج5 ص2377(، 
ــواهد، 1٤٠6ه:ص82(،  ــص الش ــام )ختلي ــن هش واب
ص33(،  ج1  1٤٠9ه:  )البغــدادي،  والبغــدادي  
ــا  ــعرية: م ــرضورة الش ــني، أن ال ــر النحوي ــه أكث وعلي

ــري يف  ــه نظ ــع ل ــاس ومل يق ــا للقي ــعر مالًف ــع يف الش وق
ــة أم ال.   ــه مندوح ــاعر عن ــواء أكان للش ــر، س النث

والــذي ســوغ للشــعراء ارتــكاب الــرضورة عــىل هــذا 
املذهــب، مــع اســتطاعتهم جتنبهــا، هــو كــام قــال ابــن 
ــك،  ــل ذل ــرب تفع ــإن الع ــي )ج3 ص6٠(: ))ف جن
ــه  ــح ب ــف؛ لتص ــه األضع ــازة الوج ــك بإج ــا ل تأنيًس
ــا  ــد وجًه ــك، إذا مل جت ــه خناق ــب ب ــك، ويرُح طريق
، وعنــه  غــريه، فتقــول: إذا أجــازوا نحــو هــذا ومنــه بــدٌّ
مندوحــة، فــام ظنــك هبــم إذا مل جيــدوا منــه بــداًل، وال 
ــح  ــت قب ــون حت ــف يدخل ــم كي ــداًل، أال تراه ــه مع عن
وهــا لوقــت  الــرضورة مــع قدرهتــم عــىل تركهــا؛ لُيِعدُّ

ــا((. ــة إليه احلاج
ــواهد، 1٤٠6ه:  ــص الش ــام )ختلي ــن هش ــاف اب  وأض
أكثــر  أن  ))أحدمهــا:  آخريــن:  ســببني  ص83( 
أشــعارهم كانــت تقــع مــن غــري َرِوّيــة، فقــد ال 
ــه.  ــذي ال رضورة في ــه ال ــرّي الوج ــن خت ــون م يتمكن
الــرضورة،  مظنــة  كان  ]ملــا[  الشــعر  أن  والثــاين: 
اســتباحوا فيــه مــا مل يضطــروا إليــه، كــام أبيــح القــرص 
يف الســفر؛ لكونــه مظنــة املشــقة، مــع أهنــا قــد تنتفــي 

ــة((.  ــاء الرخص ــع بق م
ويســتدل مــن يــرى هــذا الــرأي بــام ورد مــن األبيــات 
التــي فيهــا خــروج عــن القيــاس، عــىل الرغــم مــن أن 
تعديلهــا والرجــوع فيهــا إىل القيــاس ال يكــرس البيــت، 

وال يفســد املعنــى: 
من ذلك قول الشاعر: 

فال ُمزنٌة وَدَقْت وْدَقها         
                                      وال أرَض أبقَل إبقاهلا

ــه أن  ــت، و كان يمكن ــن أبقل ــاء م ــذف الت ــث ح حي
ــِت  ــول: أبقل ــزة، فيق ــة اهلم ــل حرك ــاء، وينق ــت الت يثب

ــا.  ابقاهل
وكذلك قول اآلخر: 

ُربَّ ابَن عمٍّ لسليمى ُمْشَمِعّل       
                                       َطبَّاِخ ساعاِت الكَرى زاِد الَكِسل
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ــو  ــه، وه ــف إلي ــا أضي ــني م ــاخ( وب ــني )طب ــل ب ففص
)زاد الكســل(، وقــد كان يمكنــه أال يفصــل بــني 
ــا  املضــاف واملضــاف إليــه، بــل جيعــل )طبــاخ( مضاًف
ــاخ(. ــل( بـ)طب ــب )زاد الكس ــاعات(، وينص إىل )س

وكذا يستدلون بقول الشاعر: 
كم بجوٍد مقرٍف ناَل العال        

                                             وكريٍم بخُله قد وضَعه
ــار  ــه باجل ــت إلي ــا أضيف ــم( وم ــني )ك ــل ب ــث فص حي
واملجــرور، وقــد كان يمكنــه أال يفصــل بينهــام، وذلــك 

برفــع )مقــرف( أو نصبــه.
ويستدلون أيًضا بقول أيب النجم: 
عي         قد َأصبَحْت أمُّ اخِلياِر َتدَّ

                                                عيلَّ َذْنًبا كلُّه مل َأْصنَِع
ــى  ــوزن، ومح ــظ ال ــب حلف ــو نص ــه(، ول ــع )كلُّ برف

جانــب اإلعــراب مــن الضعــف. 
وكذا قول الشاعر: 

ْع بفْضل ِمْئَزِرَها       مل َتَتَلفَّ
                                      َدْعٌد، ومل ُتْسَق َدْعُد باْلُعَلِب

ــا كــرس  ــو مل يرصفهــا مل ــرصف )دعــد( األوىل، ول ف
ــرضورة.  ــن ال ــن م ــا، وأِم وزًن

ومثلها قول الشاعر اهلذيل: 
أبِيُت عىل َمعاِرَي واِضحاٍت    

ب كَدِم الِعباِط                                                  هبّن ملوَّ
ــا  ــرس وزًن ــا ك ــات(، مل ــاٍر واضح ــىل مع ــال: )ع ــو ق فل
وســلم مــن الــرضورة. )ابــن جنــي: ج3 ص61، ابــن 
ــو  ــي: ج2 ص5٤9، أب ــل الزجاج ــور، رشح مج عصف
ــان، ارتشــاف الــرضب، 1٤18ه:ج5 ص2377(.   حي
وقــد اعــرتض مــن يــرى حــرص الــرضورة بــام ال 
ــتدالل،  ــذا االس ــل ه ــن مث ــه ع ــاعر عن ــة للش مندوح
الزجاجــي:ج2  مجــل  )رشح  عصفــور  ابــن  فقــال 
ــا  ــك. أم ــن ذل ــم يف يشء م ــة هل ص55٠(: ))وال حج
ــون  ــل أن يك ــا( فيحتم ــل إبقاهل ــه: )وال أرض أبق قول
ــه  ــه ليــس ممــن لغت ــاء أن ــره إىل حــذف الت ــذي اضط ال

النقــل، فلــو قــال: أبقلــت إبقاهلــا مــن غــري نقــل عــىل 
ــاعات  ــاخ س ــه: ) طب ــا قول ــوزن. وأم ــل ال ــه الخت لغت
الكــرى زاِد الكســل ( فالــذي اضطــره إىل الفصــل، أنــه 
ــاعات  ــل الس ــه، وجيع ــوًزا في ــكان متج ــاف، ل ــو أض ل
كأهنــا هــي املطبوخــة يف املعنــى، إذ ال يضــاف إىل 
ــكالم  ــل كان ال ــإذا فص ــه، ف ــوز في ــى يتج ــرف حت الظ
إىل  اضطــرَّ  احلقيقــة  أراد  فلــام  جمــاًزا،  ال  حقيقــة 

ــل((.  الفص
ــل إن  ــرضورة، ب ــهر يف ال ــا األش ــان مه ــذان الرأي وه
ــني،  ــد النحوي ــواًل عن ــا وقب ــر رواًج ــاين أكث ــرأي الث ال
ــن  ــعر  ومل يك ــام ورد يف الش ــالف في ــرة اخل ــر ثم وتظه
ــه إىل  ــدول عن ــن الع ــو يمك ــر، وه ــري يف النث ــه نظ ل
ــال  ــه أم ال. ق ــاس علي ــل يق ــر، ه ــري يف النث ــه نظ ــا ل م
))وتظهــر  ص19(:  ج1  )املالكــي:  الّطيِّــب  ابــن 
ــل  ــة، ه ــه املندوح ــدت في ــام وج ــالف في ــرة اخل ثم
جيــوز القيــاس عليــه أو ال ؟ فابــن مالــك يقيــس، 
ــاًل، ومل جيعلــه  ولذلــك أجــاز وصــل أل باملضــارع قلي
رضورة، اســتدالاًل بقولــه: )مــا أنــت باحلكــم الــرتىض 
ــن أن  ــه م ــرضورة لتمكن ــس ب ــال: ولي ــه(. ق حكومت
ــاين ال  ــب الث ــل املذه ــه، وأه ــريض حكومت ــول: امل يق

ــبهه((.     ــك وش ــىل ذل ــون ع يقيس
ــجع  ــق الس ــث ُيلِح ــش، حي ــب األخف ــا: مذه ثالثه
ــال   ــث ق ــرضورة، حي ــة ال ــعر يف إباح ــكالم بالش يف ال
ــا ( ــاهللَِّ الظُّنُوَن ــوَن بِ ــاىل: ) َوَتُظنُّ ــه تع ــه قول ــد توجي عن
]األحــزاب: 1٠[: ))العــرب تلحــق الــواو واليــاء 
اآلي  رؤوس  فشــبهوا  القــوايف،  آخــر  يف  واأللــف 
ــر  ــش، 1٤٠5ه: ج2 ص66٠، وانظ ــك(( )األخف بذل

ص2٤1(. ج1  أيًضــا: 
وهــذا مــا نســبه إليــه أبــو حيــان )ارتشــاف الــرضب، 
1٤18ه: ج5 ص2377(، وهــو الــذي يتوافــق مــع مــا 
ــش، 1٤٠5ه: ج1 ص2٤1،  ــرآن )األخف ــاين الق يف مع
ــل  ــور يف رشح اجلم ــن عصف ــن اب ج2 ص66٠(.  لك
ــش  ــب لألخف ــد نس ــور: ج2 ص55٠( ق ــن عصف )اب
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ــعره  ــه وش ــه يف كالم ــوز ل ــاعر جي ــرى ))أن الش ــه ي أن
مــا ال جيــوز لغــري الشــاعر يف كالمــه؛ ألن لســانه 
ــريه  ــوز لغ ــا ال جي ــه م ــوز ل ــر، فيج ــاد الرضائ ــد اعت ق
ــول:  ــا يق ــرًيا م ــش، فكث ــب األخف ــو مذه ــك، وه لذل
ــك  ــىل ذل ــل ع ــعر، أو حيم ــة الش ــىل لغ ــذا ع ــاء ه ج
ــة(  قولــه تعــاىل: )َقَواِريــَرا)15( َقَواِريــَرْا ِمــن فِضَّ
بــرصف  قــرأ  مــن  قــراءة  يف  ]اإلنســان:16-15[ 
ــع  ــر وناف ــة أيب بك ــم يف رواي ــراءة عاص ــف((. )ق األل

ــد: ص663(.  ــن جماه ــائي. اب والكس
 فهــو يــرى أن األخفــش يبيــح للشــعراء فقــط يف 
كالمهــم يف غــري الشــعر مــا أبيــح هلــم يف الشــعر؛ ألن 
ألســنتهم قــد اعتــادت الرضائــر. مــع أنــه رّد اســتدالله 
بقــراءة الــرصف يف قولــه تعــاىل: )َقَواِريَرا)15(َقَواِريــَرْا 
ــرأ  ــن ق ــراءة م ــان:15-16[ - يف ق ة(]اإلنس ــن فِضَّ ِم
ــامل أن  ــه؛ الحت ــة في ــه ))ال حج ــف- بأن ــرصف األل ب
يكــون التنويــن يف قولــه: )قواريــًرا( بــدالً مــن حــرف 
االطــالق، فــكان يف األصــل )قواريــرا(، وحــرف 
االطــالق يكــون يف الشــعر ويف الــكالم املســجوع 
إجــراء لــه جمــرى الشــعر، فأجريــت رؤوس اآلي 
ــالق،  ــرف االط ــاق ح ــجوع يف حل ــكالم املس ــرى ال جم
ــا( ــاهللَِّ الظُّنُوَن ــوَن بِ ــاىل: ) َوَتُظنُّ ــه تع ــل قول ــون مث فيك
الزجاجــي:ج2  مجــل  )رشح   ))]1٠ ]األحــزاب: 
ص55٠(. فهــو رجــع يف رده إىل رأي أيب حيــان يف 
ــه مــا ال جيــوز  ــه جيــوز في إحلــاق الســجع بالشــعر، بأن

ــش.  ــو رأي األخف ــريه، وه يف غ
ــمى  ــد يشء يس ــه ال يوج ــارس أن ــن ف ــا: رأي اب رابعه
مــن  كغريهــم  الشــعراء  وأن  الشــعرية،  الــرضورة 
ــه يف  ــه وج ــام ل ــوا ب ــم أن يقول ــني عليه ــرب، يتع الع
ــزم  ــون، وال يل ــم مطئ ــه فه ــادوا عن ــإن ح ــة، ف العربي

ــج.   ــم يف التخري ــل هل ــامس احلي ــف والت التكل
وقــد بســط رأيــه هــذا يف رســالة قصــرية أفردهــا 
هلــذا املوضــوع، ســامها )ذم اخلطــأ يف الشــعر(، وهــي 
مــع قرصهــا إال أهنــا خلصــت رأيــه يف الــرضورة 

ــاء،  ــأ إال لألنبي ــن اخلط ــة م ــه ال عصم ــعرية، وأن الش
ــوا  ــاس ))أصاب ــن الن ــم م ــم كغريه ــعراء فه ــا الش أم
يف أكثــر مــا نظمــوه مــن شــعرهم، وأخطــأوا يف 
ــة  ــل العربي ــن أه ــاس م ــل ن ــك، فجع ــن ذل ــري م اليس
يوجهــون خلطــأ الشــعراء وجوًهــا، ويتحملــون لذلــك 
تأويــالت، حتــى صنعــوا فيــام ذكرنــا أبواًبــا، وصنفــوا 
يف رضورات الشــعر كتًبــا...(( )ابــن فــارس، ذم اخلطــأ 
يف الشــعر، 1٤1٤ه: ص17(. ثــم قــال بعــد أن نعــت 
عــدًدا مــن الــرضورات باللحــن واخلطــأ: ))... وهــذا 
كثــري، وليــس الغــرض إثباتــه؛ لكثرتــه وشــهرته، لكــن 
الغــرض اإلبانــة عــن أن الشــعراء خيطئــون كــام خيطــئ 
ــره  ــذي ذك ــون، وكل ال ــام يغلط ــون ك ــاس، ويغلط الن
ــس  ــه جن ــاج ل ــك واالحتج ــازة ذل ــون يف إج النحوي
ــُب  ــح النص ــك، لصل ــح ذل ــو صل ــف، ول ــن التكل م
ــاز  ــام ج ــرص، ك ــع الق ــُد موض ــض، وامل ــع اخلف موض
عندهــم القــرص يف املمــدود، فــإن قالــوا: ال جيــوز مــد 
املقصــور؛ ألنــه زيــادة يف البنــاء، قيــل: ال جيــوز قــرص 
املمــدود؛ ألنــه نقــص يف البنــاء، وال فــرق(( )ذم اخلطــأ 

يف الشــعر، 1٤1٤ه: ص23(.  
ــه  ــعر(، يف كتاب ــاب الش ــذا يف )ب ــه ه ــز رأي ــام أوج ك
ــة نفــي العصمــة عــن  ــي(، وركــز عــىل قضي )الصاحب
ــوَن  ــني ُيَوقَّ ــم ))معصوم ــا جعله ــعراء، وأن اهلل م الش
ــول،  ــعرهم فمقب ــن ش ــح م ــام ص ــط، ف ــأ والغل اخلط
ومــا أبتــه العربيــة وأصوهلــا فمــردود(( )ابــن فــارس، 
ن مــن ذلك  الصاحبــي، 1٤٠٠ه: ص267(، لكنــه هــوَّ
هنــا، فجعــل ))للشــاعر إذا مل يطــرد لــه الــذي يريــده يف 
وزن شــعره أن يــأيت بــام يقــوم مقامــه بســًطا واختصــاًرا 
وإبــدااًل، بعــد أال يكــون فيــام يأتيــه مطًئــا وال الحنـًـا(( 

ــي، 1٤٠٠ه: ص268(. ــارس، الصاحب ــن ف )اب
والــذي يظهــر مــن كالمــه هــذا، ومــن قولــه يف 
ص267(:  1٤٠٠ه:  آخر)الصاحبــي،  موضــع 
ــدود، وال  ــرصون املم ــكالم، يق ــراء ال ــعراء أم ))الش
يمــدون املقصــور، ويقدمــون، ويؤخــرون، ويومئــون، 
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ويشــريون، وخيتلســون، وُيِعــرْيون، ويســتعريون، فأمــا 
ــُة كلمــٍة عــن هنــِج صــواٍب،  حلــٌن يف إعــراٍب، أو إزال
ــول: إن  ــن يق ــول م ــى لق ــك، وال معن ــم ذل ــس هل فلي
للشــاعر عنــد الــرضورة أن يــأيت يف شــعره بــام ال 
جيــوز(( تناقــُض رأيــه يف الــرضورة، فهــو مــرة ينفيهــا 
ــرأي  ــود ل ــرة يع ــا، وم ــعراء اقرتافه ــىل الش م ع ــرِّ وحي
اجلمهــور فيجعــل للشــعراء مــا ليــس لغريهــم يف 
مالفــة القيــاس وفــق ضوابــط معينــة، وهــذا مــا يــراه 
مجهــور النحويــني، وقــد ســبق بيانــه، وكأن ابــن فارس 
ــميها رضورة،  ــرضورة وإن كان ال يس ــود ال ــرى وج ي
لكنــه ال يــرى التــامدي يف ذلــك، والبحــث عــن وجــٍه 
لــكل مالفــة للقيــاس يقــع فيهــا الشــعراء، فهــو يــرى 
ــه  ــه وجــه تقبل ــه الشــعراء إمــا أن يكــون ل أن مــا يقول
قواعــد اللغــة، فهــذا مقبــول ال رضورة فيــه، وإمــا أال 
يكــون لــه وجــه، فهــذا مــردود ال يلزمنــا البحــث عــن 

ــه. ــبل إجازت ــن ُس ــه وال ع وجه

ــن  ــد اب ــد الــرضورة الشــعرية عن ــاين: تقعي املبحــث الث
مالــك.  

