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CHAPTER 1 

 مفهوم ضريبة القيمة املضافة وآاثرها ومنظورها ىف اإلسالم

Housin Muftah Mohamed Alzlitni 1 

2 d Kilani MohamedehmA 

 

 
 
 

  املقدمة 1.0
  نشأة ضريبة القيمة املضافة 2.0
  ضريبة القيمة املضافة تعريف 3.0
 أمهية ضريبة القيمة املضافة 4.0
   ضريبة القيمة املضافة ىف املنظور اإلسالمي 5.0
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  املقدمة 1.0
متثل الضرائب من ظهور الدولة اإليراد األساسي الىت تستند عليها احلكومات ىف نفقاهتا العامة، 
حيث حتظى الضرائب على مر السنوات السابقة ابألمهية الكبرية من قبل علماء اإلقتصاد ملا ميكن 
ان تقدمه من إيراد ماىل يغذي نفقات الدولة، وكذلك األهداف الىت اصبحت حتقق من خالل 
 الضرائب كاألهداف اإلقتصادية و اإلجتماعية، و هلذا مل تتوقف الضرائب عن التطور ملواكبة تطور
النشاط اإلقتصادي وضمان حتقيق األهداف املرسومة حىت وصلت الضرائب غري املباشرة إىل تنظيم 

)، الىت ال متثل 1998) دولة وهى ضريبة القيمة املضافة (جان شارل ،120فين متطور تبنته أكثر من (
حمللي إذ احسن عائقا ىف طريق الناتج و التوزيع احمللى ،بل و تعترب من األدوات الداعمة للمنتوج ا

تصميمها ، وكذلك تعترب حمايدة أبساليب او الطرق الىت يتم هبا العمل التجاري ،وعليه ىف هذا املقال 
سوف يناقش اإلطار النظرى لضريبة القيمة املضافة و كذلك ضريبة القيمة املضافة ىف املنطور 

ظري لضريبة القيمة املضافة ويشمل اإلسالمي من خالل تقسيم املقال إىل العناوين التالية ، اإلطار الن
نشأة ضريبة القيمة املضافة و تعريف ضريبة القيمة املضافة و أمهية ضريبة القيمة املضافة، و ضريبة 

، وهل تعترب فرض الضريبة و العمل يف حتصيلها القيمة املضافة يف املنظور اإلسالمي وتشمل حكم
 .لتوصيات ، اخلامتة ،املراجعالضريبة من املكوس الىت ورد الشرع بتحرميها، ا

 
 نشأة ضريبة القيمة املضافة 2.0

ظهرت ضريبة القيمة املضافة على يد العامل الفرنسي موريس لوريه الذى وضع قواعدها ومت استحداث 
ودخل حيز التنفيذ ألول مرة مبوجب املرسوم املؤرخ  1954هذه الضريبة مبوجب القانون الصادر سنة 

، لقد مت تطبيقها ىف بداية األمر على املستوى اإلنتاج و جتارة اجلملة وعلى  %20مبعدل  1955سنة 
قطاع اخلدمات أى الضريبة على أتدية اخلدمات ، ولقد كانت ضريبة القيمة املضافة تطبق ملدة طويلة 
على األعمال التجارية و الصناعية مث توسع جمال تطبيق هذه الضريبة لتشمل جممل األنشطة 

) ،حيث أصبحت ضريبة القيمة املضافة اليوم خارج املناقشات 2011(قدي عبداحلميد، اإلقتصادية
بلدا،(جان شارل  120النظرية و األطروحات كو�ا عنصر أساسي يف النظام الضرييب ىف أكثر من 
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وكذلك قد مت  1969) فقد طبقت البلدان األكثر تقدما ضريبة القيمة املضافة منذ عام 1998،
دد كبري من البلدان النامية ، وخلصت دراسة صندوق النقد الدوىل مؤخرا على أن اعتمادها يف ع

ضريبة القيمة املضافة ميكن أن تكون وسيلة جيدة لز�دة املوارد املالية و حتديث شامل للنظام الضرييب، 
وهذا يتطلب أن تكون الضريبة مصممة بشكل جيد و مناسب للبلد الذي يريد تطبيقها، حيث 

اك ز�دة سريعة و كبرية لتنفيذ ضريبة القيمة املضافة ىف الربع األخري من القرن املاضي من كانت هن
قبل بلدان العامل لإلستفادة من إجيابيات تطبيقها و مازال هذا التوجه الكبري لتطبيقها مستمرا، رفعت 

تعترب من ) ،Ebrill et al ,2002% من اإليرادات الضريبية ف العامل (25ضريبة القيمة املضافة حنو 
أهم األهداف املرجوة من تطبيق الضرائب هو احلصول على اإليرادات املالية ، وبعد تطبيق ضريبة 
القيمة املضافة و احلصول على إيراد ضرييب أكرب من اإليراد الذى خترجه الضرائب الغري مباشرة 

 ا من الضرائب غري املباشرة .األخرى ، اجتهت الكثري من الدول العامل لتطبيقها و استبداهلا بغريه
 

 تعريف ضريبة القيمة املضافة 3.0
نبني املفاهيم األتية كمدخل لتوضيح تعريف ضريبة القيمة املضافة :الضريبة: اقتطاع نقدى جربي 

) ، 2012تفرضة الدولة او احدى هيئاهتا العامة لتغطية األعباء العامة دون مقابل حمدد (اجلناىب ، 
هى الفائدة للزبون من قبل املنتج بعد إدخال اضافات على مدخالت املستخدمة  والقيمة املضافة:

) ،و إشرتكت مجيع تعاريف ضريبة القيمة املضافة ابجلوهر ذاته و 2013يف اإلنتاج (العنزي، 
اختلفت ابلتعبري على اختالف اجلذور الفكرية للمفكرين ، وتعرف ضريبة القيمة املضافة : أب�ا 

وضة على الشركات الىت تتجاوز ايرادات بيع سلعها أسعار شراء عوامل اإلنتاج خالل الضريبة املفر 
) ،وتذكر ضريبة القيمة املضافة أب�ا ضريبة تفرض على الز�دة يف قيمة .Due,1974فرتة زمنية (

السلع و اخلدمات ىف كل مرحلة من مراحل إنتاجها و تداوهلا ، وهي ضريبة تفرض على اإلستهالك 
تفاؤها ىف كل مرحلة من مراحل الدورة اإلقتصادية، وتضاف قيمة الضريبة املضافة على األموال يتم إس

) ، و 2010الىت يدفعها املستهلك من أجل احلصول على السلع أو اخلدمات املختلفة (اخلرسان، 
عند  كما تقدم ضريبة القيمة املضافة على أ�ا ضريبة غري مباشرة على اإلستهالك ، وتدفع للخزينة
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كل مرحلة من مراحل بيع السلع ، وحتسب على أساس سعر البيع أى الفرق بني سعر الشراء و 
 ).2002البيع ، وذلك عند قيام املكلف اخلاضع للضريبة تقدمي اإلقرار الضرييب (القاعي،

نلخص مما تقدم أن ضريبة القيمة املضافة هى ضريبة غري مباشرة يتم فرضها عند كل عملية بيع 
ء للسلع و اخلدمات احمللية و املستوردة ىف كل مرحلة مراحل الدورة اإلقتصادية وليس فقط على وشرا

املرحلة النهائية من مراحل اإلنتاج، وهذا يعىن ميكن ان تفرض على نفس السلعة بشكل جمزأ ولكن 
ئي ، ليس علي حالتها النهائية ، وامنا على املراحل الىت مرت هبا حىت وصلت اىل الشكل النها

ويستطيع املنتج او البائع للسلع اخلاضعة للضريبة من حتويل عبئها الضربيي اىل املشرتى ، وهكذا 
 حىت تصل اىل املستهلك النهائي الذى يتحمل عبء هذه الضريبة كامال.

 

 أمهية ضريبة القيمة املضافة 4.0
رب من مصادر اإليرادات حيث تعت العامل،متتلك ضريبة القيمة املضافة أمهية كبرية يف معظم دول 

 كما هو أتى:  واإلجتماعيةالرئيسية، وكذلك ذات أتثري كبري على املتغريات اإلقتصادية 
متثل الضرائب اجلزء األكرب و العمود الفقري لإليرادات ىف أكثر من  : من الناحية املالية

ل الريعية من )  ،و تعاىن الدو 2016(سعد،  %90دولة وتصل نسبتها ىف موارد بعض الدول اىل 
اخنفاض إيراداهتا الناتج عن اخنفاط أسعار سلعها املصدرة و الىت تعترب املورد الرئيسي الىت تعتمد عليه 
ىف املوازنة العامة، وكذلك تعاىن من ز�دة اإلنفاق احلكومي ألسباب اجتماعية و إقتصادية ، و إن 

ول الريعية خيفف من إعتماد احلكومات فرض ضريبة جديدة كضريبة القيمة املضافة و ال سيما ىف الد
على عائدات الريعية املتذبذبة بني الصعود و اهلبوط و يوفر هلا مصدرا لإليرادات إىل جانب اإليرادات 

)، و تتمثل اإليرادات املتحصل عليها من بيع السلع األولية املصدر األساسى 2016الريعية (ضؤ،
 هدا قد يُعرض هذه الدول اىل صدمات مالية بسبب أسعارلتمويل اإلنفاق احلكومى للدول الريعية، و 

املصدرة، ولذا حتتاج هذه الدول إىل إيراد مايل اثبت يساهم ىف متويل نفقاهتا، ومنه تعترب  سلعها
يساهم يف متويل املوازنة احلكومية ،و يقود تطبيق ضريبة  منتظم ضريبة القيمة املضافة ذات إيراد مايل

القيمة املضافة اىل توسعة الوعاء الضريىب من خالل ز�دة قاعدة املمولني، و ز�دة عدد السلع و 
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اخلدمات الىت تفرض عليها الضريبة، فهى تفرض على مجيع السلع و اخلدمات مع و جود بعض 
للحكومة، حيث تشكل ضريبة القيمة املضافة نسبة من إمجايل  اإلستثناءات، وهذا يوفر إيراد كبري

) وكذلك OECDعائدات الضرائب مبختلف أنواعها لدول منظمة التعاون اإلقتصادى و التنمية (
ىف بعض الدول األوروبية تشكل عائدات ضريبة القيمة املضافة نسبة مهمة من الناتج احمللى اإلمجايل 

القيمة املضافة إيرادات كبرية و ذلك بسبب أن املكلف ملتزم  )  ،تعطى ضريبة2015(البورصة،
بتوريدها دورً� إىل مؤسسة الضرائب، وابلتاىل فهى تعد موردًا متجددًا تساعد ىف متويل اإلنفاق 

) ،حتتاج معظم الدول اىل ايرادات دورية منتظمة و خصوصا الدول 2008احلكومى (سيد عوض،
الية احلاجة إىل ايرادات جتمع بشكل منتظم على مدار السنة لتغطية الريعية حيث برهنت األوضاع احل

نفقاهتا املستمرة كالرواتب و األجور و غريها، وإن اإلعتماد على اإليرادات الريعية يعرض الدولة إىل 
عجز إذا ما اخنفضت أسعار السلع املصدرة و يؤدى اىل آاثر سلبية على املستوى املايل و اإلقتصادي 