ــني  ــط ب ــن رب ــه اهلل - مم ــك - رمح ــن مال ــبق أن اب س
ــرضورة  ــوم ال ــي ملفه ــوي واالصطالح ــني اللغ املدلول
الشــعرية، فهــو حيرصهــا فيــام وقــع فيــه الشــاعر 
ــذي  ــى ال ــه ألداء املعن ــن أمام ــث مل يك ا، حي ــرًّ مضط
يريــده مــع االلتــزام بالــوزن وصــالح القافيــة إال 
ــام مل  ــك ب ــن ذل ــرب ع ــة، ويع ــك املخالف ــوع يف تل الوق
ــة،  ــال)رشح الكافي ــة. ق ــه مندوح ــاعر عن ــن للش يك
ــه  ــيبويه - رمح ــه س ــد نب 1٤٠2ه:ج1 ص3٠٠(: ))وق
ــتندرات ال  ــن املس ــعر م ــا ورد يف الش ــىل أن م اهلل - ع
يعــد اضطــراًرا، إال إذا مل يكــن للشــاعر يف إقامــة الوزن 

ــة(( .  ــه مندوح ــة عن ــالح القافي وإص
ــة  ــدى حاج ــة بم ــده مرتبط ــعرية عن ــرضورة الش فال
الشــاعر  كان  فــإن  املخالفــة،  يف  للوقــوع  الشــاعر 
يســتطيع إقامــة الــوزن مــع صــالح القافيــة دون جتــاوز 

لقاعــدة مــن قواعــد اللغــة، ثــم جتاوزهــا، فــإن فعلــه 
ــة وإن  ــز يف اللغ ــه جائ ــع في ــا وق ــىل أن م ــدل ع ــذا ي ه

ــاًل. ا قلي ــاذًّ كان ش
التســهيل، 1٤1٠ه:ج3  ولــذا نجــده يقــول )رشح 
ص3٠٠(:  1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  رشح  ص37٤، 
ــه  ــن قائل ــر؛ لتمك ــري مضط ــار غ ــل مت ــذا فع ))وه
مــن...((، ويقــول أيًضا )رشح التســهيل، 1٤1٠ه: ج3 
ص2٠٤(: ))وليــس هــذا بــرضورة؛ لتمكــن الشــاعر 
مــن إقامــة الــوزن بتحريــك التنويــن واالســتغناء 
ــهيل، 1٤1٠ه:ج٤  ــول )رشح التس ــالم((، ويق ــن ال ع
ص92(: ))فلــام مل يفعلــوا ذلــك مــع إمكانــه، وســهولة 

ــن((. ــري مضطري ــم غ ــم أهن ــه، عل تعاطي
وأمــا إن مل يســتطع الشــاعر إقامــة الــوزن مــع صــالح 
القافيــة إال مــع جتــاوزه لقاعــدة مــن قواعــد اللغــة فإننا 
ــتعامل  ــذا االس ــذه رضورة، وإن ه ــذ: إن ه ــول حينئ نق
خــاص يف الشــعر ال يســوغ اســتعامله يف غــريه، حتــى 
ــر دون  ــة النظائ ــى إىل مالف ــا أف ــل إىل ))أن كل م يص
رضورة فمــرتوك(( )ابــن مالــك، رشح التســهيل، 

ص7٤(.  ج1  1٤1٠ه: 
1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  )رشح  قولــه  يف  بــه  وكأين 
ــتندرات((  ــن املس ــعر م ــا ورد يف الش ص3٠٠(: ))م
ــواهد،  ــن الش ــتندرات م ــدة يف املس ــذه القاع ــرص ه حي
التــي خرجــت عــن قواعــد اللغــة، وليــس يف كل 
ــظ يف  ــوف نالح ــذا س ــة. وهل ــد اللغ ــف قواع ــا خال م
ــا  ــك أن م ــن مال ــد اب ــعرية عن ــرضورة الش ــق ال تطبي
نجــزم أن ابــن مالــك طبــق عليــه هــذا املفهــوم قليــل 
ا، بــل قــد يكــون نــادًرا، مقارنــة بــام مل يظهــر فيــه  جــدًّ

ــعرية.  ــرضورة الش ــه يف ال ــه ملفهوم تطبيق
كــام أننــا ســنالحظ يف املبحــث الالحــق، أن مــن خالف 
ابــن مالــك يف هــذه القاعــدة يغفل عــن حــرصه لتطبيق 
هــذا املفهــوم باملســتندرات مــن الشــواهد، وهلــذا كان 
مــن ردودهــم عليــه تعــذر التطبيــق؛ ألنــه ســيوصل ال 
حمالــة إىل أهنــا ال توجــد رضورة أصــاًل؛ ألنــه مــا مــن 
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رضورة إال ويمكــن إزالتهــا ونظــم تركيــب آخــر جــار 
عــىل القيــاس، خــال مــن تلــك املخالفــة.   

ــوم أال  ــذا املفه ــق ه ــي يف تطبي ــك يراع ــن مال وكان اب
يكــون مفضًيــا إىل الوقــوع يف مالفــة أخــرى، ولذلــك 
ــل يف  ــع املتص ــل موق ــري املنفص ــاع الضم ــم بإيق َحك

ــاعر:  ــول الش ق
وما ُأصاِحُب من قوٍم فأذكُرهم      

                                                     إال يزيُدهم ُحبًّا إيّل ُهُم
مــع إمــكان تعديلــه وإخراجــه مــن الــرضورة، حيــث 
ص156(:  1٤1٠ه:ج1  التســهيل،  )رشح  قــال 
ــم  ــن بعضه ــد(، وظ ــل )يزي ــري فاع ــم( األخ ))فـ)ه
ــال:  ــو ق ــه ل ــعر؛ ألن قائل ــري الش ــز يف غ ــذا جائ أن ه
ــواو-  يزيدوهنــم، لصلــح، فيجعــل املتصــل -وهــو ال
ــك  ــٌم؛ ألن ل ــذا وه ــًدا، وه ــل توكي ــاًل، واملنفص فاع
ــل  ــا فاع ــد، أحدمه ــمى واح ــني ملس ــن متصل ضمريي
واآلخــر مفعــول، وذلــك ال يكــون يف غــري فعــل 

ــي((.  قلب
ويــرى أ د / أمحــد مكــي األنصــاري )األنصــاري، 
حيتمــل  مالــك  ابــن  رأي  أن  ص1185(  1٤21ه: 
ــه النحويــون، وهــو أن  فهــاًم آخــر، غــري مــا فهمــه عن
ــي ال  ــي الت ــك ه ــن مال ــد اب ــعرية عن ــرضورة الش ال
مندوحــة للشــاعر عنهــا وقــت اإلنشــاد، ويعلــل ذلــك 
ــرضورة  ــت ال ــف يثب ــن موق ــر م ــاه يف أكث ــا رأين بأنن
ــا  ــم أيًض ــذا الفه ــا، وهب ــرتف بوجوده ــعرية ويع الش
وجــه األنصــاري رأي ســيبويه يف الــرضورة الشــعرية. 
ــريه، وال  ــد غ ــه عن ــف علي ــب مل أق ــم غري ــذا فه وه
ــال  أدري كيــف سيســتطيع الوصــول إىل أن الشــاعر ق
هــذا البيــت وقــت اإلنشــاد أو بعــده، مــع العلــم 
أننــا نعــرف أن مــن الشــعراء مــن متكــث عنــده 
القصيــدة حــوالً وهــو يدرســها ويعــدل فيهــا قبــل أن 
ــه، وهــي مــا عرفــت يف الشــعر العــريب  ينرشهــا لروات

باحلوليــات. 
وقــد ســمى الدكتــور عبدالرمحــن العــدواين )العدواين، 

ــة  ــذه بنظري ــك ه ــن مال ــة اب 1٤1٠ه: ص132( طريق
تغيــري املوضــع، وهــي تســمية صحيحــة إىل حــد مــا؛ 
ألننــا نــرى ابــن مالــك ال يكتفــي أحياًنــا بتغيــري 
املوضــع، بــل يتــامدى يف ذلــك إىل تبديــل العبــارة 
ــالح  ــوزن وص ــزام ال ــىل الت ــة ع ــع املحافظ ــة، م كامل
ــه  ــل قول ــك يف مث ــراد، وذل ــى امل ــة، وأداء املعن القافي
)رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج2 ص276(: ))فاملســتحق 
ــول  ــبِّه باملفع ــتثناء، ُش ــىل االس ــب ع ــد )إال( النص بع
املبــارش عاملــه، فــكان لــه بذلــك حــظ يف االتصــال إذا 

ــاعر:       ــول الش ــك بق ــىل ذل ــوا ع ــًرا، فنّبه كان مضم
وما ُأبايل إذا ما كنِت جارَتنا       

                                              أاّل جياوَرنا إاّلِك دّياُر
ــن أن  ــل األول م ــن قائ ــذا رضورة لتمّك ــس ه ... ولي

ــول: يق
وما ُأبايل إذا ما ُكنِْت جارَتنا     

                                             أال يكون لنا خلٌّ وال جاُر.
التســهيل،  )رشح  آخــر  موضــع  يف  قولــه  ومثــل 
اآلخــر:  قــول  ))ومنــه  ص366(:  1٤1٠ه:ج3 

إذا مل تُك احلاجاُت من مهة الفتى     
تائم                                             فليس بُمْغٍن عنه عقُد الرَّ

وال رضورة يف هــذه األبيــات، إلمــكان أن يقــال...: إذا 
مل يكــن مــن مهــة املــرء مــا نــوى((.

ــارة  ــاُر( بعب ــا إاّلك دّي ــارة )أاّل جياورن فقــد اســتبدل عب
ــك  ــارة )إذا مل ت ــاُر(، وعب ــلٌّ وال ج ــا خ ــون لن )أال يك
ــن  ــن م ــارة )إذا مل يك ــى( بعب ــة الفت ــن مه ــات م احلاج
ــل  ــوى(، فلــم يغــري املوضــع فقــط، ب مهــة املــرء مــا ن

ــة.  ــارة كامل ــل العب ــك إىل تبدي ــل يف ذل وص
 املبحــث الثالــث: موقــف العلــامء مــن رأي ابــن مالــك 

ــعرية.  يف الرضورة الش
ــه  ــه إلي ــذي توج ــو ال ــري، وه ــه النظ ــا رأي ــد هن نقص
ــة  ــه يف رشح الكافي ــو قول ــني، وه ــب كالم النحوي غال
)1٤٠2ه: ج1 ص3٠٠(: ))وقــد نبــه ســيبويه - رمحــه 
ــتندرات ال  ــن املس ــعر م ــا ورد يف الش ــىل أن م اهلل - ع



233

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الرضورة الشعرية عند ابن مالك بني التقعيد والتطبيق

يعــد اضطــراًرا، إال إذا مل يكــن للشــاعر يف إقامــة الوزن 
ــه مندوحــة((. ــة عن وإصــالح القافي

وعــىل الرغــم مــن أن ابــن مالــك قــد قــدم لنصــه هــذا 
ــلم  ــه مل يس ــه، إال أن ــه يف كتاب ــه إلي ــد نب ــيبويه ق ــأن س ب
ــه  ــان إىل اهتام ــن أيب حي ــل م ــذي وص ــد، ال ــن النق م
مبــارشة بعــدم فهمــه ملعنــى قــول النحويــني يف رضورة 

الشــعر.
ولعــل الباعــث إىل مثــل هــذا املوقــف، هــو أن عبــارة 
ابــن مالــك -بــأن مقيــاس احلكــم عــىل الشــاهد 
ــا  ــاعر عنه ــون للش ــا، أال يك ــن عدمه بالــرضورة م
مندوحــة - تفيــد بإمــكان القيــاس والتطبيــق، ولكنهــا 
تطبيقهــا  فيــه  يســتحيل  الــذي  بالواقــع  تصطــدم 
تفــاوت  إىل  إضافــة  الشــواهد،  كل  يف  واطرادهــا 
ــؤدي إىل  ــذي ي ــري، ال ــىل التغي ــدرة ع ــني يف الق النحوي
ــا  ــر جليًّ ــذا ظه ــرضورة، وه ــن ال ــاهد م ــراج الش إخ
عنــد ابــن مالــك نفســه كــام ســيتضح يف املبحــث 

الالحــق.
وبــني أيدينــا عــدد مــن مواقــف النحويــني يف نقــد رأي 

ابــن مالــك يف الــرضورة الشــعرية: 
ــن  ــم اب ــذي اهت ــيس، ال ــان األندل ــف أيب حي أوهلــا موق
مالــك بعــدم الفهــم؛ ألنــه ال يمكــن مــع رأيــه اثبــات 
رضورة، إذ إنــه مــا مــن تركيــب إال ويمكــن التعديــل 
فيــه وإخراجــه مــن الــرضورة.   قــال أبــو حيــان 
ص157(:  ج16  والتكميــل،1٤18ه:  )التذييــل 
األول  البيــت  قائــل  بــأن  املصنــف  قــول  ))وأمــا 
ــه،  ــه(: أك من ــت من ــدل )كن ــول ب ــن أن يق ــن م متمك
ــن  ــث م ــذا حدي ــذا، فه ــن ك ــن م ــاين متمك ــل الث وقائ
مل يفهــم معنــى قــول النحويــني يف رضورة الشــعر، 
ــن القائــل األول مــن كــذا، والقائــل  فقــال بتمكُّ
ــاين مــن كــذا، ففهــم أن الــرضورة يف اصطالحهــم  الث
ــون  ــم ال يلتجئ ــال بأهن ــيء، فق ــاء إىل ال ــي: اإلجل ه
ــه ال  ــىل زعم ــذا، فع ــول ك ــن أن يق ــك، إذ يمك إىل ذل
توجــد رضورة أصــاًل؛ ألنــه مــا مــن رضورة إال يمكــن 

ــب.  ــك الرتكي ــري ذل ــر غ ــب آخ ــم تركي ــا، ونظ إزالته
وإنــام يعنــون بالــرضورة أن ذلــك مــن تراكيبهــم 
الواقعــة يف الشــعر املختصــة بــه، وال يقــع يف كالمهــم 
ــة  ــعر خاص ــك يف الش ــتعملون ذل ــام يس ــر، وإن يف النث
ــه ال  ــون بالــرضورة أن ــي النحوي دون الــكالم، وال يعن
ــا  ــون م ــام يعن ــظ، وإن ــذا اللف ــق هب ــن النط ــة ع مندوح
ذكرنــاه، وإال كان ال توجــد رضورة؛ ألنــه مــا مــن 
لفــظ إال وأمكــن الشــاعر أن ُيغــرّيه. وأمــا تغيــريه تلــك 
األلفــاظ بقولــك: )أُك منــه( و)نواصلكــم( و)متــألوا(، 
فالــذي نطــق بــه الشــاعر أمكــن يف الــوزن، وأخلــص 
يف الداللــة - وإن كان ال يقــع إال يف الشــعر a مــن 
ه بــه، وإن كان عــىل زعمــه  الــذي قــال املصنــف وغــريَّ
ــك،  ــني ذل ــدد تبي ــنا اآلن بص ــكالم. ولس ــنًا يف ال حس
ــار  ــان واختي ــم البي ــو إىل عل ــن النح ــروج ع ــو خ إذ ه

ــاظ((. األلف
واملوقــف الثــاين أليب إســحاق الشــاطبي، والــذي 
نعــت رأي ابــن مالــك بأنــه مذهــب واٍه جيــب أال 
ــاط:  ــس نق ــد أن رّده يف مخ ــك بع ــه، وذل ــت إلي يلتف
ــذا  ــار ه ــدم اعتب ــىل ع ــني ع ــاع النحوي ــا: إمج ))أحده
املنــزع وعــىل إمهالــه يف النظــر القيــايس مجلــة، ولــو كان 
معتــرًبا لنبهــوا عليــه وأشــاروا إليــه، ومل يفعلــوا ذلــك، 
ــن  ــل: أي ــإن قي ــل... ف ــه باط ــا خالف ــىل أن م ــدل ع ف

ــم: ــول أيب النج ــيبويه يف ق ــال س ــد ق ــاع؟ وق اإلمج
عي         قد َأصبَحْت أمُّ اخِلياِر َتدَّ

                                                عيلَّ َذْنًبا كلُّه مل َأْصنَِع
فهــذا ضعيــف وهــو بمنزلتــه يف الــكالم، ألن النصــب 
ــاء.  ــار اهل ــرك إظه ــه ت ــل ب ــعر، وال خي ــرس الش ال يك
ــرضورة  ــتعملون ال ــد يس ــم ق ــي: إهن ــن جن ــال اب وق

ــه: ــا كقول ــاج إليه ــث ال حيت حي
فال ُمزنٌة َوَدَقْت َوْدَقها        

                                     وال أرَض أبَقَل إبقاهَلا
ــل  ــزة ونق ــذف اهلم ــا، بح ــِت ابقاهل ــه: ابقل وكان يمكن
ــألة  ــذه املس ــواب: أن ه ــا... فاجل ــا قبله ــا إىل م حركته
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ــواز  ــألة يف ج ــذه املس ــإن ه ــألتنا، ف ــن مس ــزل ع بمع
ــع  ــا، م ــر إليه ــث ال يضط ــرضورة حي ــتعامل لل االس
ــتعمل يف  ــعر ال يس ــص بالش ــا اخت ــىل أن م ــم ع اتفاقه
الــكالم، وال يعــد كاملســتعمل فيــه، إذا أمكــن اخلــروج 
عــن الــرضورة بتبديــل أو حتريــف، وهــو املتفــق عليــه، 

ــه الناظــم.  ــذي خالــف في وهــو ال
ــا  ــس معناه ــني لي ــد النحوي ــرضورة عن ــاين: أن ال والث
ــن  ــا م ــر، إذ م ــا ذك ــري م ــع غ ــن يف املوض ــه ال يمك أن
رضورة إال ويمكــن أن يعــوض مــن لفظهــا غــريه مــن 
ــتمر،  ــاس املس ــىل القي ــة ع ــة اجلاري ــاظ الصحيح األلف
ــل... وإذا  ــرضورة العق ــد ل ــذا إال جاح ــر ه وال ينك
ــد أدى إىل أن ال رضورة يف  ــذا احل ــر إىل ه ــل األم وص

ــة.  ــاع والبدهي ــالف اإلمج ــك خ ــريب، وذل ــعر ع ش
وإنــام معنــى الــرضورة وهــو الثالــث: أن الشــاعر قــد 
ال خيطــر ببالــه إال لفظــَة مــا تضمنــه النطــق بــه يف ذلــك 
ــث  ــك، بحي ــري ذل ــص أو غ ــادة أو نق ــع إىل زي املوض
قــد يتنبــه غــريه إىل أن حيتــال يف يشء يزيــل تلــك 
ــه غــري ذلــك ممــا ســطره  ــد يقــال في الــرضورة.... وق
ــزم أن يكــون  ــن يل ــاس، وإذا كان كذلــك، فمــن أي الن
املضطــر ذاكــًرا للوجــه املخــرج عــن الــرضورة يف 
الوقــت أو بعــده بحيــث يقــدر عــىل اســتدراكه؟ هــذا 
مــا ال يمكــن، وإن فرضنــا إمكانــه يف بعــض األحــوال 

ــا. ــل يف بعضه ــوال، ب ــع األح ــن يف مجي ــال يمك ف
ــر،  ــان أو أكث ــى عبارت ــون للمعن ــد تك ــه ق ــع: أن والراب
ــة  ــا مطابق ــا رضورة، إال أهن ــزم فيه ــدة يل ــا واح منه
ملقتــى احلــال، ومفصحــة عنــه عــىل أوىف مــا يكــون، 
والتــي صــح قياســها ليســت بأبلــغ يف ذلــك مــن 
األخــرى، وال مريــة يف أهنــم يف هــذه احلــال يرجعــون 
إىل الــرضورة، إذ كان اعتناؤهــم باملعــاين أشــد مــن 
ــىل  ــي ع ــن جن ــوب اب ــد ب ــاظ... وق ــم باأللف اعتنائه
هــذا، وإذا ظهــر لنــا نحــن يف موضــع أن مــاال رضورة 
ــق  ــه مطاب ــم أن ــن يعل ــن أي ــك، فم ــح هنال ــه يصل في

ــال...  ــى احل ملقت

واخلامــس: أن العــرب قــد تــأيت الــكالم القيــايس 
لعــارض زحــاف فتســتطيب املزاحــف دون غــريه، 
ــرب يف  ــك، والع ــرضورة لذل ــب ال ــس، فرتك أو بالعك
ذلــك عــىل فرقتــني: فرقــة وهــم اجلفــاة الفصحــاء فــال 
ــى،  ــتقامة املعن ــم يف اس ــت، قصده ــرس البي ــون ك يبال
عــن  خيــرج  مل  إذا  مســتثقل،  زحــاف  إىل  أدى  وإن 
ــوزن،  ــىل ال ــت ع ــة حافظ ــي... وفرق ــوزن الطبيع ال
حتــى ارتكبــت مــن أجلــه زيــغ اإلعــراب وارتــكاب 
ــذا  ــإذا كان ه ــع، ف ــاب واس ــذا الب ــرضورة... وه ال
مــن شــأهنم فكيــف نتحكــم عــىل العــرب يف كالمهــا 

ــا؟   ــا ال يلزمه ــا م ونلزمه
وباجلملــة فهــذا املذهــب مــن املذاهــب الواهيــة التــي 
ــألة  ــذه املس ــت ه ــد بين ــا، وق ــت إليه ــب أال يلتف جي
ــاب  ــدر يف ب ــفى للص ــذا وأش ــن ه ــع م ــو أوس ــام ه ب
ــن  ــًدا م ــة(، ومل أر أح ــول العربي ــن )أص ــر م الرضائ
شــيوخنا احلــذاق ممــن ســمعت كالمــه يف املســألة 
يســلمه((. وال  مالــك  ابــن  ارتضــاه  مــا  يرتــي 

ص٤91-٤99(. ج1  1٤28ه:  )الشــاطبي، 
ــذي  ــاري، وال ــام األنص ــن هش ــث الب ــف الثال املوق
ــى يف  ــن تبق ــه ل ــيوصل إىل أن ــه س ــه بأن ــرتض علي اع
ــواهد، 1٤٠6ه:  ــص الش ــال )ختلي ــود رضورة، ق الوج
أن  التســهيل:  رشح  يف  الناظــم  ))وزعــم  ص82(: 
ــاعر  ــن الش ــرضورة؛ لتمك ــس ب ــت لي ــل يف البي الفص
ــار، وإذا  ــلٌّ وال ج ــا خ ــون لن ــول: أال يك ــن أن يق م
ــام  ــود رضورة، وإن ــق يف الوج ــاب مل يب ــذا الب ــح ه فت
الــرضورة عبــارة عــام أتــى يف الشــعر عــىل خــالف مــا 

ــر((.  ــه النث علي
واملوقــف الرابــع أليب بكــر الدمامينــي، والــذي مل 
يرتــض رأي ابــن مالــك؛ ألن فيــه  تضييًقــا عــىل 
ــام  ــه- ك ــر في ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــعراء م الش
ــد  ــا ال توج ــيوصل إىل أهن ــه س ــام- أن ــن هش ــال اب ق
ج2  )1٤٠3ه:  الدمامينــي  قــال  أصــاًل،  رضورة 
ص218(: ))وحاصلهــا أن الــرضورة عنــده عبــارة عام 



235

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الرضورة الشعرية عند ابن مالك بني التقعيد والتطبيق

ــه مندوحــة، وهــذا ليــس بمــرٍض؛  ليــس للشــاعر عن
ــي  ــارات الت ــع العب ــل مجي ــه ختي ــاعر ال يلزم ألن الش
ــت  ــرضه يف وق ــد ال حي ــا، فق ــود هب ــن أداء املقص يمك
النظــم إال عبــارة واحــدة حتصــل غرضــه فيكتفــي هبــا، 
ولــو فتــح هــذا البــاب التســع اخلــرق، وأمكننــا يف كل 
ــاري؛  ــه أمــر اختي عــى أن عــى أنــه رضورة أن ُيدَّ مــا ُيدَّ
ــارة،  ــك العب ــري تل ــول غ ــن أن يق ــاعر م ــن الش لتمك
وُيَعــنّي تركيًبــا آخــر يتــم بــه الــوزن، وهــذا ســهل عــىل 
مــن لــه حماولــة لنظــم الشــعر، وال يــكاد يعــوزه ذلــك 

ــا((. ــعار أو غالبه ــع األش يف مجي
املوقــف  وهــو  املحدثــني  النحويــني  نقــد  ومــن 
)فلفــل،  فلفــل  عبــدو  حممــد  د/  قــول  اخلامــس 
ــروج  ــم اخل ــك مل يس ــن مال 1٤28ه:ص127(: ))فاب
عــن األصــل يف هــذا الشــعر رضورة، مــع أنــه كذلــك 
ــاعر  ــادًرا؛ ألن الش ــامه ن ــل س ــاة، ب ــم النح ــد معظ عن
كان بمقــدوره حتاميــه دون أن يكــرس الــوزن، وإذا 
ــك،  ــن مال ــد اب ا عن ــرًّ ــس مضط ــو لي ــك فه كان كذل
ومــا جــاء بــه ليــس بــرضورة، وهــذا تطــرف حــاد يف 
ــل؛ ألن  ــذا الرج ــد ه ــرتاطه عن ــرار، واش ــم االضط فه
ــة  ــأن املخالف ــأهنا ش ــعار ش ــة يف األش ــة اللغوي املخالف
ــة، يمكــن الشــاعر أن يتخلــص منهــا  ــة أو املعنوي الفني

ــر((.  ــاودة النظ ــح ومع ــن التنقي ــيء م ب
حســن  إبراهيــم   / للدكتــور  الســادس  واملوقــف 
ــم، 1٤٠3ه: ص32(:  ــه )إبراهي ــك قول ــم، وذل إبراهي
ــر  ــك ظاه ــن مال ــب اب ــه أن مذه ــك في ــا ال ش ))ومم
الفســاد؛ العتــامده عــىل جمــرد التفســري اللغــوي البحت 
ملعنــى الــرضورة، دون مراعــاة لطبيعــة الشــعر، ودون 
نظــر إىل أن الشــعر لغــة العواطــف والوجــدان، ورب 
كلمــة يراهــا الشــاعر مفعمــة باملعــاين التــي جتيــش يف 
صــدره، صادقــة يف التعبــري عنهــا، مــع مــا يف اســتعامهلا 
مــن مالفــة لســنن الــكالم، وقواعــد النحــاة، وال يــرى 
ذلــك يف مرادفاهتــا ممــا يســاير ســنن الــكالم وقواعــد 

ــاة((.  النح

فمجمل هذه املواقف يدور يف نقطتني: 
ــة - إىل  ــيوِصل - ال حمال ــرأي س ــذا ال ــا: أن ه إحداه
نفــي الــرضورة، وعــدم قبوهلــا؛ ألنــه مــا مــن رضورة 
ــىل  ــار ع ــر ج ــب آخ ــا، ونظــم تركي ــن إزالته إال ويمك

ــة.  ــك املخالف ــن تل ــال م ــاس، خ القي
واألخــرى: أن الــرضورة ليســت مرتبطــة بالــوزن 
والقافيــة فحســب، بــل قــد يــأيت االضطــرار مــن 
ــر يف ذلــك كلــه قــدرة  جهــة املعنــى أو احلــال، وقــد ُيؤثِّ

ــه. ــه وهلجت ــاعر وثقافت الش
ــرتض  ــك واع ــن مال ــف اب ــن خال ــاك م ــام أن هن وك
ــن  ــاك م ــعرية، فهن ــرضورة الش ــن ال ــه م ــىل موقف ع
وافقــه ودافــع عــن رأيــه، وإن كانــوا قلــة مقارنــة 
باملخالفــني، مــن هــؤالء حممــد بــن الّطيِّــب يف رشحــه 
ملوطــأة الفصيــح حيــث يقــول )املالكــي: ج1 ص31(: 
ــب  ــذي جي ــو ال ــك ه ــن مال ــه اب ــب إلي ــذي ذه ))ال
ــا ال  ــه، ألن م ــري إلي ــه، واملص ــول علي ــون املع أن يك
ــع  ــه مان ــق في ــذي حتق ــو ال ــه ه ــاعر عن ــة للش مندوح
ــال  ــة ف ــه مندوح ــه عن ــا ل ــا م ــعة، وأم ــاس يف الس القي
ــعر، ألن  ــل الش ــه ألج ــام ارتكب ــه إن ــزم بأن ــبيل للج س
ــد  ــل، وتقيي ــال دلي ــوى ب ــر دع ــه يف النث ــم بامتناع احلُك

ــص((. ــال مص ــص ب ــعر ختصي ــوازه بالش ج
ومــن هــؤالء د/ عبدالعــال ســامل مكــرم حيــث يقــول 
ــن  ــن أن اب ــرب الظ ــرم، 199٠م: ص269(: ))أك )مك
مالــك كان موفًقــا التوفيــق كلــه يف حتديــده ملعنــى 
الــرضورة؛ ألهنــا ال تســمى رضورة إال إذا اضطــر إليها 
الشــاعر اضطــراًرا، بحيــث ال يصلــح يف موضعهــا أي 
تركيــب آخــر، أو أيــة لفظــة تقــوم مقــام اللفظــة التــي 
وقعــت فيهــا الــرضورة. وهــذا الشــعر الــذي حدثــت 
فيــه الــرضورة ال حيتــج بــه وال يقــاس عليــه؛ ألن مــن 
شــأن الــرضورات دائــاًم أن تكــون قليلــة، وقلتهــا 
ــد القواعــد عــىل  متنعهــا مــن أن يقــاس عليهــا، وأن ُتقعَّ

ــها((.  أساس
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ــعرية  ــرضورة الش ــوم ال ــق مفه ــع: تطبي ــث الراب املبح
ــك.  ــن مال ــد اب عن

بعــد أن عرفنــا أن الــرضورة الشــعرية عند ابــن مالك - 
رمحــه اهلل - ختتــص بــام ورد يف الشــعر من املســتندرات، 
ــن  ــه )اب ــوع في ــن الوق ــاعر ع ــة للش ــام ال مندوح وب
مالــك، رشح الكافيــة، 1٤٠2ه: ج1 ص3٠٠(، وأن 
ــهولة  ــه وس ــع إمكان ــك م ــوا ذل ــا مل يقول ــعراء مل الش
ــك،  ــن مال ــن )اب ــري مضطري ــم غ ــم أهن ــه، ُعِل تعاطي
مــا  كل  وأن  ص92(،  1٤1٠ه:ج٤  التســهيل،  رشح 
أفــى إىل مالفــة النظائــر دون رضورة فمــرتوك )ابــن 
ــه  ــهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص7٤(، وأن ــك، رشح التس مال
لــوال رضورة إقامــة الــوزن لــكان خطــأ )ابــن مالــك، 
رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص156(، إىل غــري ذلــك 
ــص  ــىل ختصي ــا ع ــدل يف جممله ــي ت ــارات الت ــن العب م
ــه  ــام ليــس للشــاعر مــن الوقــوع في ــده ب الــرضورة عن

ــة.    ــه مــن الــوزن والقافي ــزم ب ــا الت ؛ ملِ ــدٌّ ب
ــاؤالت  ــن التس ــة ع ــا إىل اإلجاب ــل هن ــد أن نص ونري

ــة:  التالي
ــه يف  ــادى ب ــا ن ــق م ــك تطبي ــن مال ــتطاع اب ــل اس ه
مفهــوم الــرضورة الشــعرية ؟ وإن كان ذلــك فهــل 
ــل  ــة ؟  وه ــه النحوي ــع مصنفات ــد يف مجي ــه واح تطبيق
تنــاول الــرضورة الشــعرية عــىل هــذا املفهــوم يف مجيــع 

ــات ؟  ــذه املصنف ه
ــة عــن هــذه التســاؤالت قمــت  ــى أصــل إىل إجاب حت
ــك  ــن مال ــا اب ــم عليه ــي حك ــواهد الت ــرص الش بح
بالــرضورة، أو نفاهــا عنهــا، يف مــا وقفــت عليــه 
ــة  ــارات املحتمل ــع العب ــة، بجمي ــه النحوي ــن مصنفات م
للــرضورة الشــعرية، ثــم صنفتهــا حســب احلكــم 
ــث  ــن حي ــاهد، م ــىل الش ــك ع ــن مال ــه اب ــذي أطلق ال
إثبــات الــرضورة الشــعرية أو نفيهــا، مــع مراعــاة مــربر 
ذلــك إن وجــد. فرأيــت أهنــا ال ختــرج يف جمملهــا عــن 

ــكام:    ــة أح ثالث
أوهلــا: احلكــم عــىل الشــاهد بالــرضورة، وأنه اســتعامل 

خــاص بالشــعر ال يســوغ اســتعامله يف النثــر،  وذلك يف 
كل مــا خالــف قواعــد النحــو واللغــة ومل يكن للشــاعر 
ــالح  ــوزن وص ــزام ال ــع الت ــه، م ــوع في ــن الوق ــدٌّ م ب

القافيــة.
ــعري ال  ــاهد ش ــىل كل ش ــرضورة ع ــم بال ــو حيك فه
ــا  ــرضورة، مم ــن ال ــه م ــه وإخراج ــل في ــتطع التعدي يس
ــل  ــاًرا، ب ــة اختي ــع يف املخالف ــاعر مل يق ــي أن الش يعن
ســاقه إليهــا الــوزن والقافيــة، فهــو مل يتــأت لــه املعنــى 
ــام، إال  ــن التزمه ــة اللذي ــوزن والقافي ــذي أراده، بال ال

ــة.   ــك املخالف ــوع بتل ــع الوق م
من ذلك قوله يف توجيه قول الفرزدق: 

بالباعِث الوارِث األمواِت قْد َضِمنَْت    
َهاِريِر                                         إّياُهُم األرض يف َدْهِر الدَّ

))فأوقــع  ص156(:  1٤1٠ه:ج1  التســهيل،  )رشح 
الضمــري املنفصــل بغــري ســبب موقــع املتصــل، فلــوال 

ــأ((. ــكان خط ــوزن ل ــة ال رضورة إقام
ــة  ــىل اجلمل ــالم ع ــف وال ــول األل ــه يف دخ ــذا قول وك
ص3٠1(:  ج1  1٤٠2ه:  الكافيــة،  )رشح  االســمية 

ــاعر:  ــول الش ــا ق ))وأم
ِمَن القوِم الرُسوُل اهللِ منهم     

                                              هلم داَنْت ِرقاُب بني َمَعّد
ــالم  ــدود مــن الــرضورات؛ ألن األلــف وال ــادر مع فن
ــام  ــوزن إال ب ــه ال ــى ل ــن(، وال يتأت ــى )الذي ــه بمعن في

ــل((. فع
ــه إذا كان  ــىل عامل ــز ع ــم التميي ــم تقدي ــه يف حك وقول
ــهيل،  ــرصف )رشح التس ــري مت ــاًل غ ــل، أو فع ــري فع غ
1٤1٠ه:ج2 ص39٠(: ))فــإن كان عامــل التمييــز 
ــم  ــز التقدي ــرصف، مل جي ــري مت ــال غ ــل، أو فع ــري فع غ
ــول  ــادًرا، كق ــدَّ ن ــتجيز يف رضورة ُع ــإن اس ــاع، ف بإمج

ــز: الراج
ونارنا مل ُيَر ناًرا مثلها       

                                    قد علمْت ذاك َمَعدٌّ كلُّها
ــل(،  ــد )مث ــاًرا( بع ــب )ن ــارًا، فنص ــا ن ــر مثله أراد:مل ي
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ــا  ــرة مثله ــىل التم ــم: ع ــًدا( يف قوهل ــوا )ُزْب ــام نصب ك
ُزْبــًدا، ثــم قــدم )نــارًا( عــىل )مثــل( مــع كونــه عامــاًل 

ــَتبح((.  ــرضورة مل ُيس ــوال ال ــرصف، ول ال يت
فجعــل إقامــة الــوزن يف هــذه الشــواهد كلهــا مســوًغا 
للوقــوع يف مالفــة القاعــدة، ولــوال ذلــك لــكان فعــل 

الشــاعر خطــأ.
ــدة  ــه ع ــا ورد من ــا م ــوع أيًض ــذا الن ــل يف ه ــام يدخ ك
شــواهد، منهــا مــا يمكــن فيــه إجــراء التعديــل 
وإخراجــه مــن الــرضورة، ومنهــا مــا ال يمكــن، فإنــه 

ــرضورة.  ــع بال ــىل اجلمي ــم ع ــٍذ حيك حينئ
ــا  ــاء عمله ــر وبق ــذف الم األم ــه يف ح ــك قول ــن ذل م
)رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج٤ ص59(: ))فالــالم يف 
كل هــذا واجبــة الذكــر، وال جيــوز حذفهــا يف مثلــه إال 
يف الشــعر، فإنــه حمــل االختصــار والتغيــري، فيجــوز فيه 
حــذف الــالم وجــزم الفعــل هبــا مضمــرة؛ الضطــرار 

ودونــه، فــاألول، كقــول الشــاعر:
يت       فال َتْسَتطِْل منِّي بقائي وُمدَّ

                                        ولكْن يكْن للخرِي منك نصيُب
ــر  ــه اضط ــب، ولكن ــري منــك نصي ــن للخ أراد: ليك

فحــذف. 
والثاين كقول اآلخر:

عىل مثِل أصحاِب البعوضة فامخِي لك الويُل  
                                                حرَّ الوجه أو َيْبِك من بَكى

لتمكنــه مــن أن يقــول: وليبــك مــن بكــى. ومثلــه قــول 
اآلخر:

قلت لبواب لديه دارها      
                                         تأذْن فإين مَحُْؤها وجارها

 ألنــه لــو مل يؤثــر اجلــزم بالــالم املحذوفــة لقــال: ايذن، 
ــظ األمر((.  بلف

فحكــم بالــرضورة يف الشــاهدين األخرييــن، مــع 
إمــكان التعديــل عليهــام، وإخراجهــام مــن الــرضورة؛ 
ــواهد ال  ــا يف ش ــاء عمله ــالم وبق ــذف ال ــر ح ــه ُأث ألن

ــرضورة.  ــن ال ــا م ــل وإخراجه ــا التعدي ــن فيه يمك

لبعــض  إجازتــه  أيًضــا  بالــرضورة  احلكــم  ومــن 
ــط إذا  ــعر فق ــدة يف الش ــة للقاع ــتعامالت املخالف االس
ــذا  ــرى أن ه ــوع فيهــا. فهــو ي ــا اضطــر شــاعر للوق م
ــاعر  ــد الش ــام ال جي ــعر حين ــاص يف الش ــتعامل خ االس

ــا. ــه مرًج عن
فتجــده كثــرًيا مــا يقــول عــن بعــض االســتعامالت بأهنا 
ال جتوز )إال يف رضورة ( )رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 
ص238، ج2 ص٤٠، 65، 1٤1، ج3 ص٤٠6، ج٤، 
ص3٠9،  1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  رشح   ،97 ص7٤، 
ــهيل،  ــه )رشح التس ــك قول ــن ذل ج3 ص1533(، م
1٤1٠ه:ج2 ص٤٠(: ))وختفــف )أّن( فــال تلغــى كــام 
تلغــى )إن( املخففــة، إال أن اســمها ال يلفــظ بــه إال يف 

الــرضورة، كقــول الشــاعر:
لقد علم الضيف واملرملون      

                                             إذا اغرب أفق وهبت ِشامال
بأْنك ربيع وَغْيث َمريع      

                                            وأْنك هناك تكون الثِّامال . 
1٤1٠ه:ج2  التســهيل،  )رشح  قولــه  وكذلــك 
ص٤19(: ))وال جيــوز الفصــل بــني العــدد ومميــزه إال 

الشــاعر: كقــول  رضورة،  يف 
عىل أنَّني بعَد ما قد مى    

                                              ثالثون للَهْجر َحْواًل  كِمياًل
ولو استعمل هذا يف غري رضورة شعر مل جيز((. 