 اعىي، لذلك جيب توفري إيراد منتظم و مستمر لتغطية النفقات او بعضا منها.و اإلجتم
تعترب ضريبة القيمة املضافة نوع من الضرائب الغري مباشرة الىت   : االقتصادية من الناحية 

ميكن أن تستخدم من قبل الدول كأداة للتأثري على املتغريات اإلقتصادية،يف حتقيق اإلسقرار 
رب الضريبة إحدى األدوات اهلامة الىت تلجأ اليها الدولة لتنشيط اإلقتصاد ىف كل اإلقتصادي و تعت

من حاالت التضخم و اإلنكماش ،أي التضخم الذى احد اسبابه ارتفاع السيولة لدى األفراد لذلك 
تلجأ الدولة اىل ز�دة نسبة ضريبة القيمة املضافة املفروضة على السلع و اخلدمات، وهذا يؤدى اىل 

تصاص جزء من تلك السيولة و العمل على احلد من مشكلة التضخم، اما ىف حالة اإلنكماش و ام
الذى يتمثل ىف الركود اإلقتصادي و إخنفاض الطلب على السلع و اخلدمات فإن قد تلجأ الدولة 
اىل خفض  نسبة ضريبة القيمة املضافة و ز�دة اإلعفاءات و اخلصم الضريىب وهذا بدوره يعمل على 

)، وكذلك يف توجيه اإلستثمار و يعترب 2008�دة اإلنفاق و ابلتايل ينشط اإلقتصاد (صاحل، ز 
اإلستثمار حمور التنمية اإلقتصادية األساسي فهو أداة لتحقيق النمو اإلقتصادي حبيث يتوقف معدل 

ي، و تؤثر النمو االقتصادي على كمية االستثمارات و توزيعها بني الفروع املختلفة للنشاط اإلقتصاد
ضريبة القيمة املضافة ىف امليل لإلستثمار، فعندما تفرض الضريبة على قطاع اقتصاد ما مبعدل منخفض 
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او يكون اإلعفاء فيه واسع يوجه املكلفون استثماراهتم حنو القطاع ألنه ذو رحبية أكرب، لذا تكون 
اعات الغري مرغوبة من خالل ضريبة القيمة املضافة أداة فعالة ملنع توظيف رؤوس األموال ىف القط

) ،وكذلك يساهم توجيه اإلستثمار حنو انتاج السلع الرأمسالية 2010فرض معدل ضريىب مرتفع (مجام،
حتقيق ىف ز�دة معدالت النمو و يساعد ىف إنشاء صناعة حملية بدل اإلعتماد على اإلسترياد و ميكن 

ن خالل تعديل معدل ضريىب منخفض من خالل فرض ضريبة قيمة مضافة حمفزة لإلستثمار م ذلك
على السلع الرأمسالية أو اعفائها من الضريبة ،وكذلك ميكن من خالل ضريبة القيمة املضافة احلد 
من إنتاج السلع الكمالية، الىت ال تساهم ىف تطوير الواقع الصناعى وليست ذات أمهية اقتصادية ،و 

القيمة املضافة دوراً كبرياً ىف املفاضلة عند توزيع ميكن املسامهة ىف ز�دة اإلدخار حيث تلعب ضريبة 
الدخل بني اإلدخار و اإلنفاق، وتؤثر ضريبة القيمة املضافة ىف تقليل اإلستهالك من خالل فرض 
معدل ضريىب مرتفع يقود اىل إرتفاع ىف اسعار السلع و عندما يبدأ الشخص ابملفاضلة بني اإلستهالك 

رور�ت و الكماليات، فإذا اشبع حاجاته من السلع األساسية و و اإلدخار فإنه يوازن بني الض
الضرور�ت يبدأ لإلنتقال إىل شراء السلع الكمالية و الرتفيهية، وكلما كانت اسعار هذه السلع 

) 2008مرتفعة كلما كان ذلك حافزا اىل توجيه جزء كبري من دخله اىل اإلدخار(سيد عوض،
عند ارتفاع اسعارها بنسبة اكرب من نسبة إرتفاع األسعار،  ،وينخفض الطلب على السلع الكمالية

ويفضل املستهلك اإلدخار بدال من اإلنفاق ىف حالة ارتفاع اسعار السلع، لذلك جيب التمييز بني 
السلع الكمالية الىت ميكن للمستهلك اإلستغناء عنها ويفرض عليها معدل ضريبة قيمة مضافة مرتفع 

 ض عليها سعر ضريىب منخفض.وبني السلع الضرورية ويفر 
تضاف إىل األمهية املالية و اإلقتصادية لضريبة القيمة املضافة :  االجتماعيةمن الناحية 

أمهية إجتماعية حيث ميكن استخدامها لتحسني الواقع اإلجتماعى كما ميكن فرض معدل منخفض 
العبء الضريبيب على العوائل  لضريبة القيمة املضافة على السلع اإلستهالكية الضرورية، وذلك لتقليل

ذات الدخل املنخفض، كما ميكن منح اخلصم الضريىب على بعض اخلدمات كالصحية مثال 
)1974Thomson, ويتم عند حتديد معدالت ضريبة القيمة املضافة األخد بنظر اإلعتبار السلع ، (

ذلك يتم حتديد معدل الضرورية الىت يطلبها مجيع املستهلكني ومن ضمنهم ذوى الدخل احملدود، ل
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منخفض على هذه السلع و الغرض منه تقليل العبء على حمدودى الدخل ،و ميكن استخدام 
القيمة املضافة ىف التأثري على إستهالك السلع الضارة كاملشروابت الكحولية و التدخني و غريها من 

املفروضة عليها إىل تقليل  السلع املرفوضة حسب ِقيم و أعراف اجملتمع، إذ يودي إرتفاع نسبة الضريبة
اإلستهالك ، وميكن من خالل ضريبة القيمة املضافة إعادة توزيع الدخل بني افراد اجملتمع، إذ ان 
إنفاق احلصيلة الضريبية على اخلدمات و اإلعا�ت الىت يستفيد منها أفراد الطبقة الفقرية أكثر من 

س اجملانية، و إعا�ت الضمان اإلجتماعى يساهم إستفادة أفراد الطبقة الغنية كاملستشفيات و املدار 
ىف تقليل الفارق الطبقى بني افراد اجملتمع ،وإذ يتكون اجملتمع من طبقات خمتلفة من �حية مستوى 
الدخل و إلعادة توزيع الدخل بشكل عادل تفرض ضريبة القيمة املضافة على السلع الكمالية مبعدل 

 ا�ت او تقدمي اخلدمات الضرورية هلم.عايل و ميكن انفاق احلصيلة بشكل اع
 

 املنظور اإلسالمي القيمة املضافة ىفضريبة   5.0
الضريبة هى نسبة من املال او مقدار حمدد منه تفرضه الدولة لشروط معينة عند احلاجة، وذلك 

وفرض الضرائب على هدا الوجه جائزا شرعيا وال جيوز  للناس،لتتمكن من حتقيق املنافع العامة 
وال جيوز وال  العامة،وال تعترب من مكوسا لتحقيق املصاحل  الدولة،التهرب من الضرائب الىت تفرضها 

 وعليه نتطرق األتى: أمواله،يصلح ان حيتسب شخص الضرائب الىت يدفعها من زكاة 
 

 حكم فرض الضريبة و العمل ىف حتصيلها   6.0
الضريبة من السياسات الشرعية الىت يرجع األمر ىف فرضها و تقديرها لويل األمر، وإذا فرضها ويل 
األمر وجب على الناس اإللتزام بدفعها ،وحيرم التهرب منها او التحايل على إسقاطها وذلك لألمور 

يّها الٍذيَن آَمُنوا ًأِطيُعوا هللا التالية ، طاعة ويل األمر الذى أمر� هللا تعاىل بطاعته ىف قوله تعايل :{�َ أ
]، وأن الضريبة تدخل ضمن التعاون املأمور  59و َأِطيُعوا الرًُّسوَل و ُأِيل اًألْمرِ ٍمْنًكْم} [سورة النساء:

ة املائدة به ىف قوله هللا تعاىل :{وتـََعاَونُوا َعَلى الربِِّ و التـَّْقَوى وَال تـََعاَونُوا ًعًلى اِإلْمث و الِعْدَواْن} [سور 
]، و انه قد عمل مبثلها ىف األمم املاضية ، فها هم اصحاب ذي القرنني يقولون له :{فـََهْل ْجنَعْل  2:

نَـُهْم َسدًّا}، [سورة الكهف : نَـَنا و بـَيـْ ]و اخلرج ىف اآلية هو املال الذى  8لََّك َخَرًجا َعَلى أْن َجتَْعْل بـَيـْ



 

14 

املفسدين ىف األرض، ومعلوم من قواعد الشرع أن شرع  مجعوه إلقامة السد لكى حيول بينهم و بني
من قبلنا شرع لنا، فهذه األدلة و غريها صرح مجيع فقهاء الشريعة أبن لويل األمر ان يفرض ضريبة 
عادلة ، وتكون ما يفى ابحلاجة و حيقق املصلحة و ال يضر ابلناس ،و هل تعترب الضريبة من املكوس 

 الىت ورد الشرع بتحرميها ؟
جائز شرعا، وال عالقة  وترتيبهاىف املؤسسات الىت تتوىل مجعها  والعملليه بفرض الضريبة ع

(ال يذخل اجلنة صاحب مكس) _  وسلم:ذلك ابملكوس الىت ورد حترميها بقول النيب صلى هللا عليه 
ىف غري حق، وهبذا  وتصرفداوود_ ألن املكوس هى اليت تفرض بغري حق،  وأبورواه اإلميام أمحد 

فاملكوس أتخد ظلما وتصرف ىف غري وجوه احلق، أما الضرائب  املكوس،يتضح أبن الضرائب غري 
الوطن (اهليئة العامة للشؤون  وبناءىف وجوه احلق كاملصاحل العامة  وتصرفالىت تؤخد بوجه حق 

 ).89042حكم الضرائب : واألوقاف،اإلسالمية 
 
 

 التوصيات  7.0
أىل اسعار متعددة يراعى من خالل فرضها التميز بني خمتلف انواع  العمل علي ز�دة أسعار الضريبة

السلع الضرورية منها و الكمالية و التميز بني خمتلف انواع اإلستهالك الرئيسية و الرفاهية ،وضرورة 
التغلب على التحد�ت اإلقتصادية الىت تواجه ضريبة القيمة املضافة من خالل تنظيم التعامل ابلفواتري 

ونية، وكذلك ضرورة التغلب على التحد�ت اإلجتماعية الىت تواجه ضريبة القيمة املضافة من اإللكرت 
خالل من خالل دعم الثقة بني اجملتمع و مصلحة الضرائب ونشر الوعي والثقافة الضريبية للمجتمع 

اإلسالمية  و حتسني مستوى أجور افراد اجملتمع، وعلى اجملتمع اإلنساىن كله بضرورة الرجوع إىل القيم
ىف اجلانب اإلقتصادى و املايل من حياهتم و ذلك إلنقاد ماميكن إنقاده من إقتصاد�ت العامل و ال 

 خمرج له من األزمات املالية إال ابلعودة إىل اإلقتصاد اإلسالمى.
 