ثانيهــا:  نفــي الــرضورة عــن الشــاهد، واحلكــم بجــواز 
اســتعامله يف الســعة. وذلــك يف موضعــني: 

ــه  ــه  وإخراج ــل في ــن التعدي ــا أمك ــع األول: م املوض
ــوغ  ــر أو مس ــري يف النث ــه نظ ــد ل ــرضورة، وُوج ــن ال م
يف القيــاس، فإنــه يف هــذه احلالــة ينفــي عنــه الــرضورة، 

ــعة.  ــوازه يف الس ــم بج وحيك
 فمــام أمكــن التعديــل عليــه وإخراجــه مــن الــرضورة، 
ــه  ــرشط في ــام كان ال ــه في ــر، قول ــري يف النث ــه نظ وورد ل
ــة، 1٤٠2ه:  ــا )رشح الكافي ــواب ماضًي ــا واجل مضارًع
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ج3 ص1585، وانظــر: رشح التســهيل، 1٤1٠ه: ج٤ 
ص91(: ))والرابــع نحــو قــول الشــاعر:

َمْن َيِكدين بِسّيٍئ كنُت منُه       
                                            كالشجا بنَي حلقِه والوريِد

ومثله قول اآلخر:
إن ترصمونا وصْلناكم، وإن َتِصُلوا    

                                              مألتم أنفَس األعداِء إرهابا
ومثله قول اآلخر:

إن يسمعوا ريبًة طاروا هبا فرحا     
                                    منِّي وما يسمعوا من صالح دفنوا

وأكثــر النحويــني خيصــون الوجــه الرابــع بالــرضورة، 
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــك؛ ألن النب وال أرى ذل
قــال: )مــن يقــم ليلــة القــدر إيامنــًا واحتســابًا غفــر لــه 
مــا تقــدم مــن ذنبــه(؛ وألن قائــل البيــت األول متمكن 
مــن أن يقــول بــدل ) كنــت منــه (: )َأُك منــه (، وقائــل 
الثــاين متمكــن مــن أن يقــول بــدل  )وصلناكــم(: 
)ُنَواصْلكــم (، وبــدل )مألتــم(: )متــألوا(، وقائــل 
ــدل )إن  ــوَل ب ــن ]أن[ يق ــن ِم ــث متمك ــت الثال البي
ــمعوا(:  ــا يس ــدل )وم ــمعوا (، وب ــمعوا (: )إن س يس
)ومــا ســمعوا(. فــإذ مل يقولــوا ذلــك مــع إمكانــه ُعِلــم 

ــن((. ــري مضطري ــم غ أهنَّ
ــري  ــىل الضم ــف ع ــه يف العط ــا قول ــك أيًض ــن ذل وم
املتصــل املرفــوع دون فصــل )رشح التســهيل، 1٤1٠ه: 
1٤٠2ه:ج3  الكافيــة،  رشح  وانظــر:  ص373،  ج3 
فصــل،  دون  العطــف  يمتنــع  ))وال  ص12٤٤(: 
كقــول بعــض العــرب: مــررت برجــل ســواٍء والعــدُم، 
فعطــف )العــدم( دون فصــل وال رضورة عــىل ضمــري 

ــر: ــول جري ــه ق ــواء(، ومن ــترت يف )س ــع املس الرف
ورجا األُخيطُل من سفاهة رأِيه        

                                                    ما مل يكْن وأٌب له ليناال
ــن  ــه م ــن قائل ــر، لتمك ــري مضط ــار غ ــل مت ــذا فع وه
ــه  ــه. ومثل ــواًل مع ــون مفع ــىل أن يك ــب )أب( ع نص

ــة: ــن أيب ربيع ــول اب ق

قلت إذ أقبلت وُزْهٌر هتادى      
                                                 كنعاِج املال تعسفن رمال

يف  املســتكن  الضمــري  عــىل  عطفــًا  )زهــر(  فرفــع 
)أقبلــت(، مــع متكنــه مــن جعلــه بعــد نصبــه مفعــوالً 
معــه. وأحســن مــا استشــهد بــه عــىل هــذا قــول عمــر 
ريض اهلل عنــه: )وكنــت وجــار يل مــن األنصــار( وقول 
ــه: كنــت أســمع رســول اهلل -صــىل  عــيل ريض اهلل عن
ــو بكــر وعمــر،  ــه وســلم- يقــول: )كنــت وأب اهلل علي
ــر  ــو بك ــت وأب ــر، وانطلق ــر وعم ــو بك ــت وأب وفعل

ــه((.  ــاري يف صحيح ــام البخ ــر( أخرجه وعم
ــن  ــاعر مل يك ــرضورة؛ ألن الش ــن ال ــه م ــو أخرج فه
ا للوقــوع يف املخالفــة، وأجــازه يف الســعة؛  مضطــرًّ

ــر. ــألة يف النث ــواهد للمس ــورود ش ل
وممــا أمكــن التعديــل عليــه وإخراجــه مــن الــرضورة، 
ــك يف  ــن مال ــول اب ــاس، ق ــن قي ــه م ــه وج ــد ل ووج
ــهيل،  ــارع )رشح التس ــل املض ــىل الفع ــول )أل( ع دخ
الكافيــة،  رشح  وانظــر:  ص2٠1،  ج1  1٤1٠ه: 
1٤٠2ه: ج1 ص299(: ))ووصــل األلــف والــالم 

ــاعر: ــول الش ــو ق ــارع نح ــل مض بفع
ىَض ُحُكوَمُتُه       ما أنت باحلََكِم الرُتْ

ْأِي واجلََدِل                                   وال األَصيِل وال ِذي الرَّ
وكقول اآلخر:

يقوُل اخلَنا وأْبَغُض الُعْجم ناطقا     
ع نا صوُت احلامر الُيَجدَّ                                             إىل ربِّ

وكذا قول اآلخر:
ما كالرُيوُح وَيْغُدو الِهًيا َمِرًحا     

ًرا يستديُم احلزَم ذو َرَشد                                            ُمَشمِّ
ومثله:

ى للِخلِّ مثل الذي يرى       وليس الرُيَ
                                                له اخِللُّ أهاًل أن ُيَعّد خليال

واســتدل ابــن برهــان عــىل موصوليــة األلــف والــالم 
بدخوهلــا عــىل الفعــل. واســتدالله قــوي، ألن حــرف 
ــس  ــرف التنفي ــم كح ــه باالس ــف يف اختصاص التعري
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حــرف  يدخــل  ال  فكــام  بالفعــل،  اختصاصــه  يف 
التنفيــس عــىل اســم، ال يدخــل حــرف التعريــف عــىل 
فعــل، فوجــب اعتقــاد األلــف والــالم يف: )الــرتىض(
و)اليجــدع( و)الــريى( و)الــريوح( أســامء بمعنــى 

ــف. ــرف تعري ــذي، ال ح ال
ــرضورة؛  ــوص بال ــري مص ــذا غ ــل ه ــدي أن مث وعن
لتمكــن قائــل األول أن يقــول: مــا أنــت باحلكــم 
املــريض حكومتــه؛ ولتمكــن قائــل الثــاين مــن أن 
يقــول: إىل ربنــا صــوت احلــامِر جُيــدع؛ ولتمكــن 
الثالــث مــن أن يقــول: مــا َمــْن يــروح؛ ولتمكــن 
الرابــع مــن أن يقــول: ومــا مــن يــري، فــإذ مل يفعلــوا 
ــار  ــعار باالختي ــك إش ــي ذل ــتطاعته، فف ــع اس ــك م ذل

وعــدم االضطــرار.
ــالم - إذ  ــف وال ــل األل ــر وص ــى النظ ــا فمقت وأيض
ــه  ــل ب ــام توص ــمية - ب ــوالت االس ــن املوص ــا م مه
ــروف،  ــة والظ ــمية والفعلي ــل االس ــن اجلم ــا م أخواهت
ــا  ــا مثله فة، ألهن ــُمَعرِّ ــىل الـ ــاًل ع ــك مح ــا ذل فمنعوه
ــى  ــة يف املعن ــو مجل ــا ه ــا م ــوا صلته ــظ، وجعل يف اللف
ــه،  فة علي ــُمعرِّ ــول الـ ــح لدخ ــظ صال ــرد يف اللف ومف
وهــو اســم الفاعــل وشــبهه مــن الصفــات، ثــم كان يف 
فــة ال اســم  التــزام ذلــك إهيــام أن األلــف والــالم ُمَعرِّ
فة،  موصــول، فقصــدوا التنصيــص عىل مغايــرة الـــُمَعرِّ
فأدخلوهــا عــىل الفعــل املشــابه الســم الفاعــل، وهــو 
املضــارع، فلــام كان حاملهــم عــىل ذلــك هــذا الســبب، 
ــح  ــا ال يصل ــداؤه، وكشــف م ــا حيــق إب ــداء م ــه إب وفي
ــار  ــه باالختي خفــاؤه، اســتحق أن جيعــل ممــا حيكــم في

ــرار((. ــص باالضط وال خي
ــري  ــاعر غ ــرضورة ألن الش ــن ال ــه م ــا أخرج ــو هن فه
مضطــر، وأجــازه يف الســعة؛ قياًســا عــىل أخواهتــا مــن 

ــمية. ــوالت االس املوص
ــر،  ــري يف النث ــه نظ ــون ل ــي أن يك ــان، أعن ــد جيتمع وق
ــه يف جــواز وقــوع  ووجــه يف القيــاس، مــن ذلــك قول
خــرب )كاد( مقروًنــا بــأن )شــواهد التوضيــح، 1٤32ه: 

 :- عنــه  اهلل  ريض   - عمــر  قــول  ))ومنهــا   :)153
ــمس  ــى كادت الش ــرص حت ــيل الع ــدت أن ُأص ــا ك )م
تغــرب(، وقــول أنــس: )فــام كدنــا أن نصــل إىل 
ــني  ــة ب ــة: )والربم ــض الصحاب ــول بع ــا(، وق منازلن
األثــايف، قــد كادت أن َتنَْضــَج(، وقــول ُجبــري بــن 
ــذه  ــت ه ــال: تضمن ــرَي(. ق ــي أن يط ــم: )كاد قلب مطع
ــا بـــ )أن(، وهــو  األحاديــث وقــوع خــرب )كاد( مقروًن
ــه يف  ــي وقوع ــني، أعن ــر النحوي ــىل  أكث ــى ع ــا خف مم
ــه، إال  ــواز وقوع ــح ج ــه، والصحي كالم ال رضورة في
ــن  ــهر م ــر وأش ــرون بـــ )أْن( أكث ــري مق ــه غ أّن وقوع
وقوعــه مقروًنــا بـــ )أْن(، ولذلــك مل يقــْع يف القــرآن إال 

ــوَن ــا َكاُدوْا َيفَعُل ــرون بـــ )أْن( نحو:َوَم ــري مق غ
ــرآن  ــه يف الق ــدم وقوع ــع ع ــرة: 71[... وال يمن ]البق
ــه  ــرد ب ــو مل ي ــا ل ــتعامله قياًس ــن اس ــا بـــ )أن( م مقروًن
ســامع؛ ألن الســبب املانــع مــن اقــرتان اخلــرب بـــ )أْن( 
يف بــاب املقاربــة هــو ِداللــة الفعــل عــىل الــرشوع، كـــ 
)َطِفــَق( و)َجَعــَل(، فــإّن )أْن( تقتــي االســتقبال، 
وفعــُل الــرشوع يقتــي احلــال، فتنافيــا... فــإذا انضــم 
ــح،  ــل صحي ــح، ونق ــتعامل فصي ــل اس ــذا التعلي إىل ه
كــام يف األحاديــث املذكــورة، تأكــد الدليــل، ومل يوجــد 
ملخالفتــه ســبيل، وقــد اجتمــع الوجهــان يف قــول عمــر 
- ريض اهلل عنــه-: )مــا كــدت أن أصــيِل العــرص حتــى 
ــىل اهلل  ــي -ص ــول النب ــرُب(، ويف ق ــمس تغ كادت الش
عليــه وســلم - فيــام رويتــه بالســند املتصــل: )كاد 
ــًرا(.  ــون كف ــر أْن يك ــدر، وكاد الفق ــُب الق ــد يغل احلس
قــول  املســألة  هــذه  يف  الشــعرية  الشــواهد  ومــن 

ــاعر: الش
لِم منَّا فِكْدُتُم       أبيُتم قبوَل السِّ

لِّ                       لدى احلرِب أْن ُتْغنُوا السيوَف عن السَّ
وهــذا االســتعامل مــع كونــه يف شــعر ليــس بــرضورة، 

لتمكــن مســتعمله مــن أن يقــول:
لِم منَّا فِكْدُتُم       أبيُتم قبوَل السِّ

لِّ                           لدى احلرِب ُتْغنُوَن السيوَف عن السَّ
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وأنشد سيبويه:
فلم أَر مثَلها ُخَباَسَة واِحٍد    

                                    وهَنْنَْهُت نفيس بعد ما ِكْدُت أْفَعَله
ــذف )أْن(  ــه، فح ــدت أْن أفعل ــا ك ــال: أراد: بعدم وق
وأبقــى عملهــا. ويف هــذا إشــعار باطــراد اقــرتان خــرب 
)كاد( بـــ )أْن(؛ ألن العامــل ال حيــذف ويبقــى عمُله إال 

إذا اطــرد ثبوتــه((.
ــائغ  ــه س ــك أن ــًرا، وكذل ــوروده نث ــازه ل ــا أج ــو هن فه
يف القيــاس، يف اقتضائــه لالســتقبال؛ لداللتــه عــىل 

ــك.    ــى وأوش ــرشوع كعس ال
ــني  ــض النحوي ــه بع ــم علي ــا حك ــاين: م ــع الث املوض
بالــرضورة، ونفاهــا عنــه ابــن مالــك؛ لــورود اســتعامله 

ــاهد.   ــريًا يف الش ــدث تغي ــًرا، دون أن حُي نث
ــاف  ــاف واملض ــني املض ــل ب ــه يف الفص ــك قول ــن ذل م
إليــه )رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج3 ص273، وانظــر: 
أمثلــة  التوضيــح، 1٤32ه:233(: ))مــن  شــواهد 

ــاعر: ــول الش ــرف ق ــاف بالظ ــل املض فص
َفِرْشني بخري ال أكوَنْن وِمْدحتي     

                                             كناحِت يوًما صخرٍة بَعسيل
ومن أمثلة فصله باجلار واملجرور قول اآلخر:

ألنت ُمْعتاد يف اهليجا ُمصابرٍة      
                                            َيْصىل هبا كلُّ من عاداك نريانا

فتقديــر األول: كناحــت صخــرة يوًمــا، وتقديــر الثــاين: 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا. فه ــرة يف اهليج ــاد مصاب ــت معت ألن
أحســن الفصــل، ألنــه فصــل بمعمــول املضــاف، 
فــكان فيــه قــوة، وهــو جديــر بــأن جيــوز يف االختيــار 
ــىل وروده  ــس ع ــك أقي ــرار، وبذل ــص باالضط وال خيت
ــي  ــه - أن النب ــث أيب الــدرداء - ريض اهلل عن يف حدي
ــو  ــم تارك ــل أنت ــال: )ه ــلم - ق ــه وس ــىل اهلل علي - ص
يل صاحبــي(، أراد: هــل أنتــم تاركــو صاحبــي يل، 
ــاف،  ــق باملض ــه متعل ــرور؛ ألن ــار واملج ــل باجل ففص
وهــو أفصــح النــاس، فــدل ذلــك عــىل ضعــف قــول 
ــق  ــن يوث ــض م ــرضورة، ويف كالم بع ــه بال ــن خص م

ــا يف  ــعي هل ــا، س ــك وهواه ــا نفس ــرك يوًم ــه: )ت بعربيت
رداهــا(، ففصــل يف االختيــار بالظــرف، فُعلــم أّن مثلــه 

ــًرا((. ــاًم وناث ــه ناظ ــم ب ــىل املتكل ــر ع ال حج
ــه يف  ــه وإجازت فظاهــر مــن كالمــه نفــي الــرضورة عن