 اخلامتة  8.0
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اهليكلة  ةومتانيؤثر على حداثة  الذيلقد أصبحت الضريبة على القيمة املضافة املعيار األساسى 
وجود إدارة ضريبية أساسية ال بد منها للتعامل اإلقتصادي مع التجمعات الدولية  وعلىالضريبة، 
التقليدي يؤسس لعملية التألف و اإلندماج ىف اإلقتصاد العاملى، هذا ابإلضافة لدورها  وتطبيقها
وكذلك الوسيلة الفعالة أهم أدوات السياسة املالية للدولة ىف رفد اخلزينة العامة للدولة،  كإحدى

لتدُخل ىف املستوى احلياة املعيشية و اإلجتماعية ملواطنيها هبدف حتقيق املزيد من العدالة اإلجتماعية 
 عن طريق إعادة توزيع الدخل القومى.
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 املقدمة   1.0
انطالًقا من اعتبار الشرعية هي املرتكز األساسي يف دراسة العديد من املسائل املتعلقة مبصطلح الدولة 

السلطة، إىل جانب شرعية احلديثة، ومن أمهها: املسائل املرتبطة بطريقة احلكم، أو شرعية احلاكم أو 
الدستور والقوانني اليت تنظم احلياة العامة داخل الدولة ويف اجملتمع، ودون شك شرعية مؤسسات 

؛ فبات من الضروري الدراسة والبحث يف مفهوم املشروعية الدستورية كو�ا  هذه الدولة وهذا اجملتمع
أً� كان أن خيرج عن نطاقه، أً� كانت اإلطـار احلامي لسيادة القانون، والذي ال يستطيع أحدًا 

 )2019املربرات والواجب احرتامه وتطبيقه، فال أحد يعلو على القانون ولو كان احلاكم نفسه (طه، 
وتعرف الشرعية على أ�ا مفهوم سياسي يعرب عن مدى قبول الشعب إبعطاء احلق يف   

دها إىل القواعد احملددة يف الدستور أو احلكم للقائمني على السلطة أو احلكومة اليت تستند يف وجو 
يف النظام القانوين، فاملشروعية مرتبطة ابجملتمع ومستوى أداء النظام السياسي والتزامه ابألهداف 

 والقيم العليا للمجتمع.
حىت تتحقق املشروعية الدستورية تتطلب أن تكـون الوثيقـة الدستورية نفسها �بـعة من توافق 

تعبرياهتم االجتماعية والسياسية مما يعين صياغة دستور دميقراطي شرط الزم لتأكيد املواطنني وإرادة 
شرعـية أحكامه على مستوى التطبيق، فحني يتم تغييب اجملتمع عن آليـة وضـع الدستور وإشراكه فيـه 

 أبي شكل مـن أشكال املشاركة تعذر حتقيق املشروعية.
شرعية هو أن النظام احلاكم يكتسب شرعيته من ومن جهة أخرى يرى ماكس فايرب املقصود ابل

شعور الرعية أبحقيته وكفاءته يف احلكم، وأنه من غري الشرعية يصعب على أي نظام حاكم أن ميلك 
ابلدرجة الألزمة يف املدى الطويل،  "Conflict management" القدرة الضرورية على إدارة الصراع

مني، وليس إذعا�م حلق فرد يف أن ميارسوا السلطة حيث يبقى جوهر الشرعية رضا وقبول احملكو 
 ).2007(واكد، 

 
 

 الدراسات السابقة    2.0
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، وهو عبارة عن مدى دستورية مد والية اجمللس التشريعي الفلسطيينبعنوان قراءة قانونية  -
م، لألستاذ أجمد 2009دراسة منشورة عرب املوقع الرمسي للمجلس التشريعي الفلسطيين عام 

، حيث استهل الباحث دراسته بتوطئة -مدير الشؤون القانونية يف اجمللس التشريعي–األغا 
ول حملة عامة لتوصيف احلالة الفلسطينية، مث شرع بتناول أمهية الدراسة واشكالياهتا، كما تنا

إلطار القانوين احملدد ل اترخيية موجزة عن الواقع الفلسطيين، وعلى إثر ذلك تعرض الباحث
مدى انسجام  من خلل االستناد للنصوص القانونية، مث بّني لوالية اجمللس التشريعي الفلسطيين

ح ، مث عمل الباحث على توضيمتديد والية اجمللس التشريعي مع القانون الدستوري املقارن
، وابلنهاية مدى انسجام متديد والية اجمللس التشريعي مع األعراف الربملانية والفقه الدستوري

 خلص الباحث إىل عدة نتائج وبناء عليها توصل إىل توصيات.
كتاب بعنوان أثر االنقسام السياسي الفلسطيين على مبدأ سيادة القانون يف قطاع غزة   -

ارة عن كتاب يشمل عدة مؤلفات لعدد من املؤلفني، صادر "معاجلات قانونية خمتارة"، وهو عب
م، شرع املؤلفون مبقدمة عامة حول 2014عن معهد احلقوق جبامعة بيزيت بفلسطني عام 

موضوع الدراسة، مث تعرضت الدراسة إىل سيادة القانون والعملية التشريعية بقطاع غزة، مث 
ت وسيادة القانون املنظمة يف قطاع عرضت تداعيات االنقسام على ممارسة احلقوق واحلر�

غزة، وعلى إثرها قد بينت الدراسة سيادة القانون وواقع القضاء خالل فرتة االنقسام السياسي 
يف غزة، كذلك أظهرت الدراسة املثول أمام اجلهات األمنية، والتشريعات اجلمركية والضريبية، 

دخل لتعزيز املساءلة االقتصادية ومن بعدها تناولت الدراسة آليات التمكني القانوين كم
واالجتماعية، واملوازنة العامة، ايًضا حتدثت الدراسة عن املرأة ووصوهلا للعدالة أمام القضاء، 
وابلنهاية تناولت الراسة سيادة القانون واإلعالم والوسائل الرقابية. وقد خلصت إىل عدة نتائج 

 الفلسطينية واخلروج منها.وتوصيات تساهم يف حل األزمات اليت تعرتي احلالة 
 منهج الدراسة   3.0

سوف يتبع الباحثون يف هذه الدراسة على كٍل من: املنهج الوصفي التحليلي حيث أ�م سيعمدون 
على وصف ما هية املقصود ابلشرعية، وأثناء عملية الوصف سيقوم الباحثون بتحليل نصوص القانون 
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مبوضوع الدراسة واسقاطها على احلالة الفلسطينية، من األساسي الفلسطيين والقوانني ذات العالقة 
خالل دراسة ازمة الشرعية الدستورية للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأثرها على السلطة 
القضائية. كما استخدم الباحثون أسلوب املقابلة مع ذوي االختصاص إلثراء موضوع الدراسة. 

عة املراجع الفقهية والقانونية العامة واملتخصصة، واملعاجم وخالل هذا كله سيعمد الباحث على مراج
 والرسائل العلمية يف هذا املوضوع.

 

 املناقشة 4.0
الشرعية الدستورية وأثرها على كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية  أزمةنتناول يف هذا الفصل 

 والسلطة القضائية.
 
 الشرعية الدستورية للسلطة التنفيذية أزمة 4.1 

عالن املبادئ بشأن احلكومة الذاتية االنتقالية والذي وقع يف الثالث عشر من شهر إشّكل قرار 
بني منظمة التحرير الفلسطيين واحلكومة االسرائيلية حكومة انتقالية ملدة مخس 1993سبتمرب لعام 

م، 1993-1989وميات وواثئق الوحدة العربية سنوات إلدارة أجزاء من الضفة الغربية وغزة ( ي
)، وبعد االعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطيين أب�ا املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين 1995

، واليت أسفرت عن 1995مت توقيع اتفاقية أوسلو الثانية بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمرب لعام
طق  حتت تصنيف منطقة (أ)، منطقة (ب)، منطقة (ج)، تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل منا

حيث ختضع املنطقة (أ) لإلدارة املدنية والعسكرية يف يد السلطة الوطنية الفلسطينية، أما املنطقة 
(ب) هي مبثابة اإلدارة املدنية يف يد السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما اإلدارة العسكرية تبقى حتت 

الف املنطقة (ج) تبقى اإلدارة املدنية والعسكرية حتت السيطرة اإلسرائيلية السيطرة اإلسرائيلية، خب
% من جمموع األراضي يف الوقت احلايل 18,2عملياً، ولسلطة الوطنية الفلسطينية سيطرة رمسية على 

مع احتفاظ الكيان الصهيوين ابلسيطرة على األمن اخلارجي واجملال اجلوي واملمرات البحرية واجملال 
   )2019بعلوشة، و  هرومغناطيسي لفلسطني ( الرتكماينالك
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وبعد املفاوضات احلثيثة واملكثفة لتحقيق أمال الشعب الفلسطيين يف حلمهم إبنشاء دولة فلسطينية  
مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بدأ تظهر مالمح لوجود دولة فلسطينية وذلك من خالل وجود 

لسطيين)، وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، حيث يرتأس السلطة سلطة تشريعية (اجمللس التشريعي الف
 طيب هللا ثراه يف الوقت آنذاك.-الوطنية الفلسطينية رئيًسا تنفيذً� وقد مت تعيني �سر عرفات 

وبعد وفاة الرئيس الفلسطيين �سر عرفات، أعلن امحد قريع استقالته من منصب رائسة الوزراء، إال 
حممود عباس له ابلبقاء مبنصبه، استمر رئيًسا مؤقًتا للوزراء حىت التاسع عشر  أنه وبعد مطالبة الرئيس
، وذلك بعد فوز حركة محاس يف االنتخاابت وتشكيل إمساعيل هنية 2006من شهر مارس لعام 

شهد الوضع السياسي الفلسطيين حالًة من  2007). ومنذ عام 2019حكومًة جديدة (الشاعر، 
ام وتواجد حكومتني، حيث تتوىل حكومة إمساعيل هنية إدارة قطاع غزة، اجلمود يف أعقاب االنقس

  .فيما تدير الضفة الغربية حكومة سالم فياض
 

 أوًال/ الرئيس:
أنشأ منصب رائسة الدولة على إثر اتفاقية أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، حيث نص القانون 

السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع  أبن "مدة رائسة 2005األساسي الفلسطيين املعدل لسنة
سنوات، وحيق للرئيس ترشيح نفسه لفرتة رائسية اثنية على أن ال يشغل منصب الرائسة أكثر من 
دورتني متتاليتني"  وكذلك نظم القانون األساسي الفلسطيين طريقة وأسلوب انتخاب الرئيس فقد 

الفلسطينية انتًخااب عاًما ومباشرًا من جاء يف نص ذات القانون " ينتخب رئيس السلطة الوطنية 
الشعب الفلسطيين وفًقا ألحكام قانون االنتخاابت الفلسطيين" فيتم انتخابه عن طريق االقرتاع 
املباشر من ِقبل الشعب لوالية مدهتا أربع سنوات، ومن مث يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه 

رئيس اجمللس الوطين ورئيس احملكمة العليا " أقسم  اليمني الدستورية أمام اجمللس التشريعي حبضور
ابهلل العظيم أن أكون خملصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحرتم النظام الدستوري 

 .والقانون، وأن أرعى مصاحل الشعب الفلسطيين رعاية كاملة، وهللا على ما أقول شهيد"
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الدستورية ميارس مهامه وفًقا ألحكام القانون األساسي والثابت بعد تالوة الرئيس اليمني 
حيث حصرت يف: كونه القائد األعلى للقوات املسلحة، وتعيني وارسال واستقبال ممثلي السلطة 
الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية واهليئات األجنبية (السفراء) وينهي مهامهم، كما له احلق يف 

ن اجمللس التشريعي الفلسطيين خالل ثالثني يوًما من اتريخ احالتها له، اصدار القوانني بعد إقرارها م
أيًضا لرئيس السلطة الفلسطينية حق العفو اخلاص عن العقوبة أو ختفيضها، كذلك له سلطة اصدار 
القرارات يف حالة الضرورة يف غري أدوار انعقاد اجمللس التشريعي أن يصدر قرارات هلا قوة القانون 

على اجمللس التشريعي يف أول جلسة يعقدها، وأخريًا لرئيس السلطة اختيار رئيس  بشرط عرضها
 الوزراء وأن يكلفه بتشكيل حكومته.

تعترب أول انتخاابت رائسية بعد رحيل �سر  2005وجيدر اإلشارة ان انتخاابت الرائسة الفلسطينية 
الوطنية الفلسطينية وإجراء  )، واثين انتخاابت رائسية منذ أتسيس السلطة2006عرفات (ادعيس، 

، حيث جرت االنتخاابت يف التاسع من يناير، وقد جنم عنها 1996انتخاابت الرائسة الفلسطينية 
 %، ليكون الرئيس الثاين للسلطة الفلسطينية.62.52فوز حممود عباس بنسبة 

نية واملتأمل ألحكام القانون األساسي الفلسطيين املعدل جيد (مدة رائسة السلطة الوط
الفلسطينية هي أربع سنوات، وحيق للرئيس ترشيح نفسه لفرتة رائسية اثنية على أن ال يشغل منصب 
الرائسة أكثر من دورتني متتاليتني) وبنظر� هلذا النص الدستوري فان شرعية الرئيس أبو مازن قد 

فانه  ولعدم وجود أي نص دستوري يؤكد على متديد مدة الرئيس 2009انتهت منذ شهر يناير 
هبذه احلالة وبتوليه ملنصب الرائسة ينفى عنه الصفة الشرعية ألن مدة رائسته قد انتهت منذ أكثر 
من عشرة اعوام، وابلتايل فان شغوره هلذا املنصب يعد غري دستوري استناًدا ألحكام القانون األساسي 

الفلسطيين وتلملم شتات  الفلسطيين مما يستوجب عزله واجراء انتخاابت فلسطينية نزيهة تنظم البيت
 .االنقسام السياسي وأتثريه السليب على مجيع الفلسطينيني

 (احلكومة) رئيس الوزراءاثنياً: 
ومما ال شك فيه أن جملس الوزراء هو األداة التنفيذية واإلدارية العليا اليت تقوم بتنفيذ اخلطة أو الرب�مج 

يف الباب  2003اليت تقره السلطة التنفيذية، وقد نظم القانون األساسي الفلسطيين املعدل لسنة 
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) 63جاء يف نص املادة ( اخلامس منصب جملس الوزراء واملهام املنوطة له يف تشكيل احلكومة، حيث
منه أبن "فيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية حيددها  القانون األساسي، 
تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص جملس الوزراء" أي أن اختصاصات رئيس الدولة 

ن من اختصاص جملس جاءت على سبيل احلصر وما خيرج عنها وحيدده القانون األساسي يكو 
 الوزراء.

) من القانون األساسي يتضح لنا أن رئيس الوزراء الفلسطيين يتم 65بعد استقراء املادة (  
تعيينه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وال يشرتط أن يكون رئيس الوزراء أحد أعضاء 

وم رئيس الوزراء(احلكومة) بتعيني اجمللس التشريعي الفلسطيين كما هو احلال يف كثري من الدول ويق
وعزل الوزراء. فال جيوز ألي وزير ممارسة أي اختصاصات إال بعد نيل ثقة اجمللس التشريعي 
الفلسطيين، إال تعرض للمساءلة القانونية كونه منتحًال لصفة وزير، وبعد كسب رئيس الوزراء الثقة 

ثة أسابيع من اتريخ اختياره ويكون له من قبل اجمللس التشريعي، يتوىل تشكيل حكومته خالل ثال
احلق يف مهلة أخرى أقصاها أسبوعان أخران فقط، واال وجب على رئيس السلطة الوطنية أن يستبدله 

 برئيس وزراء أخر من اتريخ اخفاقه أو من اتريخ جلسة الثقة. 
يعي وميارس رئيس الوزراء سلطته بتشكيل حكومته من خالل طلب يُقدم إىل اجمللس التشر 

من أجل التصويت واحلصول على الثقة هبم وذلك بعد مناقشة البيان الوزاري املكتوب الذي يضع 
سياسة احلكومة، اال انه يشرتط أن تعقد اجللسة يف مدة أقصاها أسبوع من اتريخ تقدمي الطلب وبناء 

ء اجمللس التشريعي على ما سبق يتم منح الثقة ابحلكومة إذا صوتت إىل جانبها األغلبية املطلقة ألعضا
 .عضو67أي ما يعادل 

وبعد منح احلكومة الثقة يقوم الرئيس والوزراء أبدائهم اليمني الدستورية "أقسم ابهلل العظيم أن أكون 
خملًصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحرتم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى 

، وهللا على ما أقول شهيد" وبناء على ذلك تعمل احلكومة مصاحل الشعب الفلسطيين رعاية كاملة
 مشتملة أبعضائها يف ممارسة صالحياهتا يف حدود وإطار القانون.
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وتكون احلكومة مشتملة ابلوزراء مسئولة مسئولية فردية وتضامنية أمام اجمللس التشريعي 
سطينية عن أعماله وأعمال وكذلك يكون (رئيس الوزراء) مسئوًال أمام رئيس السلطة الوطنية الفل

 حكومته وكذلك يكون الوزراء مسئولون أمام رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه وعن أعمال وزارته.
" يف القانون األساسي وتنحصر 68ولقد جاءت اختصاصات رئيس الوزراء يف نص املادة "  

لء الشاغر فيه، دعوة يف: تشكيل جملس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو م
جملس الوزراء لالنعقاد يف جلسته األسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة 
الوطنية، ويضع جدول أعماله، ترؤس جلسات جملس الوزراء، إدارة كل ما يتعلق بشؤون جملس 

صدار القرارات الألزمة الوزراء، اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات العامة التابعة للحكومة، إ
يف حدود اختصاصاته وفقًا للقانون، توقيع وإصدار اللوائح أو األنظمة اليت يصادق عليها جملس 

 ).2018الوزراء، يقوم رئيس الوزراء بتعني �ئب له من بني وزرائه ليقوم أبعماله عند غيابه (بشناق، 
ختصاصات وصالحيات جملس إىل جانب مهام رئيس الوزراء فقد بّني القانون األساسي ا

) حيث تنحصر يف: وضع السياسة العامة يف حدود اختصاصه، ويف ضوء 69الوزراء يف نص املادة (
الرب�مج الوزاري املصادق عليه من اجمللس التشريعي، تنفيذ السياسات العامة املقررة من السلطات 

لتشريعي، إعداد اجلهاز اإلداري، الفلسطينية املختصة، وضع املوازنة العامة لعرضها على اجمللس ا
ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل الألزمة، واإلشراف عليه ومتابعته، ايًضا متابعة تنفيذ القوانني 
وضمان االلتزام أبحكامها، واختاذ اإلجراءات الألزمة لذلك، كذلك اإلشراف على أداء الوزارات 

اصاهتا، والتنسيق فيما بينها، كما تتحمل مسؤولية وسائر وحدات اجلهاز اإلداري لواجباهتا واختص
حفظ النظام العام واألمن الداخلي، مناقشة االقرتاحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة ابلفقرتني 

) أعاله، وسياساهتا يف جمال تنفيذ اختصاصاهتا، وهلا احلق يف إنشاء أو إلغاء اهليئات 7و 6(
ها من وحدات اجلهاز اإلداري اليت يشملها اجلهاز التنفيذي واملؤسسات والسلطات أو ما يف حكم

تعيني رؤساء اهليئات واملؤسسات املشار إليها -التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. ب
يف البند (أ) أعاله واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون، حتديد اختصاصات الوزارات واهليئات 

عة للجهاز التنفيذي كافة، وما يف حكمها. إىل جانب املهام السابقة والسلطات واملؤسسات التاب
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) من القانون األساسي الفلسطيين املعدل اهم الصالحيات التشريعية 70لرئيس الوزراء نصت املادة (
جمللس الوزراء جمللس الوزراء احلق يف التقدم إىل اجمللس التشريعي مبشروعات القوانني وإصدار اللوائح 

 ).2019اإلجراءات الألزمة لتنفيذ القوانني (الرتكماين، بعلوشة، واختاذ 
ن االنقسام يف البيت الفلسطيين الذي خلفته االنتخاابت التشريعية واليت عقدت يف إ

وفوز محاس أبغلبية املقاعد يف اجمللس التشريعي ورفض  2006اخلامس والعشرين من شهر يناير لعام 
س، أدى إىل نشوء حكومتني تنفيذيتني احدامها يف الضفة الغربية الفصائل املشاركة يف حكومة محا

برائسة رئيس الوزراء سالم فياض وذلك بعد قيام الرئيس حممود عباس إبقالة حكومة غزة واعتربها 
غري شرعية واليت كانت حتت سيطرة فتح، خبالف قاع غزة حيث اعتربوا أبن حكومة الضفة هي 

مة الشرعية هي حكومة غزة  وأ�ا جاءت خلف شرعية دميقراطية انقالب على الشرعية وأن احلكو 
حرة ونزيهة وبناء على ذلك قام إمساعيل هنية بتشكيل حكومته وحتت سيطرة حركة محاس، واليت 
ُقوبِلت بعراقيل وحصار مشدد من ِقبل االحتالل اإلسرائيلي بغية اإلطاحة هبا وعدم متكينها القيام 

نقسام إىل صراع سياسي كبري بني احلكومتني يف الضفة وغزة والذي جنم أبعماهلا، مما أدى هذا اال
عنه أزمات وعراقيل يف كل مناحي احلياة الفلسطينية، فكل حكومة تقوم إبصدار القرارات منذ زمن 
بعيد وكالمها ال تعرتف ابألخرى، وقيام الرئيس أبو مازن إبصدار العشرات من القرارات اليت تعترب 

) من القانون األساسي الفلسطيين أبن مدة 36ري دستورية وذلك استناًدا لنص املادة (غري شرعية وغ
شرعية الرئيس اربع سنوات واليت جتاوزها حممود عباس منذ أكثر من تسعة أعوام، وبذلك نرى أبنه 
قد حان الوقت من أجل ا�اء االنقسام واضفاء الشرعية على احلكومة واجراء انتخاابت حرة 

ية نزيهة تلملم شتات البيت الفلسطيين وحتقق احللم بتكوين دولة مستقلة وعاصمتها القدس ودميقراط
 الشريف.