ــوروده. ــعة ل الس
 ثالثهــا: نفــي الــرضورة عــن الشــاهد واحلكــم بجــوازه 
ــا  ــك يف كل م ــه. وذل ــه، أو ندرت ــذوذه، أو قلت ــع ش م
ــعر،  ــا ورد يف الش ــة مم ــو واللغ ــد النح ــف قواع خال
وأمكــن التعديــل عليــه، وإخراجــه مــن الــرضورة، ومل 
يوجــد لــه نظــري يف النثــر، وال وجــه مــن قيــاس، فإنــه 
حيكــم يف هــذه احلالــة بجــواز اســتعامله يف الســعة، مــع 

ــه.  ــه، أو ندرت احلكــم بشــذوذه، أو قلت
فمــام حكــم عليــه بالشــذوذ قولــه يف دخــول )يــا( عــىل 
املقــرتن باأللــف والــالم )رشح التســهيل، 1٤1٠ه: 
ج3 ص398(: ))وأجــاز الكوفيــون دخــول )يــا( عــىل 

األلــف والــالم مطلقــا، وأنشــدوا:
فيا الُغالماِن اللَّذان َفّرا      

ا اُكام َأْن َتْكِسبانا رَشَّ                                            إِيَّ
ــا ال أراه  ــرضورات، وأن ــن ال ــم م ــد غريه ــذا عن وه
ــان  ــا غالم ــول: في ــن أن يق ــه م ــن قائل رضورة؛ لتمك
اللــذان فــرا؛ ألن النكــرة املعينــة بالنــداء توصــف بــذي 
ــالم  ــف وال ــذي األل ــول، وب ــالم املوص ــف وال األل
ــق  ــا فاس ــرب: )ي ــض الع ــول بع ــول، كق ــري املوص غ

ــس. ــكاه يون ــث(، ح اخلبي
غــري  قائلــه  أن  الغالمــان(،  )فيــا  يف:  أراه  والــذي 
مضطــر، لكنــه اســتعمل شــذوًذا مــا حقــه أال جيــوز((.
ــاعر كان  ــرضورة، ألن الش ــه ال ــى عن ــك نف ــن مال فاب
يســتطيع التعديــل فيــه وإخراجــه مــن الــرضورة، 

ــاس.  ــده يف القي ــه وبع ــذوذه؛ لندرت ــم بش وحك
وممــا حكــم بقلتــه قولــه يف جــواز حــذف الم مضــارع 
)كان( إذا وليهــا ســاكن )رشح التســهيل، 1٤1٠ه: ج3 
ص366(: ))وممــا ختتــص بــه )كان( جــواز حــذف الم 
ــُك  ــاىل: )َومَل َي ــه تع ــا، كقول ــاكن جزًم ــا الس مضارعه
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ِمــَن امُلرِشِكــنَي ( ]النحــل:12٠[، وكقولــه تعــاىل: )َواَل 
َّــا َيمُكــُروَن ( ]النحــل: 127[، فإن ويل  َتــُك يِف َضيــق ممِّ
ــد  ــع عن ــيبويه، ومل يمتن ــد س ــذف عن ــع احل ــاكنًا امتن س
يونــس، وبقولــه أقــول، ألن هــذه النــون إنــام حذفــت 
ــد  ــاكن أش ــل س ــا قب ــظ بثبوهت ــل اللف ــف، وثق للتخفي
ــذ أوىل،  ــذف حينئ ــك، فاحل ــا دون ذل ــه بثبوهت ــن ثقل م
ــن  ــر م ــاكن أكث ــع س ــاكن وم ــوت دون س إال أن الثب
احلــذف، فلذلــك جــاء القــرآن بالثبــوت مــع الســاكن 
ــَر  ــِن اهللَُّ لَِيغِف ــمَّ ازَداُدوْا ُكفــرا ملَّ َيُك ــه تعــاىل: ) ُث يف قول
ِذيــَن َكَفــُروْا  هَلُم(]النســاء: 137[، ويف قولــه: مَل َيُكــِن الَّ
( ]البينــة: 1[. وقــد اســتعملت العــرب احلــذف قبــل 

الســاكن كثــرًيا، ومنــه قــول الشــاعر:
مل يُك احلقُّ ِسوى أْن هاَجه     

ر َ ى بالرسَّ                                              رْسُم دار قد َتَعفَّ
ومنه قول اآلخر:

فإْن مل تُك املرآُة أبدت وسامًة      
                                           فقد أبدت املرآُة َجْبَهة َضْيغم

ومنه قول اآلخر:
ة اْلَفَتى       إذا مَلْ َتُك احلاجاُت ِمْن مِهَّ

تاِئم                                           َفَلْيَس بُِمْغٍن َعنْه عْقُد الرَّ
وال رضورة يف هــذه األبيــات، إلمــكان أن يقــال يف 
األول: مل يكــن حــق ســوى أن هاجــه، ويف الثــاين: فــإن 
تكــن املــرآة أخفــت وســامة، ويف الثالــث: إذا مل يكــن 

مــن مهــة املــرء مــا نــوى((.
 فهــو هنــا نفــى الــرضورة يف األبيــات، إلمــكان 
تعديلهــا وإخراجهــا مــن املخالفــة، وجعــل اســتعامله 

ــل.  ــه قلي ــائًغا، لكن س
وممــا حكــم بندرتــه قولــه يف تعــدي الفعــل إىل الظــرف 
ص682(:  ج2  1٤٠2ه:  الكافيــة،  )رشح  املختــص 
ــدى  ــل إال إن تع ــص فع ــكان املخت ــدى إىل امل ))ال يتع
إىل مفعــول بــه، كقولــك: قصــدت املســجد، وعمــرت 
ــع يف  ــام يوق ــه ك ــل في ــاع فع ــد إيق ــإن قص ــدار، ف ال
ــت يف  ــك: أقم ــر )يف(، كقول ــزم ذك ــم ل ــكان املبه امل

ــجد. ــت يف املس ــد، و اعتكف البل
فــإن ورد يشء بخــالف ذلــك عــّد نــادًرا، كقــول 

الشــاعر:
َفأَلَبِغَينُّكُم َقنًا وُعواِرًضا     

َغِد                                              َوألُْقبِلنَّ اخلَْيَل الَبَة رَضْ
ــان،  ــان متص ــا موضع ــوارض. ومه ــا وع أراد: يف قن

ــة. ــة املبهم ــرى األمكن ــا جم فأجرامه
وإىل نحــو هــذا أرشت بقــويل: )وغــري هــذا نــادًرا قــد 
جعــال (، وليــس هــذا بــرضورة؛ لتمكــن الشــاعر مــن 
ــكني  ــوارض(، بتس ــا وع ــْم يف قن ــول: )فألبغينْك أن يق

النــون وامليــم((.
ــكان  ــه كان بإم ــرضورة؛ ألن ــه ال ــى عن ــا نف ــو هن فه
الشــاعر بتعديــل بســيط إخراجــه مــن الــرضورة، 

وحكــم بندرتــه.  
ــتملت  ــا اش ــكام، وم ــذه األح ــر إىل ه ــا النظ وإذا أعدن
ــعرية  ــرضورة الش ــوم ال ــواهد، وإىل مفه ــن ش ــه م علي
ــوم  ــه بمفه ــك كل ــا ذل ــم قارن ــك، ث ــن مال ــد اب عن
ــتعامهلم  ــعرية، واس ــرضورة الش ــني لل ــور النحوي مجه

ــيل:  ــا ي ــظ م ــا نلح ــا، فإنن هل
ــوم  ــني يف مفه ــور النحوي ــك مجه ــن مال ــق اب 1ـ واف
ــت  ــل حت ــي تدخ ــواهد الت ــعرية يف الش ــرضورة الش ال
ــرضورة  ــه بال ــم في ــذي حك ــو ال ــم األول،  وه احلك
أو االســتعامالت  الشــواهد  بعــض  الشــعرية عــىل 
املفهــوم  ذات  يدخــل يف  بالشــعر، وكــذا  اخلاصــة 
املوضــع الثــاين مــن احلكــم الثــاين، وهــو الــذي نفــي 
ــتعامالت  ــض االس ــن بع ــعرية ع ــرضورة الش ــه ال في

ــًرا.  ــتعامهلا نث ــورود اس ــعر ل ــواردة يف الش ال
وهــذان احلكــامن أخــذا النصيــب األكــرب من الشــواهد 
الشــعرية التــي حكــم عليهــا ابــن مالــك بالــرضورة أو 
نفاهــا عنهــا، حتــى زاد مــا حرصتــه عنــده ممــا يدخــل 
حتــت هذيــن احلكمــني مــن غــري املكــرر بــني مصنفاتــه 

عــن مائــة وثالثــني شــاهًدا. 
ــا  ــك هل ــن مال ــه اب ــر يف توجي ــي يظه ــواهد الت 2ـ الش
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دخوهلــا حتــت مفهومــه للــرضورة الشــعرية، وأهنــا مــا 
ــع األول  ــرص يف املوض ــه تنح ــاعر عن ــة للش ال مندوح
ــه  ــل في ــن التعدي ــا أمك ــو م ــاين، وه ــم الث ــن احلك م
وإخراجــه مــن الــرضورة، وورد لــه نظــري يف النثــر، أو 
مســوغ مــن قيــاس، وكذلــك يف احلكــم الثالــث، وهــو 
ــرضورة،  ــن ال ــه م ــه وإخراج ــل في ــن التعدي ــا أمك م
لكــن ليــس لــه نظــري يف النثــر، أو مســوغ مــن قيــاس. 
وتعتــرب الشــواهد الشــعرية الداخلــة حتــت هذيــن 
ــن  ــد اب ــًدا عن ــة ج ــابقتها قليل ــة بس ــني مقارن احلكم
ــاهًدا  ــن ش ــني وعرشي ــاوز اثن ــث مل  تتج ــك، حي مال
جــاءت حتــت ثنتــي عــرشة مســألة. وســوف أورد هــذه 
املســائل بشــواهدها ألهنــا هــي األهــم يف إبــراز رأيــه يف 

ــعرية.  ــرضورة الش ال
لقــد مــى أربــع مــن هــذه املســائل، مثَّلــُت هبــا 
ــرشة  ــا ع ــاين، وفيه ــم الث ــن احلك ــع األول م للموض
شــواهد، وكذلــك مثَّلــُت بثــالث منهــا للحكــم 
نكتفــي  ولعلنــا  شــواهد،  مخســة  وفيهــا  الثالــث، 
ــائل  ــا املس ــا، أم ــا هن ــن تكراره ــاك ع ــا هن بوروده
ــواهدها  ــع ش ــا م ــر ذكره ــي مل يم ــة الت ــس الباقي اخلم

ــي:   ــبعة فه الس
ــٍل  ــوب بـــ )كان( دون فص ــري املنص ــال الضم 1ـ اتص

ــد.  ــاهد واح ــه ش ــوع. وفي ــري املرف بالضم
    قــال ابــن مالــك )رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 
ــم دون  ــك يف النظ ــن ذل ــوارد م ــن ال ص1٤5(: ))وم

ــاعر: ــول الش رضورة ق
كم ليٍث اغرتَّ يب ذا أْشُبٍل َغَرَثت     

                                               فكاَنني أْعظُم الليثنِي إِْقَداما
فقــال: )فكاننــي(، مــع متكنــه أن يقــول: َفُكنُتــه أعظــَم 
الليثــني إقدامــا، َجْعــَل )أعظــَم( بــدال مــن الضمــري((.
ــة واســمها نكــرة. وفيهــا   2ـ جمــيء خــرب )كان( معرف

ــاهدان:  ش
1 ـ   كأّن ُسالفًة يف بيت رأس     

                                                 يكون ِمزاَجها َعَسٌل وماُء 

ج1  التســهيل،1٤1٠ه:  )رشح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
1٤32ه:  التصحيــح،  شــواهد  وانظــر:  ص356، 
ــن أن  ــه م ا؛ لتمكن ــرًّ ــل مضط ــس القائ ص75(: ))لي
ــم  ــل اس ــاُء، فيجع ــٌل وم ــا عس ــون مزاُجه ــول: يك يق
كان ضمــري )ســالفة(، و)مزاُجهــا عســٌل(، مبتــدأ 

وخــرب يف موضــع نصــب بــكان((.
ق يا ُضباعا       2ـ  ِقفي قبل الَتَفرُّ

                                              واليُك موقٌف منِك الَوداعا
1٤1٠ه:ج1  التســهيل،  )رشح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
ــارا ال  ــرة مت ــن النك ــة ع ــرب باملعرف ص356(: ))أخ
ــي  ــك موقف ــول: وال ي ــن أن يق ــه م ا، لتمكن ــرًّ مضط

منــك الوداعــا، أو: وال يــك موقفنــا الوداعــا((.
ــع  ــن اهلل( مج ــني يف أن )ايم ــول الكوفي ــىل ق ــرد ع 3ـ ال
يمــني، بــأن مهزتــه مهــزة وصــل، بدليــل ســقوطها مــع 

الــالم. وفيــه شــاهد واحــد: وهــو قــول الشــاعر: 
فقــال فريــُق القــوِم مّلــا َنَشــدهُتم     نعــم وفريــٌق َلْيُمــُن 

ــْدِري اهللِ مــا َن
1٤1٠ه:ج3  التســهيل،  مالــك)رشح  ابــن  قــال  ـ 
ص2٠٤(: ))وليــس هــذا بــرضورة، لتمكــن الشــاعر 
مــن إقامــة الــوزن بتحريــك التنويــن واالســتغناء عــن 

ــالم((.  ال
٤ـ جــزم الفعــل املضــارع بــالم األمــر املحذوفــة. 

وفيهــا شــاهدان: 
1ـ  عىل مثِل أصحاِب البعوضِة فامُخي... 

                          لك الويُل ُحرَّ الَوْجِه أو َيْبِك من بَكى
1٤1٠ه:ج٤  التســهيل،  مالــك)رشح  ابــن  قــال  ـ 
مــن  وليبــك  يقــول:  أن  مــن  ))لتمكنــه  ص59(: 

بكــى((.
اٍب َلَدْيِه داُرها...  2ـ  قلُت لَِبوَّ

                                                  َتأَذْن َفإينِّ مَحُْؤَها وَجاُرَها
1٤٠2ه:ج3  الكافيــة،  )رشح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
ج٤  1٤1٠ه:  التســهيل،  رشح  وانظــر:  ص157٠، 
وأبقــى  الــالم  فحــذف  لتــأذْن،  ))أراد:  ص59(:  
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ا؛ لتمكنــه مــن أن يقــول:  عملهــا، وليــس مضطــرًّ
إيــذن((. 

ــا  ــة. وفيه ــارع بـــ)إذا( الرشطي ــل املض ــزم الفع 5ـ ج
ــد: ــاهد واح ش

1٤1٠ه:ج٤  التســهيل،  )رشح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
ــال  ــا مح ــزم هب ــاع اجل ــعر فش ــا يف الش ص82(: ))وأم
عــىل متــى، قــال ســيبويه: وقــد جــازوا هبــا يف الشــعر 
مضطريــن، شــبهوها بـــ)إن( حيــث رأوهــا ملا يســتقبل، 

ــاعر: ــال الش ــواب... وق ــن ج ــا م ــد هل ــا ال ب وأهن
وإذا نطاوْع أمَر سادتنا      ال َيْثنِنا ُبخٌل وال ُجْبُن

ا،  ــرًّ ــذا مضط ــل ه ــس قائ ــه اهلل: ولي ــيخ رمح ــال الش ق
ومل  الــوزن،  يكــرس  مل  )نطــاوع(  رفــع  لــو  ألنــه 

يزاحفــه((.  
ــرضورة  ــه ال ــت في ــا أثب ــائل م ــذه املس ــاف إىل ه يض
ألن الــوزن مل يتــأت للشــاعر إال بــام فعــل، وهــي 
أيًضــا قليلــة جــًدا، فتجــده يقــول )رشح الكافيــة، 
التســهيل،  رشح  وانظــر:  ص3٠1،  1٤٠2ه:ج1 
1٤1٠ه:ج1 ص15٤(: ))وال يتأتــى لــه الــوزن إال بــام 
فعــل((، أو)رشح الكافيــة، 1٤٠2ه:ج3 ص1558، 
التســهيل، 1٤1٠ه:ج3 ص9٤، ج٤،  وانظــر: رشح 
ــكان  ــوزن بإظهارهــا ل ــه ال ــو اســتقام ل ص8٤(: ))ول
أقيــس((، أو)رشح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص156(: 
))فلــوال رضورة إقامــة الــوزن لكان خطــأ((، أو)رشح 
التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص162(: ))فحــذف اهلــاء 

ــوزن((. ــتقيم ال ليس
ــتطيع  ــي نس ــواهد الت ــن الش ــه م ــت علي ــا وقف ــذا م ه
اجلــزم بــأن ابــن مالــك طبــق عليهــا مفهومــه اخلــاص 
ــرضورة؛  ــا ال ــى عنه ــث نف ــعرية، حي ــرضورة الش لل
للوقــوع  قافيــة  وال  وزن  يضطــره  مل  الشــاعر  ألن 
يف املخالفــة، أو أثبتهــا فيهــا؛ ألن الــوزن مل يســتقم 
للشــاعر إال باقــرتاف تلــك املخالفــة، وهــذا يؤكــد لنــا 
أن ابــن مالــك حيــرص مفهــوم الــرضورة الشــعرية بام ال 
مندوحــة للشــاعر عــن الوقــوع فيــه باملســتندرات مــن 

الشــواهد التــي خرجــت عــن قواعــد اللغــة، وليــس يف 
ــة. ــد اللغ ــت قواع ــي خالف ــواهد الت كل الش

3ـ عنــد تتبــع هــذه الشــواهد التــي نســتطيع اجلــزم بأن 
ابــن مالــك طبــق عليهــا مفهومــه اخلــاص بالــرضورة 
الشــعرية يف مصنفاتــه النحويــة؛ إلظهــار مــدى ثبــات 
احلكــم بــني هــذه املصنفــات، مــع األخــذ باحلســبان أن 
رشحــه للكافيــة الشــافية جــاء بعــد تصنيفــه للتســهيل 
ــافية  ــة الش ــه رشح الكافي ــتمل علي ــا اش ــه؛ مل ورشح
ــهيل)انظر:  ــا يف رشح التس ــررة مل ــاالت املتك ــن اإلح م
مقدمــة رشح الكافيــة، 1٤٠2ه:ج1 ص5٠(،  فإننــا 

نلحــظ مــا يــيل:
أ ـ اشــتمل رشح التســهيل ورشح الكافيــة الشــافية 
ــابقة،  ــائل الس ــن املس ــألة م ــرشة مس ــدى ع ــىل إح ع
ــا  ــن مالــك عليه ــي يظهــر مــن استشــهادات اب الت
ــد  ــعرية، وق ــرضورة الش ــح ال ــه ملصطل ــه ملفهوم تطبيق
توافــق املصنفــان إيــراًدا وحكــاًم يف مخــس مســائل منهــا 

ــي:  ــواهدها وه بش
ــا.      ــواب ماضًي ــا واجل ــه مضارًع ــرشط في ــا كان ال 1ـ م
2ـ العطــف عــىل الضمــري املتصــل املرفــوع دون فصل. 