 
 سلطة التشريعية وأثرها على القضائية لالشرعية الدستورية ل أزمة 4.2

، اليت شارك فيها معظم الفصائل 2006عقب فوز حركة محاس يف انتخاابت اجمللس التشريعي سنة 
ء حركة اجلهاد اليت قاطعتها)، على خالف االنتخاابت التشريعية األوىل اليت عقدت الفاعلة (ابستثنا
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، واليت قاطعها معظم الفصائل الفلسطينية، هذه األجواء التنافسية ألقت بظالهلا على 1996سنة 
% 81.8نسبة املشاركة الشعبية يف تلك االنتخاابت، حيث مارس حق االنتخاب ما يعادل نسبته 

، 132مقعد من أصل  78فازت محاس بـ  1,273,049 لالنتخاب البالغ عددهم من املؤهلني
% من األصوات الصحيحة. يف املقابل، حصلت 44.45فيما حصلت يف املقاعد النسبية على 

وعلى إثر تلك االحداث برزت معضلة أزمة الشرعية،  .% من األصوات41.43فتح على نسبة 
احة الفلسطينية، شرعية الرئيس وشرعية اجمللس التشريعي بعدما ظهرت شرعيتني سياسيتني يف الس

 )2018(بدر، 
 

 أزمة الشرعية الدستورية للسلطة التشريعية 4.2.1
وتعديالته يف املادة السابعة واالربعة منه، على مدة  2003نص القانون األساسي الفلسطيين لسنة 

ظاهر نص هذه املادة يعتقد ابن اجمللس  والية اجمللس التشريعي واحملددة أبربعة سنوات، والناظر إىل
التشريعي احلايل منتهي الوالية وال حيق له ممارسة صالحيته بسن القوانني والتشريعات او اصدار 
قرارات او القيام أبي مهام اوكلها له الدستور مبا فيها االعمال الرقابية، فإىل ماذا يستند اجمللس 

 ار يف عمله بعد انتهاء واليته حبسب القانون األساسي؟التشريعي يف ممارسة صالحياته واالستمر 
. أجمد االغا مدير الشؤون القانونية يف أولإلجابة على السؤال آنف الذكر قمنا إبجراء مقابلة مع 

، حيث أجاب على ذلك أبن اجمللس 2020اجمللس التشريعي بغزة بتاريخ التاسع من ديسمرب لعام 
 2003مكرر من القانون األساسي لسنة  47عمله إىل املادة  التشريعي مستند يف االستمرار يف

، حيث تنص هذه املادة على انه " متتد والية اجمللس التشريعي إىل حني  )2014وتعديالته (االغا، 
للقانون  2005أداء النواب اجلدد اليمني الدستورية"، وهلذه املادة حيثيات ومربرات يف تعديل عام 

يف شرم الشيخ مبصر ابلتوافق بني اجمللس التشريعي القدمي واجمللس الوطين، االساسي، واليت ُوضعت 
م بقرار من اجمللس الوطين 2006-1996حيث كان سابًقا ميدد للمجلس التشريعي األول واملمتد 

الفلسطيين، وجتاوزًا هلذه اإلشكالية مت التعديل وكان اهلدف وراء هذا التعديل هو منح اجمللس التشريعي 
وعية القانونية الدستورية يف حال تعطيل االحتالل اجراء انتخاابت، او تعطيل االحتالل تنقل املشر 
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النواب يف احملافظات الشمالية والقدس إىل مقر اجمللس التشريعي وابلتايل كانت هذه املادة سد ودرء 
 ).2008أي فراغ تشريعي موجود (هنود، جبارين، 

صادرة عن احملكمة الدستورية املصرية وغريها من غا إىل وجود سابقة قضائية وأشار اآل
شارت يف حيثيات حكمها يف مسألة حل جملس الشعب املصري اخلاص أالسوابق الربملانية، حيث 

ابإلخوان املسلمني برائسة �صر الكتاتين، انه اون كان اجمللس ابطًال من حيث الناحية القانونية اال 
امت بسنها تعترب قوانني وتشريعات سليمة ال تثريب عليها. ان كافة القوانني اليت متخضت عنه وق

 وابلتايل فإن القرارات واألعمال الصادرة عن اجمللس التشريعي صحيحة من الناحية القانونية.
الذي فُرض على الواقع الفلسطيين استنكف  2007ومن اجلدير ابلذكر منذ االنقسام سنة 

عدا كتلة التغيري واإلصالح عن االنتظام واحلضور يف  ملانيةنواب اجمللس التشريعي يف كافة الكتل الرب 
اجمللس التشريعي احلايل حفاظًا على بقاء هذه املؤسسة وان تعمل وفق املشروعية القانونية والرقابة 
على احلكومة لذا قرروا الدوام يف عملهم، والقيام ابألعمال املناطة هبم. كون ان املشروعية مستمدة 

 .من القانون األساسي كما أشر� سابقاً  47من املادة 
بينما من �حية بلوغ أعضاء اجمللس التشريعي النصاب فقد استعان اجمللس مبا يسمى 

)، وهذه الوكاالت هلا منشأ فقهي وسوابق برملانية جمللس 2015ابلوكاالت الدستورية (عالونة وغريه، 
نواب جملس الشعب املصري معتقلني الشعب املصري خالل فرتة حكم السادات، فهناك بعٍض من 

للتمثيل يف الربملان والتصويت  ابلسجون، ولتجاوز هذا املعيق متت اال�بة عن طريق اال�ابت الدستورية
 يف بعض القضا�. 

ابلتصويت عرب الفيديو  1996كما جرت األعراف الربملانية يف اجمللس التشريعي األول عام 
اتف من داخل السجون ابإلضافة للكثري من االليات والوسائل كونفرس، وايًضا التصويت عرب اهل

 اليت تضمن استمرار العملية التشريعية وعدم تعطيلها قدًما.
واحلقيقة ان جلسات اجمللس التشريعي تعقد ابنتظام على مستوى االعمال التشريعية وسن 

حكام النظام الداخلي القوانني، فيحرص اجمللس التشريعي على النصاب حبسب ما جاء ونصت عليه ا
 للمجلس.
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وملا كان اجمللس التشريعي حيرص على أداء عمله الرقايب على اعمال السلطة التنفيذية، 
وممارسة األدوات الرقابية املتاحة مبوجب القانون األساسي سواء توجيه األسئلة وجلسات االستماع، 

قرار املوازنة العامة، وإقرار املصادقة على مبا فيها الز�رات امليدانية، وتشكيل جلان تقصي احلقائق، وإ
 الشخصيات كل هذه املسائل يسعى اجمللس على ان تكون ضمن إطار العملية الدستورية.

وعلى رغم من كل اإلشكاليات واملعوقات املوجودة بسبب االنقسام، واستنكاف بعض 
احلرص على ان يكون اجمللس النواب يسعى اجمللس التشريعي على التسديد واملقاربة يف هذا اإلطار و 

 التشريعي الفلسطيين ملتئًما رغم التحد�ت.
 

 موقف اجمللس التشريعي من احلكومة القائمة والرئيس احلايل والعالقة بينهما  4.2.2
تثور االشكالية حول موقف اجمللس التشريعي احلايل بغزة حول احلكومة اليت شكلها د. احلمد هلل 

 العالقة هبم.وحكومة د. اشتية وطبيعة 
ابت للمجلس التشريعي موقف واضح حيال هذه احلكومات، وهذا املوقف منطلق من 

ن أي حكومة مل تنل الثقة من اجمللس التشريعي تعترب أالقانون األساسي والقوانني السارية حيث 
صفة وزير. ي وزير مل يصادق عليه اجمللس التشريعي ال يعتد به ويعترب منتحًال لأحكومة غري قانونية، و 

هذا املبدأ عرب عنه اجمللس التشريعي يف غزة من خالل العديد من التقارير الربملانية والقرارات اليت 
نشرت يف اجلريدة الرمسية أبنه ال يعرتف حبكومة د. احلمد هلل وحكومة د. اشتية على حد السواء وال 

 خمرجات احلكومتني.
ال يعرتف ابلوزراء املوجودين، االمر اآلخر  ومن جهة أخرى أعرب اجمللس التشريعي على انه

ان هناك تعاون يف جماالت معينة كالقطاع الصحي، والرتبية والتعليم، والبنية التحتية وما شابه ذلك، 
هذا التعاون قائم غري قائم على أساس دستوري، وال قانوين بل من ابب املقاربة والتسديد، ومصلحة 

املستشفيات يف قطاع غزة اال ا�ا ال متارس الدور التشريعي الشعب. فوزارة الصحة تتواصل مع 
والرقايب على هؤالء الوزراء، فال يوجد مصادقات او مراسالت او متابعات للمخرجات، ابلتايل هي 
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حكومات امر واقع متارس مهامها على ارض الواقع. ابلتايل ال يوجد اعرتاف قانوين دستوري بشأن 
 ال للوزراء القائمني أبعمال هاتني احلكومتني.عملها هلاتني احلكومتني، و 

وبعد ما تناولنا طبيعة العالقة بني اجمللس التشريعي واحلكومة برام هللا، وموقفها منها، يثور 
 تساؤل آخر حول طبيعة عالقة اجمللس التشريعي ابلرئيس حممود عباس منتهي الوالية؟

انتهت والية السيد حممود عباس  9/1/2009وقد أجاب عن ذلك أ. االغا بقوله بتاريخ   
وتعديالته: "مدة رائسة  2003من القانون األساسي الفلسطيين لسنة  36وذلك وفًقا لنص املادة 

السلطة الوطنية هي أربع سنوات، وحيق للرئيس ترشيح نفسه لفرتة رائسية اثنية، على أالَّ يشغل 
ي الوالية وابلتايل جيب عليه أن يغادر منصبه، منصب الرائسة أكثر من دورتني متتاليتني" فالرئيس منته

والتوصيف الواقعي هلذا الرئيس أنه رئيس أمر واقع؛ وابلتايل هو ليس رئيس قانوين ابملعىن الدستوري 
وابملعىن القانوين مبعىن أنه ابقًيا ميارس مهام الرائسة ابألمر الواقع أو ابحلالة الواقعية "ديفاكتو" يسمى 

ليه يعترب الرئيس األمر الواقع هو رئيس غري دستوري هو رئيس غري قانوين ابملعىن بلغة القانون، وع
ابقي على سدة الرائسة  9/1/2009الدستوري والقانوين أي منتهي الوالية، وميكن القول منذ اتريخ 

يصدر املراسيم وميارس دوره الرائسي ولكن اذا أرد� أن نقيم أو نكيف الوضعية القانونية هي ليست 
وضعية شغور حسب ما هو منصوص عليه يف القانون األساسي الفلسطيين، ولكنها انتهاء والية 
ألن الشغور يرتتب عنه حسب القانون األساسي أن يتوىل رئيس اجمللس التشريعي ملدة ستون يوًما 
إىل أن جترى انتخاابت، واملتأمل يف نصوص القانون يرى اب�ا ليست وضعية شغور ألن الشغور 

قق بثالث حاالت ذكرها القانون األساسي  صراحة وهي: وضعية الوفاة، أو فقدان األهلية، أو يتح
أن حيجب عنه أبغلبية اجمللس التشريعي بقرار من احملكمة الدستورية عند فقدان األهلية، وابلتايل 

يس ميشيل حنن نتحدث عن وضعية انتهاء املدة القانونية  لفرتة الرائسة كما حدث يف لبنان مع الرئ
سليمان الذي انتهت املدة وترك قصر الرائسة فارًغا إىل أن مت التوافق على ميشيل عون بعد سنة أو 
أكثر لذلك بعد تويل الرائسة، ونشري إىل ان كل الدول األخرى عندما تنهي والية الرئيس ال يبقى 

 قائًما إىل ما ال �اية، بل بقدر ما حدده له نص القانون من مدة.
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تساؤل لدى الكثري ملاذا عندما تنتِه والية اجمللس التشريعي يبقى قائًما خبالف الرئيس  ويثور
 عليه املغادرة فور انتهاء واليته؟

دستوري يف امتداد واليته وضع يف عهد  إىل نصاستند اجمللس التشريع  كما ذكر� سابقاً 
من القانون األساسي، ورغم  مكرر 47حركة فتح عندما حصدت األغلبية الربملانية وفًقا للمادة 

مكرر اال أن نصها ومدلوهلا واضح " ميتد مدة والية اجمللس  47اخلالف على تعريف مدلول املادة 
التشريعي إىل حني أداء اجمللس التشريعي اجلديد اليمني القانونية"، وهناك أعمال وحيثيات حتضريية 

 تشريعي يف هذه املسألة. تؤكد على امتداد والية اجمللس التشريعي ودرأ أي فراغ
 

 انتهاء والية اجمللس التشريعي وأثره على السلطة القضائية  4.3
ال يوجد أثر مباشر على تعطيل السلطة التشريعية على أداء السلطة القضائية والدليل على ذلك اآلن 

ابه ذلك، يف الضفة الغربية ال يوجد برملان فعال، والسلطة القضائية تلتئم وتصدر األحكام وما ش
ولكن األثر غري املباشر على هذه املسألة أن وجود سلطة تشريعية قوية سيؤدي إىل وجود سلطة 
قضائية قوية من خالل سن اجمللس التشريعي تشريعات قوية وأن ميارس رقابته على االشراف اإلداري 

لقضاء أبداء مهامه لوزارة العدل، ما ينجم عن ذلك قيام وزير العدل بصفته عضو يف اجمللس األعلى ل
على أكمل وجه جتاه السلطة القضائية، فضًال عن وجود جملس تشريعي قوي سيؤدي إىل حالة من 
التوازن على مستوى السلطة القضائية يف حالة الرقابة املتبادلة، لوجود احملكمة الدستورية واليت تراقب 

قب اجمللس التشريعي على األداء بدورها على القوانني وعلى صحة هذه القوانني، ويف املقابل يرا
القضائي من خالل أحكام احملكمة الدستورية وابلتايل يقوم بتعديل القوانني وتغيريها اذا كان هناك 

 ).2012عوار أو خلل يف هذه املسألة (جرادة، 
ومن جانب آخر مسألة تعيني القضاة وأداء القضاة اليمني القانونية يتم بتنسيب من اجمللس 

ما يرتتب على ذلك احنصار دور اجمللس التشريعي فقط ابملراقبة  س،قضاء، ومصادقة الرئياألعلى لل
 عمال وإصدار لوائح.أعلى السلطة التنفيذية ويتابع السلطة التنفيذية مبا يصدر عنها من 
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 اخلامتة    5.0
لقد استعرضنا يف مقالتنا هذه موضوًعا ذو أمهية كونه من املواضيع املفروضة على الواقع السياسي 
الفلسطيين، اال وهو أزمة الشرعية الدستورية يف الواقع السياسي الفلسطيين، حيث استهللنا يف بداية 

احلكومة وقد تناولنا كل حديثنا حول أزمة الشرعية الدستورية للسلطة التنفيذية، واملتمثلة يف الرئيس و 
منهما على حدا، مث تطرقنا إىل أزمة الشرعية الدستورية للسلطة التشريعية من خالل بيان مشروعية 
اجمللس التشريعي الفلسطيين بعد انتهاء واليته، مث تناولنا موقف اجمللس التشريعي من احلكومة السابقة 

شتية، كذلك موقفها من الرئيس حممود عباس حكومة د. احلمد هلل، واحلكومة القائمة حكومة د. ا
بعد انتهاء واليته وطبيعة العالقة بينهم، وبنهاية املطاف قمنا بعرض اثر أزمة الشرعية للسلطة التشريعية 

 على السلطة القضائية، وابلنهاية توصلنا إىل مجلة من النتائج والتوصيات وهي على النحو االيت: 
 

 أوًال: النتائج
كًال من اجمللس التشريعي الفلسطيين ووالية الرئيس الفلسطيين، وجملس الوزراء بتاريخ   انتهاء والية .1

، وذلك استناًدا ألحكام القانون األساسي املعدل، ونظرًا حلالة االنقسام 25/1/2010
واليت اوجدت من خالهلا أزمة  2007السياسي اليت فرضت على الواقع الفلسطيين اابن عام 

واليت بدورها أدت إىل وجود انقسام واضح بني السلطات الثالث (التشريعية،  الشرعية الدستورية
 والتنفيذية، والقضائية) يف الضفة الغربية وقطاع غزة على حٍد سواء

مكرر من القانون األساسي لسنة  47اجمللس التشريعي مستند يف االستمرار يف عمله إىل املادة  .2
ى انه " متتد والية اجمللس التشريعي إىل حني أداء وتعديالته، حيث تنص هذه املادة عل 2003

 النواب اجلدد اليمني الدستورية 
ابت للمجلس التشريعي موقف واضح حيال هذه احلكومات، وهذا املوقف منطلق من القانون  .3

األساسي والقوانني السارية حيث ان أي حكومة مل تنل الثقة من اجمللس التشريعي تعترب حكومة 
 واي وزير مل يصادق عليه اجمللس التشريعي ال يعتد به ويعترب منتحًال لصفة وزيرغري قانونية، 
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التوصيف الواقعي لرئيس الفلسطيين أنه رئيس أمر واقع؛ وابلتايل هو ليس رئيس قانوين ابملعىن  .4
ية الدستوري وابملعىن القانوين مبعىن أنه ابقًيا ميارس مهام الرائسة ابألمر الواقع أو ابحلالة الواقع

"ديفاكتو" يسمى بلغة القانون، وعليه يعترب الرئيس األمر الواقع هو رئيس غري دستوري هو 
 رئيس غري قانوين ابملعىن الدستوري والقانوين أي منتهي الوالية

ال يوجد أثر مباشر على تعطيل السلطة التشريعية على أداء السلطة القضائية والدليل على ذلك  .5
يوجد برملان فعال ولكن األثر غري املباشر على هذه املسألة أنه وجود  اآلن يف الضفة الغربية ال

سلطة تشريعية قوية سيؤدي إىل وجود سلطة قضائية قوية من خالل سن اجمللس التشريعي 
 تشريعات قوية وأن ميارس رقابته.

 
 اثنياً: التوصيات 

 الباحثتان ملا يلي: على ضوء الدراسة اليت استعرضناها، وما توصلنا اليه من نتائج، توصي
�اء صفحة االنقسام إنوصي للخروج من هذا املأزق وهذه اجلدلية القانونية هو اإلسراع يف  .1

طي هذه الصفحة يتم بداية إبعالن مرسوم و ،  عاماً  15البغيض، الذي مضى عليه قرابة 
الرائسة، أو انتخاابت جيب جتديد الشرعيات كاملة سواء شرعية اجمللس التشريعي، أو شرعية 

حىت شرعية اجمللس الوطين يف اخلارج  وابلتايل ال مفر من التوافق على هذه املسألة، وان تعذر 
ذلك ال بد من إدارة األزمة بشكل سليم حىت نكون بصدد نوع من أنواع التوافق على توحيد 

تشريعي اليت املنظومة القانونية بني الضفة وغزة، جيب تشكيل جلان مشرتكة ملعاجلة الفلتان ال
 كانت يف احملافظات الشمالية واحملافظات اجلنوبية.

كما توصي الباحثتان تشكيل جلان مشرتكة لتوحيد القوانني وإلغاء ما ميكن الغاؤه ودمج ما  .2
ميكن دجمه، ابلنسبة للسلطة القضائية جيب العمل على إعادة النظر يف التعينات سواء يف 

اجلنوبية، واستصالح ما ميكن استصالحه وابلتايل توحيد احملافظات الشمالية أو احملافظات 
ودمج وضم هذه املنظومة وعدم التسمك أبن كل واحد من الطرفني لديه الشرعية املطلقة، النه 

عام كل طرف من األطراف خدشت شرعيته، وكل طرف من  14خالل فرتة ما يقارب 
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األمثل أن نتوحد احلل األمثل  األطراف هناك تشكيك يف شرعيته جيب أن نعرتف يف ذلك احلل
أن نطوي صفحة االنقسام وأن ننصهر مجيعا يف بوتقة واحدة ملصلحة هذا الشعب من خالل 
اما جتديد الشرعيات واالعالن عن انتخاابت أو تشكيل جلان مشرتكة لدمج وتنسيق املواقف 

أن يكون �ئب  بني السلطة التشريعية والسلطة القضائية يف الشمال واجلنوب ، توحيد مثال
عام واحد  ، وأن يكون سلطة قضائية واحدة ، يكون ديوان فتوى وتشريع واحد  ، وأن يكون 
وزير عدل واحد ، وابلنسبة للسلطة التنفيذية أن يكون هناك التئام  كامل إلدارة هذه الوزارات 

ت هلا مرجعية و املرافق ، وتسيري املرفق العام وتسيري املصلحة العامة للناس من خالل وزارا
واحدة يتابعها اجمللس التشريعي وحياسبها وكذلك توحيد كافة األجسام املوجودة يف حمافظات 
الشمال واجلنوب وهذا احلل األمثل واألقرب واألقل تكلفة ملصلحة جتديد الشرعيات الثالث 

 . التشريعية والتنفيذية والقضائية :
كاد يكون هو املظلة الوحيدة اليت ميكن أن تظل وي أن اجمللس التشريعي موجود حالياً  خرياً أو  .3

اجلميع حتت مشروعيته من خالل إعادة التئام اجمللس التشريعي وانتظام كافة النواب وعودهتم 
للعمل حتت مظلة اجمللس التشريعي كل الكتل الربملانية جتتمع ويتم تشكيل حكومة انتقالية ملدة 

شريعي خالل هذه السنة مبراجعة كافة املخرجات سنة تعيد ترتيب األوضاع ويقوم اجمللس الت
قرار بقانون يف احملافظات الشمالية 300التشريعية سواء القرارات بقانون اليت �هزت أكثر من 

قانون خالل هذه ميكن  75والقوانني  اليت مت سنها يف احملافظات اجلنوبية واليت تقارب تقريبا 
 ابت من خالهلا ميكن معاجلة كافة هذا اخللل.بعدها اإلعالن عن انتخاابت وتنظيم انتخا

 
 املراجع

. قراءات قانونية يف مدى قانونية توكيالت النواب االسرى زمالئهم يف كتلة 2008أبو هنود، حسني. جبارين، سامي. وغريمها. 
حلاالت الضرورة، سلسلة  التغيري واإلصالح يف الشؤون املتصلة ابلعمل الربملاين، القرارات بقوانني الصادرة عن الرئيس وفقا

 .)، املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميوقراطية، رام هللا3إصدارات (
. صالحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ابملقارنة مع صالحيات جملس الوزراء واجمللس التشريعي يف 2006ادعيس، معن. 