3ـ دخول األلف والالم عىل الفعل املضارع.   
٤ـ جــزم الفعــل املضــارع بــالم األمــر املحذوفــة.

5ـ تعدي الفعل إىل الظرف املختص.  
وانفــرد رشح التســهيل يف املســائل الســت الباقيــة 

ــي: وه
1ـ دخول )يا( عىل االسم املقرتن بأل.                   

2ـ جزم الفعل املضارع بـ)إذا( الرشطية.
 3ـ اتصــال الضمــري بــكان دون فصــل بالضمــري 

املرفــوع.        
٤ـ جميء خرب كان معرفة واسمها نكرة.

5ـ الــرد عــىل قــول الكوفيــني يف أن )ايمــن اهلل ( مجــع 
يمــني، بــأن مهزتــه مهــزة وصــل، بدليــل ســقوطها مــع 

الــالم. 
6ـ جواز حذف الم مضارع )كان( إذا وليها ساكن.
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 ولعــل هــذا يدفعنــا إىل القــول بــأن ابــن مالــك عــدل 
عــن تأويلــه هلــا يف رشح التســهيل، ملَِــا ســبق أن تأليفــه 
لــه قبــل رشح الكافيــة الشــافية، وخاصــة إذا رأينــا أنــه 

وجــه قــول الراجــز: 
فيا الُغالماِن اللَّذان َفّرا      

ا اُكام َأْن َتْكِسبانا رَشَّ                                           إِيَّ
الشــافية )1٤٠2ه:ج3 ص13٠8(  الكافيــة  يف رشح 
ــد  ــني كان ق ــان، يف ح ــا الغالم ــا أهي ــه أراد: في ــىل أن ع
ــهيل )1٤1٠ه:ج3  ــرضورة يف رشح التس ــه ال ــى عن نف
ص399(؛ لتمكــن قائلــه مــن أن يقــول: فيــا غالمــان 

ــذوذه.   ــم بش ــرا، وحك ــذان ف الل
التوضيــح  شــواهد  انفــرد  ـ  ب 
ــة عــرشة  والتصحيــح)1٤32ه:153( يف املســألة الثاني
ــرضورة  ــك ال ــن مال ــا اب ــى فيه ــي نف ــائل الت ــن املس م
الشــعرية عــن الشــاهد إلمــكان تأويلــه، وهــي وقــوع 
ــول  ــا بق ــهد هل ــث استش ــد، حي ــا بق ــرب )كاد( مقروًن خ

لشــاعر:  ا
لِم منَّا فِكْدُتُم        أبيُتم قبوَل السِّ

لِّ                       لدى احلرِب أْن ُتْغنُوا السيوَف عن السَّ
ونفــى عنــه الــرضورة، لتمكــن مســتعمله مــن أن 

ــول: يق
لِم منَّا فِكْدُتُم       أبيُتم قبوَل السِّ

لِّ                           لدى احلرِب ُتْغنُوَن السيوَف عن السَّ
ــهيل  ــاهد يف رشح التس ــذا الش ــىل ه ــم ع ــه حك ــع أن م

)1٤1٠ه:ج1 ص391( بالقلــة دون تأويــل. 
ج ـ خــال رشحــه لعمــدة احلافــظ وعــدة الالفــظ مــن 
الشــواهد التــي يتوافــق تأويلهــا مــع رأيــه يف الــرضورة 

الشــعرية، بــل قــد خــرج قــول الراجــز: 
فيا الُغالماِن اللَّذان َفّرا      

ا اُكام َأْن َتْكِسبانا رَشَّ                                            إِيَّ
ــظ،  ــدة احلاف ــل )رشح عم ــرضورة دون تأوي ــىل ال ع
1397ه: ج1 ص299(، يف حــني نفــى عنــه الــرضورة 
لتمكــن  ص399(؛  التســهيل)1٤1٠ه:ج3  رشح  يف 

قائلــه مــن أن يقــول: فيــا غالمــان اللــذان فــرا، وحكم 
ــذوذه.   بش

ــول  ــعرية يف ق ــرضورة الش ــىل ال ــص ع ــل الن ــام أغف ك
ــة: ــن أيب ربيع اب

قلت إذ أقبلت وُزْهٌر هتادى      
                                               كنعاِج املال تعسفن رمال

برفــع )زهــر(، وحكــم عليــه بالقلــة والضعــف، 
فقــال )رشح عمــدة احلافــظ، 1397ه: ج2 ص658(: 
يف  املســتكن  الضمــري  عــىل  معطــوف  ))و)زهــر( 
)أقبلــت(، فهــذا قليــل ضعيــف((. يف حــني نفــى عنــه 
الــرضورة يف رشح التســهيل)1٤1٠ه:ج3 ص37٤( 
ص12٤5(؛  )1٤٠2ه:ج3  الشــافية  الكافيــة  ورشح 

ــه.  ــوالً مع ــا مفع ــكان نصبه إلم
كــام أنــه أورد )رشح عمــدة احلافــظ، 1397ه: ج1 

ص99( قــول الشــاعر: 
ىَض ُحُكوَمُتُه       ما أنت باحلََكِم الرُتْ

ْأِي واجلََدل                                  وال األَصيِل وال ِذي الرَّ
شــاهًدا عــىل أن األلــف والــالم غــري متصني باالســم، 
ــري  ــارع، دون أن يش ــل املض ــىل الفع ــالن ع ــد يدخ إذ ق
ــل  ــام فع ــه، ك ــكان تأويل ــه؛ إلم ــرضورة عن ــي ال إىل نف
ورشح  ص2٠2(،  )1٤1٠ه:ج1  التســهيل  رشح  يف 

ــافية )1٤٠2ه:ج1 ص3٠٠(.  ــة الش الكافي
٤ـ إجــازة ابــن مالــك لبعــض االســتعامالت النحويــة 
بأهنــا خاصــة بالشــعر ال جيــوز اســتعامهلا نثــًرا، يوصــل 
ــعرية أال  ــرتط يف كل رضورة ش ــه ال يش ــة إىل أن ال حمال
يكــون للشــاعر عنهــا مندوحــة؛ وهــذا تأكيــد ملــا مى 
ــعرية  ــرضورة الش ــوم لل ــذا املفه ــرص ه ــه حي ــن أن م
ــن  ــة ع ــة، اخلارج ــواهد النحوي ــن الش ــتندرات م باملس
ــدة  ــن قاع ــرج ع ــا خ ــس يف كل م ــة، ولي ــد اللغ قواع

مــن قواعــد اللغــة.   
5ـ رصــد الدكتــور إبراهيــم بــن صالــح احلنــدود 
ــد  ــعرية عن ــرضورة الش ــني يف ال ــول املب ــه: الق يف كتاب
النحويــني - والتــي طبــق فيهــا دراســة الــرضورة 
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التجــاوزات   - مالــك  ابــن  ألفيــة  الشــعرية عــىل 
ــن  ــا اب ــع فيه ــي وق ــعرية الت ــر الش ــة والرضائ اإلعرابي
ــك  ــن مال ــا أن اب ــني منه ــي يتب ــه، والت ــك يف ألفيت مال
ــر  ــة، والرضائ وقــع يف عــدد مــن التجــاوزات اإلعرابي
ــي  ــة، والت ــا وزن وال قافي ــه هل ــي مل حيوج ــعرية الت الش
ــه التــي اســتعملها يف احلكــم  ــق أدات ــه تطبي كان بإمكان
عــىل بعــض الرضائــر الشــعرية، التــي حكــم هبــا 
بعــض النحويــني بالــرضورة، وإن كانــت ليســت 
داخلــة ضمــن جمــاالت هــذا البحــث، إال أننــي أذكــر 
منهــا مثــاالً واحــًدا، اســتعمل معــه الدكتــور إبراهيــم 
ــعرية، و  ــرضورة الش ــاس ال ــف يف قي ــس أداة املصن نف
ذلــك يف قولــه )احلنــدود، 1٤22ه:ص1٤9( يف مســألة 
تقديــم الصفــة عــىل املوصــوف، بعــد أن ذكــر رأي ابــن 

ــألة: ــك يف املس مال
ــض  ــني بع ــض املعرب ــر بع ــد ذك ــة فق ــا يف األلفي ))أم
املواضــع التــي اضطــر فيهــا ابــن مالــك لتقديــم 
الصفــة عــىل املوصــوف؛ إلقامــة الــوزن، كقولــه... يف 

ــداء:  ــاب الن ب
ِف املنادى املفردا      وابِن املَعرَّ

                                              عىل الذي يف رفعه قد ُعِهدا
ــه أن  ــِن(، وكان حق ــول بـــ )اب ــّرف( مفع ــه: )املع فقول
يقــدم )املنــادى(؛ ألن )املعــّرف( نعــت لــه، و)املفــرد( 
نعــت لـ)املنــادى(. فأصــل كالم الناظــم: وابــن املنادى 
املعــّرف املفــردا... إلــخ. فـ)املعّرف( نعــت لـ)املنادى(، 
ــو  ــوت وه ــىل املنع ــّرف( ع ــو )املع ــت وه ــدم النع فق
ــادى(  ــواًل، و)املن ــّرف( مفع ــرب )املع ــادى(، فأع )املن
ــم  ــو أراد الناظ ــا. ول ــع متبوًع ــار التاب ــه، فص ــدل من ب

الســالمة مــن ذلــك لقــال: 
فا      وابن املنادى املفرد املعرَّ

                                           عىل الذي يف رفعه قد ألفا((.

اخلامتة: 
بعــد هــذا التطــواف يف مفهــوم ابــن مالــك للــرضورة 

ــف  ــه، نق ــوم يف مصنفات ــذا املفه ــه هل ــعرية، وتطبيق الش
هنــا عــىل أبــرز نتائــج هــذا البحــث:

ــك  ــن مال ــد اب ــعرية عن ــرضورة الش ــوم ال 1ـ أن مفه
متوافــق مــع رأي مجهــور النحويــني، يف أهنــا: مــا وقــع 
يف الشــعر مالًفــا للقيــاس، ومل يقــع لــه نظــري يف النثــر، 
ســواء كان للشــاعر عنــه مندوحــة أم ال، يف أغلــب 
األحــكام التــي أطلقهــا عــىل الــرضورة الشــعرية إثباًتــا 

ــا.  أو نفًي

ــة  ــود مندوح ــدم وج ــك ع ــن مال ــرتاط اب 2ـ أن اش
للشــاعر عن الوقــوع يف املخالفــة خاص باملســتندرات، 
التــي قــل اســتعامهلا، وكان الشــاعر يســتطيع التعديــل 
فيهــا، وإخراجهــا مــن الــرضورة، ووجــد هلــا نظــري يف 
ــا  ــا يف كل م ــس عامًّ ــاس، ولي ــوغ يف القي ــر، أو مس النث
خالــف قواعــد اللغــة، وهــذا مــا مل يراعــه مــن عــاب 

عــىل ابــن مالــك هــذا املفهــوم للــرضورة. 

3ـ أن املســائل التــي نفــى عنهــا ابــن مالــك الــرضورة 
ــة  ــوع يف املخالف ــن الوق ــاعر ع ــة للش ــود مندوح لوج
قليلــة جــًدا، وهــي يف رشح التســهيل أكثــر منهــا 
ــار  ــك س ــن مال ــو أن اب ــافية، ول ــة الش يف رشح الكافي
ــه يف رشح  ــا كان من ــىل م ــافية ع ــة الش يف رشح الكافي
التســهيل، بــأن ذكــر هــذه املســائل دون أن يقــول: )أال 
ــة  ــالح القافي ــوزن وإص ــة ال ــاعر يف إقام ــون للش يك
ــرتاض  ــن اع ــاه م ــا الق ــى م ــا الق ــة(، مل ــا مندوح عنه
ــيبيويه  ــد س ــر عن ــام م ــرأي ك ــذا ال ــر ه ــه، ومل ــىل رأي ع
)1٤٠8ه: ص85(، واملــربد )ج1 ص1٠8، وانظــر: 
فلفــل، 1٤28ه: ص9٤( حيــث إن التخريــج عندهــم 

ــارب. ــا متق مجيًع

ــض  ــارب يف بع ــك تض ــن مال ــات اب ــني مصنف ٤ـ أن ب
ــى  ــث نف ــرضورة، حي ــىل ال ــا ع ــي أطلقه ــكام الت األح
ــه؛  الــرضورة عــن بعــض الشــواهد يف بعــض مصنفات
الشــاهد  يف  التغيــري  يســتطيع  كان  الشــاعر  ألن 
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وإخراجــه مــن الــرضورة، بينــام خــرج هــذه الشــواهد 
ــرى.  ــه األخ ــرضورة يف مصنفات ــىل ال ع

ثبت املصادر واملراجع:
والــرضورة  إبراهيــم حســن، ســيبويه  إبراهيــم،   •

1٤٠3ه. ط1،  الشــعرية، 

ــك  ــن مال ــد ب ــن حمم ــن ب ــدر الدي ــم، ب ــن الناظ • اب
حتقيــق:  مالــك،  ابــن  ألفيــة  رشح  )ت686هـــ(، 
ــريوت، دار  ــد، ب ــد عبداحلمي ــيد حمم ــد الس عبداحلمي

اجليــل.

)ت392هـــ(،  عثــامن  الفتــح  أبــو  جنــي،  ابــن   •

اخلصائــص، حتقيــق حممــد عــيل النجــار، ط2، بــريوت 
لبنــان، دار اهلــدى للطباعــة والنــرش.

ــن عــيل احلرضمــي  ــن حممــد ب ــن خــروف، عــيل ب • اب
ــمى:  ــيبويه املس ــاب س ــبييل )ت6٠9ه(، رشح كت اإلش
ــق:  ــاب، حتقي ــض الكت ــاب يف رشح غوام ــح األلب تنقي
طرابلــس،  ط1،  بديــري،  خليفــة  حممــد  خليفــة 
ــاظ  ــة احلف ــالمية وجلن ــوة اإلس ــة الدع ــورات طلب منش

ــالمي، 1٤25ه.   ــرتاث اإلس ــىل ال ع

• ابــن طولــون، أبــو عبــداهلل شــمس الديــن حممــد بــن 
عــيل )ت953هـــ(، رشح ابــن طولــون عــىل ألفيــة ابــن 
ــيس، ط1،  ــم الكبي ــد جاس ــق: عبداملجي ــك، حتقي مال

بــريوت لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 1٤23هـــ.

• ابــن عصفــور، عــيل بــن مؤمــن )ت 669هـــ(، 
املقــرب، حتقيــق: أمحــد عبدالســتار اجلــواري و عبــداهلل 

ــوري، ط1، 1391هـــ. اجلب

• ابــن عصفــور، عــيل بــن مؤمــن )ت 699هـــ(، رشح 
مجــل الزجاجــي، حتقيــق: صاحــب أبــو جنــاح.

• ابــن عصفــور، عــيل بــن مؤمــن )ت669ه(، رضائــر 
الشــعر، حتقيــق: الســيد إبراهيــم حممــد، ط1، دار 

ــرش، 198٠م. ــة والن ــس للطباع األندل

فــارس  بــن  أمحــد  احلســن  أبــو  فــارس،  ابــن   •

العربيــة  اللغــة  فقــه  يف  الصاحبــي  )ت395ه(، 
ــر  ــق: عم ــا، حتقي ــرب يف كالمه ــنن الع ــائلها وس ومس
فــاروق الطبــاع، ط1، بــريوت لبنــان، مكتبــة العــارف، 

1٤1٤هـــ.

فــارس  بــن  أمحــد  احلســن  أبــو  فــارس،  ابــن   •

ــق:  ــوي، حتقي ــعر، اللغ ــأ يف الش )ت395ه(، ذم اخلط
اخلانجــي،  مكتبــة  مــرص،  عبدالتــواب،  رمضــان 

1٤٠٠هـــ.

ابــن مالــك، مجــال الديــن حممــد بــن عبــداهلل   •
ــن  ــق: عبدالرمح ــهيل، حتقي )ت672هـــ(، رشح التس
الســيد و حممــد بــدوي املختــون، ط1، القاهــرة، هجــر 

ــرش، 1٤1٠هـــ. والن ــة  للطباع

ــداهلل )ت  ــن عب ــد ب ــن حمم ــال الدي ــك، مج ــن مال • اب
672هـــ(، رشح الكافيــة الشــافية، حتقيــق: عبداملنعــم 
أمحــد هريــري، ط1، دار املأمــون للــرتاث، 1٤٠2هـــ.

ــداهلل )ت  ــن عب ــد ب ــن حمم ــال الدي ــك، مج ــن مال • اب
الالفــظ،  وعــدة  احلافــظ  عمــدة  رشح  672هـــ(، 
حتقيــق: عدنــان عبدالرمحــن الــدوري، بغــداد، مطبعــة 

العــاين، 1397هـــ.

ــداهلل )ت  ــن عب ــد ب ــن حمم ــال الدي ــك، مج ــن مال • اب
672هـــ(، شــواهد التوضيــح والتصحيــح ملشــكالت 
اجلامــع الصحيــح، حتقيــق: عبــداهلل ناصــري، ط1، 

بــريوت لبنــان، دار النشــار اإلســالمية، 1٤32ه.

• ابــن جماهــد، أبــو بكــر أمحــد بــن موســى )ت32٤ه(، 
ــف، ط2،  ــوقي ضي ــق: ش ــراءات، حتقي ــبعة يف الق الس

القاهــرة، دار املعــارف. 

بــن مكــرم  الديــن حممــد  ابــن منظــور، مجــال   •
ــان، دار  ــريوت لبن ــرب، ط1، ب ــان الع )ت711ه(، لس

1٤1٠ه. صــادر، 
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يوســف  بــن  عبــداهلل  األنصــاري،  هشــام  ابــن   •
ــد،  ــص الفوائ ــواهد وتلخي ــص الش )ت761ه(، حتلي
ــريوت  ــي، ط1، ب ــى الصاحل ــاس مصطف ــق: عب حتقي

لبنــان، دار الكتــاب العــريب، 1٤٠6ه. 