نية ابملقارنة مع اختصاصات جملـس الوزراء واجمللس التشريعي يف اجملال القانون األساسي. اختصاصات رئيس السلطة الوط
 .66التشريعي. فلسطني: اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، العدد 
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م. الوجيز يف القانون الدستوري الفلسطيين املبادئ العامة للقانون الدستوري النظام 1440/2019الرتكماين، عمر، شريف بعلوشة. 
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 ة.. غز 9. السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة شرعية ام مشروعية. السلطة يف عهد الرئيس عباس. العدد 2018بدر، أشرف عثمان. 

 . الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري. الطبعة الثانية. غزة. فلسطني: مكتبة نيسان.2018بشناق، ابسم. 
 . القضاء الفلسطيين اتريخ واقع مستقبل. غزة: مكتبة آفاق، اجلزء األول.2012جرادة، عبد القادر جرادة. 

االنقسام السياسي الفلسطيين على مبدأ سيادة القانون يف قطاع غزة.  .أثر2015عالونة، حممد. محاد، االء. الربغوثي، روزان. 
 سيادة القانون والعملية التشريعية يف قطاع غزة. رام هللا: معهد احلقوق جبامعة بيزيت

 . املشروعية الدستورية والتحول الدميوقراطي. مصر: املعهد املصري للدراسات.2019طه، شريف. 
 .1995م، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، 1993-1989بية يوميات وواثئق الوحدة العر 

 . النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة األوىل، غزة، فلسطني.2013جربوع، عبد هللا.
 م، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل.1993-1989يوميات وواثئق الوحدة العربية 

للمزيد انظر:  مقالة منشورة عرب االنرتنت،، 2007، مبدأ املشروعية الدستورية، فلسطني، رائف واكد
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/106051.html 

للمزيد انظر:  منشورة عرب االنرتنت،، مقالة 2011 اتفاق أوسلو، موقع اجلزيرة نت،
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA

%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88 
، للمزيد 2006صالحيات رئيس السلطة ورئيس الوزراء الفلسطيين حبسب القانون األساسي، صحيفة الدستور عمان، األردن، 

 https://www.addustour.com/articles/360486انظر: 
مقالة  فلسطني، –موقع جلنة االنتخاابت املركزية  ، جمموع أصوات القوائم على مستوى الدوائر،2006انتخاابت التشريعية الثانية 

 https://bit.ly/2wUniBhللمزيد انظر:  منشورة عرب االنرتنت،
زة، أجمد االغا، قراءة قانونية يف مدى دستورية مد والية اجمللس التشريعي الفلسطيين، عرب املوقع الرمسي للمجلس التشريعي بغ

للمزيد انظر:  مقالة منشورة عرب االنرتنت،، 2014فلسطني، 
https://www.plc.ps/ar/home/study_details/8  

للمزيد انظر:  ، مقالة منشورة عرب االنرتنت،عدم شرعية دستورية وقانونية للرئيس الفلسطيين
http://www.plc.ps/ar/home/page_news/2111 
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 املقدمة  1.0
املهتمني ابلتعليم، ما يعانيه طالبنا من ضعف متناٍم يف مهارات اللغة العربية، استماعاً ال خيفى على 

وحتداًث وقراءًة وكتابًة، يف خمتلف املراحل الدراسية، ويف احللقة الثانية بشكل خاص، كما أن طرق 
 بعد عام، تدريس اللغة العربية التقليدية أظهرت قصورًا يف حل هذه الظاهرة، بدليل تناميها عاماً 

، فمعظم األنظمة التعليمية التدريس يف حد ذاهتا سواء كان السبب هو املنهج الدراسي، أو طريقة
تركز على توفري مناهج دراسية جيدة يُنفق عليها الكثري من ميزانيات التعليم، مث تـهِمل هذه األنظمة 

 تدريب املعلمني على تنفيذ املنهج ابلطريقة اليت ُصمم من أجلها.
قد سعت هذه الدراسة إىل تقدمي بر�مج دراسي مت تنفيذه ابلفعل على عينة دراسية، وأمثر و 

نتائج تفوق التوقعات، وهو يعتمد ابألساس على القصة القصرية كمنطلق لتنفيذ الرب�مج، حيث 
 تعد القصة أقرب الفنون األدبية إىل نفوس البشر، وهي متثل عامًال مهماً يف رقي الوجدان وهتذيب

)، 18،ص2004وذلك مبا متد به الطالب من أساليب لغوية وقيم وخربات وثقافة (النجار، املشاعر،
فعندما يكتب الطالب قصة مستمدًا أفكارها من فكرة أحس هبا، أو معلومة قرأها، أو جتربة مرَّ 

من التجربة  خالهلا، فهذا دليل أن الطالب قد أتثر يف القصة، وقد فهم املعلومة اليت قرأها، واستفاد
 ). 28ص 2002اليت عاشها، فاستطاع أن يوظف اللغة توظيفاً سليماً ( األغا،

وال خيفى على املهتمني بتعليم اللغة العربية خاصًة، والرتبية عامًة الدوَر املؤثر للقصة يف 
حتقيق األهداف الرتبوية، ورفع الدافعية لدى املتعلمني؛ ملا للقصة من جذب يستحوذ على وجدان 
املتعلم، ويـمكِّنه من توظيف خياله لرسم صوٍر يف خميلته عن أحداث القصة مما يطلق لديه طاقات 

  إبداعية ال توفرها طرق التدريس التقليدية.
والدليل على أمهية دور القصة يف الرتبية والتعليم، أن القرآن الكرمي حوى ـــ يف أكثر من ثلثه 

عليمية خمتلفة، سواء للرتغيب، أو الرتهيب، أو لالقتداء، وإلعمال ــــ قصصاً متنوعة، ألهداف تربوية وت
سورة األعراف حيث حدد القرآن الكرمي  176 )فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ (الفكر والعقل 

 الغرض من القصة أبنه للتفكُّر.
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تتضمن ممارسة  ،عليميةهي تقنية تإن توظيف القصة القصرية يف تعليم مهارات اللغة العربية 
موجَّهة، وخمطط هلا بدقة قبل املوقف الصفي، وهي طريقة مبتكرة يف مقابل التدريس  ،مهارات متعددة

الشائع ملهارات اللغة العربية، الذي يتم تنفيذه يف الفصول الدراسية بشكلها املعتاد، فضًال عن أ�ا 
 هتم الدراسية.على اختالف مستو�للعديد من املتعلمني  ةمناسبطريقة 

 
 الدراسات السابقة   2.0

 
 دراسات متعلقة ابلقصة القصرية  2.1
 طالب معهد لدى اإلبداعي الكتايب التعبري مهارة لتنمية القصصي املدخل على قائم بر�مج أثر

جملة  -العتييب  قعدان �يف -املنورة  ابملدينة اإلسالمية ابجلامعة هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم
  املنورة ابملدينة اإلسالمية اجلامعة 2020يونيو30،  22)، العدد 4العلوم الرتبوية والنفسية اجمللد (

 ،ساسياأل التاسع الصف طلبة لدى اإلبداعي الكتايب التعبري مهارات بعض تنمية يف القصة قراءة ثرأ
 ) 2010فلسطني. ( غزة، اإلسالمية اجلامعة الرتبية، كلية .ماجستري رسالة صحبة، حسني أبو نضال

 تالميذ لدى اإلبداعية القراءة مهارات بعض تنمية يف القصة على قائم بر�مج فاعلية
 .القرى أم جامعة الرتبية، كلية ماجستري رسالة ،احلميدي دأمح بن حسن ،املتوسط الثالث الصف

 2010 املكرمة. مكة
 نظر وجهة من املدرسة قبل التعليم لطفل واالنفعالية اللغوية املهارات تنمية يف القصة دور

 حبوث معهد عمر، حممد الطيب �مسني ،اجلزيرة والية املناقل مبحلية ميدانية دراسة ،"املعلمني
 ).2015(السودان،  اإلسالمية، درمان أم جامعة اإلسالمي، العامل ودراسات

 
 

 دراسات متعلقة بتنمية مهارات اللغة العربية  2.2
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 دراسة)الدراسي  التحصيل مستوى حتسني وأثره يف الصامتة القراءة مهارات لتنمية مقرتح بر�مج
الراشد  عبد هللا بن الر�ض، خالد مبدينة االبتدائي السادس طالب الصف من عينة على جتريبية

 م) 2001(
لقراءة لدى طلبة فاعلية بر�مج تعليمي يف اللغة العربية مستند إىل التعلم التعاوين يف مهارة ا

 )2014رسالة ماجستري، شهد سفيان أمحد جرار، جامعة النجاح الوطنية ( –الصف التاسع 
 الثامن الصف طالبات لدى التأليف مهارات لتحسني الكتابة يف تعليميّ  بر�مج أثر

األوىل، عبد الكرمي أبو جاموس، دراسة منشورة جملة جامعة النجاح البحثية  إربد يف منطقة األساسي
)2014 ( 

 
 على الدراسات السابقة  تعليق عام 2.3

من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة، تبني أن هذه الدراسات تناولت زاوية واحدة فقط 
مهارة الكتابة، واترة أخرى على القراءة  من زوا� تعليم اللغة العربية فتارة تكون الدراسة منصبة على

الصامتة، واترة تكون معنية ابلتحصيل الدراسي بشكل عام، وأحيا�ً توجه الدراسة لتنمية املهارات 
االجتماعية، دون النظر لتنمية مهارات اللغة العربية؛ ولذا فإن الدراسات السابقة حسب علم الباحث 

ل، بل تناولت بعض مهارات اللغة بل أحيا�ً تناولت جانباً واحداً مل تتناول اللغة العربية ككٍل متكام
من مهارة معينة مثل دراسة( خالد عبد هللا الراشد ) اليت تناولت القراءة الصامتة وهي جانب واحد 
من جوانب مهارات القراءة املتعددة؛ األمر الذي يستلزم وجود دراسة تتناول مهارات اللغة العربية 

 بع مكتملة.بفروعها األر 
 
 
 

 منهج الدراسة وإجراءاته  3.0
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بنظام االختبار القبلي واالختبار  )الدراسة املنهج شبه التجرييب (اجملموعة الواحدة انتهجت هذه
 البعدي

 
 جمتمع البحث  3.1

يتكون جمتمع البحث من طالب الصف السابع مبدرسة الغزايل للتعليم األساسي مبدينة أبو ظيب 
، وقد مت اً طالب 25ىل إ 23واملكون من أربع شعب دراسية عدد الطالب يف كل شعبة يرتاوح بني 

الطالب خالل الفرتة اليت مت تنفيذ  نظرًا لتوفر بيا�ت لتنفيذ الرب�مج A – Bاختيار الشعبيتني 
  الرب�مج فيها.