يوســف  بــن  عبــداهلل  األنصــاري،  هشــام  ابــن   •
)ت761هـــ(، مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، 
ــريوت،  ــد، ب ــن عبداحلمي ــي الدي ــد حمي ــق: حمم حتقي

1992م. العرصيــة  املكتبــة 

ــاف  ــف )7٤5ه(، ارتش ــن يوس ــد ب ــان، حمم ــو حي • أب
ــامن  ــب عث ــق: رج ــرب، حتقي ــان الع ــن لس ــرضب م ال
ــة  ــرة، مكتب ــواب، ط1، القاه ــان عبدالت ــد و رمض حمم

ــي، 1٤18ه. اخلانج

ــل  ــف )7٤5ه(، التذيي ــن يوس ــد ب ــان، حمم ــو حي • أب
ــن  ــق: حس ــهيل، حتقي ــاب التس ــل يف رشح كت والتكمي
ــم ودار  ــق، دار القل ــاض، دمش ــداوي، )ط1، الري هن

ــبيليا، 1٤18ه(.  ــوز إش كن

• األخفــش، ســعيد بــن مســعدة )ت2٠7هـــ(، معــاين 
القــرآن، حتقيــق: عبداألمــري حممــد أمــني الــورد، ط1، 

بــريوت، دار عــامل الكتــب، 1٤٠5هـــ.

• األزهــري، أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد )ت37٠ه(، 
معجــم هتذيــب اللغــة، حتقيــق: ريــاض زكــي قاســم، 

ط1، بــريوت لبنــان، دار املعرفــة، 1٤22 هـ.

• األشــموين، لنــور الديــن بــن حممــد بــن عيســى )ت 
929هـــ(، رشح األشــموين أللفيــة ابــن مالــك، حتقيق: 
عبــد احلميــد الســيد حممــد عبداحلميــد، القاهــرة، 

ــرتاث. ــة لل ــة األزهري املكتب

• األنصــاري، أمحــد مكــي، دفــاع عــن كتــاب اهلل 
ــة أم  ــة جامع ــعرية(، جمل ــرضورة الش ــرآن... وال )الق
القــرى، العــدد 2٠، صفــر 1٤21ه، ص ص 1179 

.12٠٠  -

ــذ رشاح  ــح، مآخ ــن صال ــم عبدالرمح ــيل، باس • الباب
ألفيــة ابــن مالــك عــىل األلفيــة دراســة حتليليــة موازنة، 

ــة، 1٤35ه. ــب العلمي ــان، دار الكت ــريوت لبن ط1، ب

ــر )ت1٠93هـــ(،  ــن عم ــادر ب ــدادي، عبدالق • البغ
ــق:  ــرب، حتقي ــان الع ــاب لس ــب لب ــة األدب ول خزان
عبدالســالم حممــد هــارون، ط3، القاهــرة، مكتبــة 

1٤٠9هـــ. ــي،  اخلانج

•  اجلرجــاين، عــيل بــن حممــد بــن عــيل احلســيني 
)ت816هـــ(، التعريفــات، حتقيــق: حممــد باســل عيون 
ــة،  ــب العلمي ــان، دار الكت ــريوت لبن ــود، ط3، ب الس

2٠٠9م.

• مجعــة، خالــد عبدالكريــم، شــواهد الشــعر يف كتــاب 

ــة، 1٤25  ــة دار العروب ــت، مكتب ــيبويه، ط3، الكوي س
ه.

• اجلوهــري، إســامعيل بــن محــاد، )398ه(، تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة املســمى: الصحــاح،  ط1، بــريوت 

لبنــان، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 1٤19ه . 

• احلديثــي، خدجيــة، )139٤ ه(، الشــاهد وأصــول 
مطبوعــات  الكويــت،  كتــاب ســيبويه،  يف  النحــو 

جامعــة الكويــت.

• احلنــدود، إبراهيــم صالــح، القــول املبــني يف الرضورة 
ــىل  ــة ع ــة تطبيقي ــع دراس ــني م ــد النحوي ــعرية عن الش
ألفيــة ابــن مالــك، ط1، مــن إصــدارات النــادي األديب 

ــم، 1٤22ه. يف القصي

• اخليــاط، حممــد هيثــم، يف ســبيل العربيــة، ط1، مــرص 
املنصــورة، دار الوفــاء، 1٤18ه.

بكــر  أيب  بــن  الديــن  بــدر  حممــد  الدمامينــي،   •

ــد،  ــهيل الفوائ ــىل تس ــد ع ــق الفرائ )ت827ه(، تعلي
حتقيــق: حممــد بــن عبدالرمحــن املفــدى، ط1، 1٤٠3ه.

ــرضورة  ــح ال ــامن، مصطل ــد عث ــوح، عبداحلمي • زرم
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الشــعرية، جملــة كليــة اآلداب، جامعــة مرصانــه، العــدد 
ــعبان 1٤36ه ص 133 - 157. ــث، ش الثال

• ســيبويه، عمــرو بــن عثــامن بــن قنــرب )ت18٠هـــ(، 

ــارون، ط3،  ــد ه ــالم حمم ــق: عبدالس ــاب، حتقي الكت
ــة اخلانجــي، 1٤٠8هـــ. القاهــرة، مكتب

• الســريايف، يوســف بــن أيب ســعيد )ت385ه(، رشح 
أبيــات ســيبويه، حتقيــق: حممــد عــيل ســلطاين، بريوت، 

دار املأمــون للــرتاث، 1979م.

• الســريايف، أبو ســعيد احلســن بــن عبــداهلل )ت368ه( 
ــواب، ط1،  ــان عبدالت ــق: رمض ــعر، حتقي رضورة الش

بــريوت، دار النهضــة العربيــة، 1٤٠5ه.

عبــداهلل  بــن  احلســن  ســعيد  أبــو  الســريايف،   •

)ت978ه(، مــا حيتمــل الشــعر مــن الــرضورة حتقيــق: 
ــع  ــاض، مطاب ــوزي، ط1، الري ــد الق ــن مح ــوض ب ع

هـــ.  1٤٠9 ــرزدق،  الف

ــر  ــن أيب بك ــن ب ــن عبدالرمح ــالل الدي ــيوطي، ج • الس
ــع،  ــع اجلوام ــع يف رشح مج ــع اهلوام )ت911هـــ(، مه
حتقيــق: أمحــد شــمس الديــن، ط1، بــريوت لبنــان، دار 

الكتــب العلميــة، 1٤18هـــ.

)ت79٠هـــ(،  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،   •

ــة، حتقيــق:  املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافي
عبدالرمحــن بــن ســليامن العثيمــني، ط1، مكــة املكرمة، 

جامعــة أم القــرى، 1٤28هـــ.

• شــاهني، عبدالعــال، الرضائــر اللغويــة يف الشــعر 

اجلاهــيل، الريــاض، دار الريــاض. 

ــة  ــعر )دراس ــة الش ــة، لغ ــد محاس ــف، حمم • عبداللطي

يف الــرضورة الشــعرية(، ط1، القاهــرة، دار الــرشوق، 
1٤16ه.

العــدواين، عبدالوهــاب حممــد عــيل، الــرضورة   •
الشــعرية دراســة لغويــة نقديــة، العــراق، مطبعــة 

1٤1٠ه. املوصــل،  جامعــة  العــايل  التعليــم 

• العنبكــي، عــيل عبــداهلل، مفهــوم الــرضورة الشــعرية 
ــانية  ــوم اإلنس ــتاذ للعل ــة األس ــك، جمل ــن مال ــد اب عن
يوليــو   ،2٠5 العــدد  األول  املجلــد  واالجتامعيــة، 

.19٠  -  163 ص  2٠13م،  حزيــران، 

العربيــة يف  اللهجــات  عبــداهلل،  العنبكــي، عــيل   •
ــاء، 1٤33. ــامن، دار صف ــعرية، ط1، ع ــرضورة الش ال

الشــعرية  الــرضورة  مفهــوم  ســامي،  عــوض،   •

ــع  ــرن الراب ــة الق ــى هناي ــة حت ــامء العربي ــم عل ــد أه عن
ــا  ــة وآداهب ــة العربي ــات يف اللغ ــة دراس ــري، جمل اهلج
الصــادرة عــن جامعتــي ســمنان يف إيــران وترشيــن يف 

ســوريا، العــدد الســادس 139٠ه ص ٤5 - 62.

ــاة  ــد النح ــعرية عن ــة الش ــدو، اللغ ــد عب ــل، حمم • فلف
الشــعرية  والــرضورة  الشــعري  للشــاهد  )دراســة 
يف النحــو العــريب(، ط1، األردن عــامن، دار جريــر، 

1٤28ه.

• الفريوزبــادي، جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب، 
القامــوس املحيــط، ط8، بــريوت لبنــان، مؤسســة 

هـــ.  1٤26 ــالة،  الرس

ــر  ــن جعف ــد ب ــداهلل حمم ــو عب ــريواين، أب ــزاز الق • الق
)ت٤12ه(، رضائــر الشــعر أو كتــب مــا جيوز للشــاعر 
ــد  ــالم و حمم ــول س ــد زغل ــق: حمم ــرضورة، حتقي يف ال

ــارف. ــأة املع ــكندرية، منش ــدارة، اإلس ــى ه مصطف

• املالكــي، أبــو عبــداهلل حممــد بــن الّطيِّــب حممــد 
ــأ  ــح ملوط ــة الفصي ــد )ت117٠ه(، موطئ ــن بمحم ب
ــة )5٠1(،  ــب املرصي ــدار الكت ــوط ب ــح، مط الفصي
ــم  ــت الرق ــعود حت ــك س ــة املل ــخة يف جامع ــه نس ومن

.) ط   - م   ٤1٠( ز   2991

• املــربد، حممــد بــن يزيــد )ت285ه(، املقتضــب، 
حتقيــق: حممــد عبداخلالــق عضيمــة، دار عــامل الكتــب.
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ــم )ت7٤9هـــ(، رشح  ــن قاس ــن اب ــرادي، احلس • امل
ــاوة، ط1،  ــن قب ــن مالــك، حتقيــق: فخــر الدي ــة اب ألفي

ــارف 1٤28هـــ. ــة املع ــان، دار مكتب ــريوت لبن ب

• مكــرم، عبدالعــال ســامل، املدرســة النحويــة يف مــرص 

ــرة،  ــن اهلج ــن م ــابع والثام ــني الس ــام يف القرن والش
ــالة، 199٠ م. ــة الرس مؤسس

ــد )ت919ه(،  ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــايس، حمم • املكن
ــمى  ــرصف املس ــو وال ــك يف النح ــن مال ــة اب رشح ألفي
)احتــاف ذوي االســتحقاق ببعــض مــراد املــرادي 
وزوائــد أيب إســحاق(، حتقيــق: حســني عبداملنعــم 

بــركات، ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 1٤2٠ه.

ــوم  ــعرية ومفه ــرضورة الش ــد، ال ــد حمم ــس، أمح • وي

ــدد  ــد 17، الع ــريب، املجل ــرتاث الع ــة ال ــاح، جمل االنزي
68، أغســطس آب 1997 م، ص ص 117 - 126.
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ers can use the results of this study to make 
appropriate choices about the government 
and its board appointments to strengthen 
and improve firm performance. The results 
are also expected to add value for investors 
and listed firms by improving the corpo-
rate governance rules that may help them 
make important investment decisions. 
The results may be useful for academic 
researchers seeking to extend the current 
studies on the role of government on the 
KSE, addressing an important current need 
in Kuwait’s business environment. 
However, this study is subject to certain 
limitations. First, it examined the role of 
the Kuwait government only; different 
governments may produce different im-
pacts. Second, it examined the role of the 
government in non-financial listed firms; 
such a role may differ when examining 
financial listed firms. Finally, this study 
did not include other variables )e.g., insti-
tutions’ ownership, families’ ownership, 
board independence, firm age). Future 
studies should address these limitations. 
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mance measures; however, several studies 
have argued that both of these variables 
are jointly determined with other varia-
bles, whereas debt negatively impacts firm 
performance based on both performance 
measures )e.g., Haniffa & Hudaib, 2006(. 
Thus, lower debt leads to better perfor-
mance, which is probably due to the strong 
relationship between Kuwait banks and 
listed firms; in some cases, both have the 
same board members or are from the same 
families. Finally, firm size produced mixed 
results, with only the industrial sector and 
real estate sector positively impacting firm 
performance.      

5. Conclusion 
This paper discussed the government’s role 
and its relationship with firm performance 
in Kuwait. It used a sample of 80 firms list-

ed on the KSE from 2015 to 2018 and used 
two performance measures. The study 
found that government ownership does not 
impact firm performance, but government 
directors negatively impact firm perfor-
mance. These results confirm that the Ku-
wait government used its power to support 
firms on the KSE that it owns but failed 
to hire qualified directors to lead these 
firms. In terms of the control variables, the 
study found that ownership concentration 
by blockholders and board size positively 
affected firm performance based on both 
performance measures whereas debt neg-
atively impacted firm performance based 
on both performance measures. Firm size 
and industry type presented mixed results. 
Table 7 summarizes the results of both per-
formance measures. 
This study was the first study to exam-

Table 7: Comparison of Results of the Impact on Tobin's Q and ROA 

Variable Results based on Tobin›s Q Results based on ROA
GO No relationship No relationship 
GD Negative relationship No relationship 
OC Positive Positive 
BS Positive Positive 
DT Negative Negative 
FS No relationship Positive 
IT Mixed Mixed 

Note: For definitions of the variables, see Table 3.

ine the role of government as a corporate 
governance mechanism and its impact on 
firm performance on the KSE. The govern-
ment should pay more attention to the role 
of large shareholders and require them to 
work for the interests of all shareholders; 
otherwise, the firm performance and value 
of the listed firms can be negatively affect-
ed. In addition, the government and regula-

tors should modify the current rules about 
board member nominations and introduce 
more details about their qualifications and 
skills. Unfortunately, the current rules are 
silent about these issues, and the majority 
of current directors were chosen because 
they were previous big government em-
ployees or they had strong relationships 
with the large shareholders. Firm manag-
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Tobin›s Q )TQ( ROA
OC 7.333*** OC 3.795***
BS 4.864*** BS 2.480**
DT -7.299*** DT -5.142***
FS 0.771 FS 6.727***
IT1 1.540 IT1 0.659
IT2 0.726 IT2 0.402
IT3 2.290* IT3 3.823***
IT4 1.404 IT4 0.138
IT5 0.846 IT5 0.600
IT6 1.310 IT6 0.562
IT7 1.436 IT7 0.174
IT8 3.344*** IT8 3.375***
R2 0.48 R2 0.43

Adj-R2 0.46 Adj-R2 0.16
F-Value 29.9 F-Value 7.41

Note: The excluded dummy variable for industry classification is technology (industry 9), *** significant at 1%, 
** significant at 5%, * significant at 10%. For definitions of the variables, see Table 3.

ernment directors and firm performance, 
the study found mixed results. Based on the 
Tobin's Q performance measure, this study 
found a significant negative impact of gov-
ernment directors, which means that the 
second alternative hypothesis was support-
ed. This is consistent with Yu and Main’s 
)2012( study of the impact of government 
directors in Japan and Taiwan, where they 
found that government directors do not im-
prove firm performance. They argued that 
the main reason for such results was the di-
rectors’ qualifications and experience. The 
main criteria for having such a position are 
being previous government employees or 
having family power. Meanwhile, based 
on the ROA performance measure, the cur-
rent study’s results found an insignificant 
impact of government directors on firm 
performance, indicating that the second 
null hypothesis was supported. This is also 
consistent with Yu and Main’s (2012) find-

ing that government directors do not im-
prove firm performance in Japan. Hidayat 
and Utama )2016( also studied the situation 
in Indonesia and found that the govern-
ment chooses ineffective directors. Thus, 
according to the results of both measures, 
it can be argued that government directors 
are not effective in performing the moni-
toring roles within listed firms because the 
majority of government directors do not 
have the relevant qualifications and skills. 
They are older people who acquire their 
positions through nepotism and favoritism. 
Recently, Kang and Zhang )2018( studied 
the impact of government directors in the 
USA and found that government directors 
do not improve the firm performance or 
value.  
Regarding the control variables, the results 
also indicate that ownership concentration 
by blockholders and board size are signifi-
cant and positively based on both perfor-
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Table 5: Descriptive Statistics for Entire Sample

Table 6: OLS Results Analysis for Total Sample of 80 Firms, 2015–2018

)2013( and Al-Faraih et al. )2012( found. 
Thus, the Kuwait government has tried to 
increase its ownership over the years. In 
addition, the proportion of government di-
rectors is about 16%. In terms of the con-

trol variables, ownership concentration by 
total large shareholders )blockholders( is 
57% and board size is 6.1 directors, while 
debt ratio is about 41%.  

Variables Sample Mean S.D Min Max Skewness Kurtosis
TQ 80 1.00 0.81 0 8.50 4.1 23.90

ROA 80 0.15 0.66 0 5.03 5.8 33.70
GO 80 0.06 0.11 0 0.69 3.9 16.90
GD 80 0.16 0.37 0 1.00 1.7 1.17
OC 80 0.57 0.21 0 0.96 -0.21 -0.52
BS 80 6.11 1.40 4 11 1.00 0.25
DT 80 0.41 0.21 0 0.99 0.33 -0.55

FS)log( 80 3.16 0.55 3.1 6.65 0.20 0.32
Note: For definitions of the variables, see Table 3.

3.2 OLS Results and discussion
The regression results related to the im-
pact of government variables on firm per-
formance based on the two performance 
measures are presented in Table 6. The 
adjusted R-square and F-value are sig-
nificant on both measures. Based on the 
Tobin’s Q performance measure, the ad-
justed R-square is 46% and the F-value 
is 29.9; based on the ROA performance 
measure, the adjusted R-square is 16% and 
the F-value is 7.41. These results indicate 
that government ownership has no signifi-
cant impact on firm performance, thereby 
supporting the first null hypothesis and re-
jecting the alternative hypothesis. In other 
words, the results (which are significant at 

the 1% level( do not support the conten-
tion that government ownership provides 
an important impact on performance in 
Kuwait. This is consistent with findings 
from Xu and Wang )1999( and Hidayat 
and Utama )2016(, which both document-
ed that government involvement through 
government agency does not lead to better 
firm performance. Aluchna and Kaminski 
)2017( found similar results in Poland. All 
of these studies argued that such an impact 
is stems from the governments focusing 
on other factors, such as jobs for citizens, 
unemployment problems, and services 
for society. Meanwhile, profit and perfor-
mance are not priorities. 
In terms of the relationship between gov-

Tobin›s Q )TQ( ROA
Variables T-statistic Variables T-statistic 
Constant -4.941*** Constant -6.098***

GO 0.630 GO -0.171
GD -3.467*** GD -0.800
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Variables Definition
Dependent 
variables 

Tobin›s Q )TQ( )Firm market value + total debt( ÷ total assets
Return on Assets )ROA( Net income ÷ total assets 

Independent 
variables 

Government ownership )GO( The proportion of government ownership in the firm
Government directors )GD( Total number of government directors to the total 

directors
Control 
variables 

Ownership concentration by 
blockholders )OC(

The total ownership concentration for all large 
shareholders is more than 5%

Board size )BS( Total number of board of directors 
Debt )DT( Total liabilities  ÷ total assets 
Firm size )FS( Natural log of total assets 
Industry types )IT( Nine industry classifications in KSE 

Table 3: Study Variables

Table 4: Pearson Correlation Matrix for the Study's Variables 

3.Results and discussion
3.1 Descriptive analysis 
Ordinary least square )OLS( estimating 
problems such as multicollinearity, auto-
correlation, normality, linearity, and het-
eroskedasticity were addressed. Table 4 
presents the relationship among the study’s 
variables, indicating that multicollinearity 
does not exist. Brooks )2014( suggested 
that multicollinearity may be considered a 
problem when the correlation among var-
iables exceeds 80%. All correlations be-

tween the variables were much less than 
this. Moreover, the findings of the normal-
ity tests show that the variables were not 
normally distributed based on skewness 
and kurtosis. Hence, three variables )i.e., 
Tobin's Q, ROA, and government owner-
ship( were transformed into normal scores 
before estimation. This is consistent with 
the studies of Haniffa and Cooke )2014(, 
and Haniffa and Hudaib )2006(, who ar-
gued that this technique produces better 
results than log and ranking techniques. 

TQ ROA GO GD OC BS DT FS
TQ 1

ROA -0.02 1
GO 0.09* -0.04 1
GD 0.18** -0.07 0.72* 1
OC 0.19** 0.06 0.09* 0.01 1
BS 0.12** -0.00 0.28** 0.35** -0.04 1
DT 0.05 0.09* 0.10* -0.05 0.09* 0.12** 1
FS 0.09* 0.11 0.07 0.24** 0.04 0.36** 0.50* 1

Note: *** significant at 1%, ** significant at 5%, * significant at 10%. 
For definitions of the variables, see Table 3.

In terms of the dependent variables, Table 
5 indicates that Tobin's Q has a mean of 
1.00, while the mean value for the ROA 

is about 15%. However, for the independ-
ent variables, government ownership is 
about 6%, which is greater than Al-Saidi 
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H01: There is no significant association 
between government ownership and firm 
performance. 

Ha1: There is a significant association be-
tween government ownership and firm 
performance. 

H02: There is no significant association be-
tween government directors and firm per-
formance. 

Ha2: There is a significant association be-
tween government directors and firm per-
formance. 

2. Data collection and analysis 
The study’s sample included 80 non-fi-
nancial listed firms from 2015 to 2018. 
Financial firms were excluded because of 
the different set of regulations and differ-
ent operational structures. In addition, 43 
non-financial listed firms were excluded 
due to missing data. The main sources for 
the data of the study are annual reports 
and the KSE’s website. A panel regression 
was used to achieve the study’s objectives. 

The study included two dependent varia-
bles, namely, Tobin's Q )TQ( and return 
on assets )ROA( and two independent 
variables—government ownership )GO( 
and government directors )GD(—as well 
as five control variables: ownership con-
centration by blockholders )OC(, board 
size (BS), debt (DT), firm size (FS), and 
industry type )IT(. This is consistent with 
the studies by Haniffa and Cooke )2002(, 
Al-Saidi )2013(, Al-Faraih et al. )2012(, 
and Haniffa and Hudaib )2006(. Although 
the current study also used the variables 
of board independence, role duality, and 
firm age, they were removed because they 
were not significant. Table 2 presents the 
study sample, and Table 3 presents more 
information about the study’s variables. 
The following two equations were used to 
achieve the main goal of this study:
TQ = α +β1GO + +β2GD +β3OC + β4BS 
+β5DT +β6FS +β7IT + ε

ROA = α +β1GO + +β2GD +β3OC + 
β4BS +β5DT +β6FS +β7IT + ε

Table 2: Study Sample, 2015–2018 )4 years( 

Number of included firmsNumber of excluded firmsTotal number of firms SectorNo
448Oil and Gas1
325Basic Materials2
241539 Industrials3
527 Consumer goods4
213 Health Care5
10616 Consumer Services6
303Telecommunications 7
281038Real Estate 8
07373Financial firms 9
134Technology 10
80116196Total
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that are not necessarily focused on improv-
ing firm performance. Meanwhile, Tian et 
al. )2007( studied the impact of govern-
ment ownership in Jordan and found that 
government ownership has a positive im-
pact based on market measure and a nega-
tive impact based on accounting measures. 
This is consistent with the result of the stud-
ies by Al-Faraih et al. )2012(, Barbar and 
Mutlu )2020(, Beuselinck et al. )2017(, Al-
Matari et al. )2017(, Qasim )2014(, Aljifri 
and Moustafa )2007(, Tran et al. )2014(, 
and Ab-razka et al. )2008(, which found 
a positive impact of government owner-
ship on firm performance. Meanwhile, Vo 
)2019( found similar results for the situa-
tion in Vietnam. Both studies argued that 
the main reasons for such an impact is the 
government having many goals that are 
not necessarily consistent with the maxi-
mization of firm value and performance. 
Meanwhile, Aluchna and Kaminski )2017( 
found no empirical relationship between 
the two variables in Poland. 
However, several studies examined the 
role of government from another perspec-
tive—namely, the government directors in 
the board. For example, Hidayat and Uta-
ma )2016( studied the directors from the 
government and found no significant im-
pact on firm performance based on Tobin's 
Q and ROA. They argued that, even if a 
government director can be a good me-
diator between firm and government, this 
positive role is not affected because these 
directors are less relevant for the people on 
boards and miss the majority of the board 
meetings. However, Latif et al. )2013( 

studied the role of government directors 
in Malaysia and found a positive impact 
on firm performance, arguing that govern-
ment directors and officers lead to better 
decision-making and improve firm perfor-
mance. Yu and Main )2012( studied the 
situation in Japan and Taiwan and found 
no positive impact on firm performance 
from government directors or ownership, 
arguing that government is not an effec-
tive mechanism for monitoring. They also 
argued that firms with poor performance 
may try to accept the appointments of gov-
ernment directors to gain support from the 
government. This is consistent with Kang 
and Zhang’s (2018) finding that govern-
ment directors negatively impact firm per-
formance in the USA. 
In countries where the government has 
large equity, such as the case in Kuwait, 
there is little separation between those who 
own firms (the government) and those who 
manage the firms (government directors) 
because the government elects both exec-
utive and non-executive directors and has 
strong power in voting to elect the CEO or 
the chairman. Thus, the government might 
affect firm performance. To better under-
stand the government’s role and make 
a new contribution to the literature, this 
study examined the role of the government 
using two variables: government owner-
ship and government directors. It tried to 
fill the identified gap by examining the re-
lationship between firm performance and 
the role of government using the two vari-
ables. Thus, the hypotheses are: 
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shareholders because they have different 
goals and interests. Meanwhile, La Por-
ta et al. )1999( argued that, in developing 
countries, another type of conflict occurs 
between large and small shareholders and 
between large shareholders and creditors. 
In the absence of an effective mechanism 
and control, these conflicts would nega-
tively impact firm performance. Many pre-
vious studies have argued that the govern-
ment can play an effective role in reducing 
these conflicts by providing a control 

mechanism that disciplines the self-inter-
ests of the managers and large sharehold-
ers, thereby improving firm performance.      

1.2 Hypothesis development  
Based on the results of agency theory and 
previous relevant studies )see Table 1( on 
the characteristics of government role and 
data availability, two variables were in-
cluded in the current study’s hypotheses: 
government ownership and government 
directors. 

Table 1: Previous Studies that Examined the Role of Government and Firm Performance

  Count Government 
variables   

Main results 

Xu and Wang )1999( China 1993–1995 Ownership No relationship
Qasim )2014( UAE 2007–2001 Ownership Positive 

Latif et al. )2013( Malaysia Directors Positive 
Aljifri and Moustafa)2007( UAE 2004 Ownership Positive 
Hidayat and Utama )2016( Indonesia 2008–2012 Directors No relationship 

Tran et al. )2014( Vietnam 2004–2012 Ownership Positive 
Ab-Razak et al. )2008( Malaysia 1995–2005 Ownership Positive 

Yu and Main )2012( Japan and Taiwan 2001–2004 Directors
Ownership  

Negative – in Japan
Non –in Taiwan 

Al-Faraih et al. )2012( Kuwait 2010 Ownership Negative 
Tian et al. )2007( Jordan 1989–2002 Ownership Positive )Tobin›s Q(

Negative )ROA,ROE(
Ahmad et al. )2008( Malaysia 1995–2005 Ownership Positive 
Elhabib et al. )2015( Oman 2003–2012 Director Positive 

Ting et al. )2018( Malaysia 2002–2013 Ownership Mixed results 
Jamil et al. )2016( Pakistan 2014 Ownership Negative 

Barbar and Mutlu )2020( North Africa 2010–2015 Ownership Positive 
Vo )2019( Vietnam 2009–2014 Ownership Negative 

Beuselinck et al. )2017( 28 European countries
2005–2009 

Ownership Positive 

Al-Matari et al. )2017( Oman 2012–2014 Ownership Positive 
Aluchna and Kaminski 

)2017(
Poland 2005–2014 Ownership No relationship 

Kang and Zhang )2018( USA 1990–2007 Directors Negative 

Empirically, La Porta et al. )1999( studied 
the ownership concentration in 27 coun-
tries and identified five large shareholders: 

families (individuals), government, finan-
cial firms, non-financial firms, and miscel-
laneous. The government has other goals 
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board of directors are the most important 
governance mechanisms in this context. 
The current study focused more attention 
on the role of government in the owner-
ship concentration and board of directors’ 
appointments in Kuwait. The government 
controls 30% of the market capitalization 
of the Kuwait Stock Exchange )KSE( and 
has presented and economic plan, the Ku-
wait Vision 2025, to create a globally com-
petitive and prosperous country with high 
quality-of-life requirements. Thus, gov-
ernment-listed firms on the KSE should 
be investigated to understand their impact 
on firm performance. Shleifer and Vishny 
)1997( argued that large shareholders have 
general interests in profit maximization 
and enough control over the assets of the 
firm to have their interests protected. How-
ever, Woidtke )2002( found that, when the 
government plays the role of a large share-
holder, it may focus on political or social 
goals rather than firm performance.
Studying the case of Kuwait is very inter-
esting for four reasons. First, this study 
is the first of its kind to examine the role 
of government as a corporate governance 
mechanism and its impact on firm perfor-
mance. It seems that small countries such 
as Kuwait are neglected in the literature. 
This study aims to fill this gap. Second, 
in 2016, the government introduced new 
corporate governance rules that provid-
ed more details about boards of directors, 
shareholders, and disclosures. It is highly 
expected that large shareholders—in par-
ticular, the government—will play a signif-
icant role in firm performance and value 

of listed firms. Third, the Kuwait govern-
ment planned to upgrade the KSE from 
a frontier market to an emerging market, 
although this plan was delayed due to the 
coronavirus pandemic. Therefore, the re-
sults and recommendations of this study 
are very important for the government to 
update its rules before it is time to upgrade. 
Finally, this study is one of a few studies 
that used two variables to examine the role 
of government in firm performance on the 
KSE. Thus, the results of this study may 
help managers, investors, and listed firms 
understand the role of government as a 
large shareholder in firm performance and 
value when making important decisions.   
The remainder of this study is organized 
as follows. Section 2 reviews the litera-
ture and proposes hypotheses that exam-
ine the relationship between government 
and firm performance. Section 3 presents 
the data collection and analysis, and Sec-
tion 4 presents the results and discussion 
of the study. Finally, Section 5 concludes 
the study.  

1.Theoretical framework and hypothe-
sis development 
1.1Theoretical framework
Theoretically, the impact of the govern-
ment role on firm performance stems from 
the separation of ownership from control 
)Berle & Means, 1932(. Agency theory 
supports this view by documenting that 
shareholders wish to maximize their funds 
while managers want to act in their own 
interests only )Jensen & Meckling, 1976(. 
Both of these views assert that a conflict 
of interests exists between managers and 
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Abstract

The relationship between corporate gover-
nance mechanisms and firm performance has 
been thoroughly examined in the literature. 
However, less attention has been given to the 
role of government in this relationship, partic-
ularly in Kuwait. Therefore, this study exam-
ined the impact of the government’s role in af-
fecting firm performance on the Kuwait Stock 
Exchange )KSE(. Some studies have argued 
that the government serves as a monitoring 
device that leads to strong firm performance 
whereas others argued that the opposite is true. 
This study used a sample of 80 non-financial 
listed firms from 2015 to year 2018, using To-
bin's Q as a market performance measure and 
return on assets )ROA( as an accounting per-
formance measure. The results indicated that 
government ownership does not impact firm 
performance whereas the government’s ap-
pointment of directors negatively affects firm 
performance. According to these results, this 
study makes several recommendations. First, 
government firms must maintain a balance be-
tween the benefits of society and the benefits 
of shareholders. They must also consider the 
interests of small shareholders and carefully 
select qualified directors to be members or 
directors. Finally, the government must give 
more attention to the issue of corporate gover-
nance and its role, goals, and benefits not only 
on the KSE, but also in the country in general.   

Key Words: 
Kuwait – Corporate governance – Government 
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   ملخص البحث  

أليات  أثر احلكومة كألية من  ايل معرفة  الدراسة  هدفت 
سوق  يف  املسجلة  الرشكات  عىل  الرشكات  حوكمة 
قام  اهلدف  هذا  ولتحقيق  املالية.  لألوراق  الكويت 
الباحث باستخدام ملكيات احلكومة واألعضاء املعينني 
سوق  يف  احلكومي  التأثري  لقياس  كمؤرش  احلكومة  من 
من  الرشكات  أداء  قياس  وتم  املالية،  لألوراق  الكويت 
)Tobin's Q( واملقياس  املقياس السوقي لألداء  خالل 
املحاسبي لألداء )ROA(. استخدمت هذه الدراسة مجيع 
الرشكات غري املالية والبالغ عددها )123( رشكة وذلك 
استبعاد  وتم   ،2٠18-2٠15 األربعة  السنوات  عن 
٤3 رشكة لعدم وجود احلد األدنى الكايف واملقبول من 
غري  رشكة   )8٠( من  مكونة  العينة  فأصبحت  البيانات 
مالية. خلصت الدراسة ايل أن ملكيات احلكومة ال تؤثر 
عىل أداء الرشكات غري املالية يف سوق الكويت لألوراق 
من  املعينني  اإلدارات  جمالس  أعضاء  يؤثر  بينام  املالية 
احلكومة الكويتية سلبيا عىل أداء نفس الرشكات وبالتايل 
وبناء عيل هذه النتائج يمكن التوصية بام ييل: رضورة قيام 
املجتمع  مصلحة  بني  موازنة  بعمل  احلكومية  الرشكات 
ومصلحة املسامهني كذلك جيب عيل الرشكات احلكومية 
معينة  املستثمرين ووضع رشوط  مراعاة مصالح صغار 
للتعيني كأعضاء جمالس اإلدارات يف الرشكات احلكومية 
ودورها  الرشكات  حوكمة  بموضوع  أكثر  االهتامم  مع 
وأهدافها وفوائدها عيل مجيع الرشكات املسجلة يف سوق 
الدولة  مستوي  عيل  وبالتايل  املالية  لألوراق  الكويت 

بصفة عامة

الكلامت املفتاحية: 
الكويت - حوكمة الرشكات - احلكومة - األداء 

1. Introduction

Previous studies in developed and de-
veloping countries have focused on cor-

porate governance mechanisms, arguing 
that these mechanisms positively affect 
firm performance. The researchers have 
argued that ownership structure and the 





 Contents
Editorial ................................................................................................ G

   Research Service

   Juristic trend of the finance lease formula in the Saudi system A Comparative Juristic Study
     Dr. Mazyad Ibrahim Almazyad   ................................................................................................. 1

    CULTURAL DIMENSION OF EPIDEMIC TIMES: THE NOVEL CORONAVIRUS 
     (COVID-19) AS A SAMPLE. 
 Dr. Yaqob Yosef Alanqeri .......................................................................................................... 44

   The relationship between supply chain practices and operational performance: The mediating role 
     of total quality management. 
     (Empirical research on the industrial companies sector in the Kingdom of Saudi Arabia)
     Dr.Badr A. Alreshidi  ................................................................................................................. 80

  Childhood PoetryA Study in the Contents and Mechanisms of the TextThe Poet Hassan Alrabih 
    as a Model
    Dr. Faris bin Saud Alqathami .................................................................................................. 101

  Evaluating the Experience of Employing Learning Management System-Blackboard in Educational

    Process by Faculty Members at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
    Dr. Abdullah Mohammad Alaugab  ......................................................................................... 125

•  The Extent of Awareness of Students with Disabilities to Precautionary Measures to Limit 
     the outbreak of the Emerging Corona Virus (COVID 19).  
 Dr. Abdulaziz Abdullah Alothman - Dr. Elsayed Yehia Mohamed.  ...................................... 149

•  Value Added Tax: Definition; Principles; and Registration: A Comparative Study.

 Dr. Mansour Abdurahman Alhaidary  ................................................................................... 175

•  Electronic Certificate of Attestation and its Evidence of Electronic Contract:
     A Comparative Study Between Saudi and American Laws.

     Dr. Mohamed  Ahmed Abdelkhalik  Sallam.  ......................................................................... 198

•  Poetic Necessity in Ibn Malek: From Theory to Practice.

     Dr. Ahmad Abdullah Alqashami  ............................................................................................ 223

• Studying the Impact of Government as Governance Mechanism on Firm Performance on the Kuwait
    Stock Exchange (KSE)  

    Dr. Mejbel Al-Saidi  ...................................................................................................................... 1





Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol. 23 in 1442 H/2021. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines; Islamic Science )1(, Islamic Culture 
)1(, Arabic Language )2(, Law )2(, Accounting )1(, Business Management )1(, Educational Sci-
ence )1(, Special Education )1(. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author)s( must provide three printed copies 
with a summary not exceeding )200( words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as )5( re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages )12X18 cm(.

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year )Smith, 2015(. Page No. to be 
added in case of quotation )Smith, 2015: 66(. 
)Smith et al., 2015(, to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials )year(. Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. )2005(. No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials )year(, "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines
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