 
 عينة الدراسة 3.2

 عدد ويبلغ (ذكور)، يف مدرسة الغزايل للتعليم األساسي احللقة الثانية مت اختيار شعبيتني دراسيتني 
ومت استبعاد ثالثة طالب من أصحاب طالبًا للشعبتني،  48اً، إبمجايل طالب 24كل شعبة   طالب
 حتت إشراف معلم الرتبية اخلاصة، وبذلك تصبح عينة بر�مج دراسي موازٍ  ينتسبون إىل ، حيثاهلمم

 طالباً. 45الدراسة 
 

حيث يتم جرييب (تصميم اجملموعة الواحدة)،: انتهجت هذه الدراسة املنهج التتصميم الدراسة 3.3
اختيار جمموعة من الطالب املشاركني يتم تعريضهم للمتغري املستقل (وهو طريقة تدريس مهارات 
اللغة العربية من خالل توظيف القصة القصرية) ملعرفة أثر هذا املتغري املستقل على املتغري التابع وهو 

مث قياس املتغري التابع من حتقق خمرجات التعلم ملادة اللغة العربية لدى طالب الصف السابع) ومن 
 االختبار البعدي) –التقومي البنائي  –خالل أدوات خمتلفة منها (االختبار التشخيصي القبلي 
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عينة 
 الدراسة

 االختبار

  القبلي
االختبار 
 البعدي

حتليل النتائج 
 وتفسريها

  الرب�مج وتطبيق املعاجلة

 

 تصميم الدراسة  1الصورة 
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مت تصميم هذا الرب�مج على شكل مثاين رحالت دراسية، يف كل رحلة مثاين  :تصميم الرب�مج 3.4
حمطات واحملطة هنا تشري إىل املوقف التعليمي املوجَّه، يتخلل تلك احملطات نقطة توقف، عقب كل 

ة مثانون موقفاً مهمة كتابية لتنفيذ موقف عالجي يف النحو أو اإلمالء، ليصبح إمجايل املواقف التعليمي
 يتم تنفيذه يف اثين عشر أسبوعاً دراسياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة 3.5

متوسطي درجات عينة الدراسة  بني  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 (مهارة التواصل)التابع يف االختبار القبلي والبعدي على مستوى املتغري 

بني متوسطي درجات عينة     (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 التابع (اإلمالء)الدراسة يف االختبار القبلي والبعدي على مستوى املتغري 

بني متوسطي درجات عينة     (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 التابع (النحو)الدراسة يف االختبار القبلي والبعدي على مستوى املتغري 

 حمطات رحلة التعلم الواحدة 2الصورة 
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بني متوسطي درجات عينة     (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 التابع (القراءة التحليلية)الدراسة يف االختبار القبلي والبعدي على مستوى املتغري 

متوسطي درجات عينة  بني (α≤0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذا
 التابع (مهارة الكتابة)الدراسة يف االختبار القبلي والبعدي على مستوى املتغري 

 
 

 
  

 Aنتائج االختبار القبلي لشعبة السابع  1جدول 
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  B االختبار القبلي لشعبة السابع نتائج 2 جدول

 A   لشعبة السابع بعدينتائج االختبار ال 3جدول 
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 Bلشعبة السابع  بعدينتائج االختبار ال 4جدول 

 أعداد الطالب املشاركني يف أنشطة الرب�مج ونسبتهم يف رحالت التعلم الثمانية  5جدول
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 الطالب يف خمرجات التعلم وحتسن آدائهم خالل الرحالت الثمانية  تقدم 6جدول 
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 مناقشة مراحل تنفيذ الرب�مج   4.0
وفيها يتم توزيع قصة على كل طالب  احملطة األوىل تعاجل مهارة القراءة، ومدهتا حنو عشرين دقيقة،

 ،أن يبدأ بسرد مقدمة القصة للمعلم يمكنفمن الطالب على القراءة،  كثريلقراءهتا، ونظراً لعدم إقبال  
تشوق الطالب ملعرفة احلدث كن بداية الصراع حىت ي، ولتمث يتوقف عند نقطة حرجة من األحداث

التايل، فيدفعهم ذلك للبدء يف القراءة، وجيب أن تتصف القصة ببعض املواصفات منها أن تكون 
عمر الطالب، وأن حتتوي على مفردات جديدة، وأن تتماشى مع الثقافة مثرية ومشوقة، وأن تناسب 

 والبيئة.
يبدأ الطالب بتحليل مفردات القصة  وفيها تعاجل مهارة القراءة التحليلية، احملطة الثانية

وعناصرها، وعلى املعلم أن يبتكر طرقاً تدفع الطالب للمشاركة يف هذه احملطة بفاعلية، فعلى سبيل 
املثال يقوم املعلم بطباعة املفردات اجلديدة على بطاقات، ويسلمها جملموعة من الطالب، ويطلب 

يف البطاقات املوزعة على اجملموعة األخرى، فيبدأ  منهم البحث عن معاين الكلمات اليت بني أيديهم،
الطالب يف احلركة داخل الصف، يبحث كل منهم عن قرينه، ويتم تعليق أول مخس جمموعات تنجح 

 يف املزاوجة بني املفردات، على لوحة نتاجات التعلم ابلصف.

 الداللة بني متوسطي االختبار القبلي واالختبار البعدي لصاحل االختبار البعدي  فارق 7جدول
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لية مث يبدأ الطالب يف حتليل عناصر القصة من شخصيات رئيسة وفرعية، وصفات داخ
وزمان القصة ومكا�ا، حىت يتمكن الطالب الحقاُ من حماكاة  وخارجية، وحوار داخلي وخارجي،

 هذه العناصر يف كتاابهتم.
مراعاة الضبط  يبدأ الطالب بتلخيص أحداث القصة معوفيها تعاجل مهارة الكتابة، احملطة الثالثة 

 .النحوي واإلمالئي وعالمات الرتقيم
ويلخص  ،وفيها خيتار املعلم طالبًا ليقف أمام زمالئه مهارة التحدث، ، تعاجلاحملطة الرابعة
كرر األمر مع والتحدث بطالقة، مث ي ،لتدريبه على استخدام اللغة الفصيحة ؛أحداث القصة شفو�ً 

 عدد آخر من الطالب.
 احملطة اخلامسة، تعاجل مهارة الكتابة (مرة أخرى)، وفيها يطلب املعلم من طالبه البدء يف

أتليف قصة من وحي خياله وميكن للمعلم تزويد الطالب ببعض عناصر القصة، مثل بداية احلدث 
مراعاة  والعقدة، ويرتك له بناء األفكار حلل هذه العقدة، وبناء الشخصيات، وتصاعد األحداث، مع

 .الضبط النحوي واإلمالئي وعالمات الرتقيم
واالستماع)، وفيها يعرض املعلم على شاشة  احملطة السادسة تتعلق مبهارة التواصل (التحدث

الصف، منوذجًا ملا كتبه أحد الطالب، ويبدأ الطالب يف تقييم القصة، من خالل مناقشة موجهة 
 يديرها املعلم، ويدرب فيها الطالب على آداب التحدث واالستماع، والنقد البناء، والتحليل األديب.

لتحدث واالستماع) مرة أخرى وفيها خيتار املعلم أحد طالبه احملطة السابعة، وتعاجل مهارة التواصل (ا
اجمليدين ليقص القصة اليت ألفها على زمالئه شفو�ً، مث يبدأ يف إدارة نقاش بني الطالب املؤلف 
والطالب املستمعني للقصة، حول استيفاء القصة لعناصرها، ونقاط القوة والضعف، وكيف وظف 

 ء احلبكة الفنيةاملؤلف األحداث والشخصيات لبنا
احملطة الثامنة، وفيها يتم تصويت الطالب على أفضل قصة استوفت املعايري لنشرها يف جملة 

 اللغة العربية.
 

 نتائج الدراسة    5.0
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متوسطي درجات اجملموعة  بني  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 
التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي على مستوى املتغري التابع ( مهارة التواصل ) األمر الذي 

%) ال يتساوى مع 48يؤكد صحة الفرضية؛ حيث إن الوسط احلسايب لدرجات االختبار القبلي( 
رب�مج الفاعلية مما يؤكد  لبعدي،%) لصاحل االختبار ا74الوسط احلسايب لدرجات االختبار البعدي( 

 على مستوى مهارة التواصل.اللغة العربية  حتقيق خمرجات تعلم يف القصرية  قرتح لتوظيف القصةامل
متوسطي درجات  بني  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 

غري التابع ( مهارة اإلمالء ) األمر اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي على مستوى املت
%) ال يتساوى 51الذي يؤكد صحة الفرضية؛ حيث إن الوسط احلسايب لدرجات االختبار القبلي( 

فاعلية مما يؤكد  %) لصاحل االختبار البعدي،90مع الوسط احلسايب لدرجات االختبار البعدي( 
على مستوى مهارة اللغة العربية  تعلم  حتقيق خمرجاتيف القصرية  قرتح لتوظيف القصةاملرب�مج ال

 اإلمالء.
متوسطي درجات  بني  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 

اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي على مستوى املتغري التابع ( مهارة النحو) األمر 
%) ال يتساوى 63لدرجات االختبار القبلي( الذي يؤكد صحة الفرضية؛ حيث إن الوسط احلسايب 

فاعلية مما يؤكد  %) لصاحل االختبار البعدي،92مع الوسط احلسايب لدرجات االختبار البعدي( 
على مستوى مهارة اللغة العربية  حتقيق خمرجات تعلم يف القصرية  قرتح لتوظيف القصةاملرب�مج ال

 النحو.
متوسطي درجات  بني  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 

اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي على مستوى املتغري التابع ( مهارة القراءة التحليلية 
%) ال 67) األمر الذي يؤكد صحة الفرضية؛ حيث إن الوسط احلسايب لدرجات االختبار القبلي( 

مما يؤكد  االختبار البعدي،%) لصاحل 92يتساوى مع الوسط احلسايب لدرجات االختبار البعدي( 
على مستوى اللغة العربية  حتقيق خمرجات تعلم يف القصرية  قرتح لتوظيف القصةاملرب�مج الفاعلية 

 مهارة القراءة التحليلية.
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متوسطي درجات  بني  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 
لبعدي على مستوى املتغري التابع ( مهارة الكتابة ) األمر اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي وا

%) ال يتساوى 64الذي يؤكد صحة الفرضية؛ حيث إن الوسط احلسايب لدرجات االختبار القبلي( 
فاعلية مما يؤكد  %) لصاحل االختبار البعدي،94مع الوسط احلسايب لدرجات االختبار البعدي( 

على مستوى مهارة اللغة العربية  حتقيق خمرجات تعلم يف صرية الق قرتح لتوظيف القصةاملرب�مج ال
 الكتابة.
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 قدمةامل  1.0
 كسوة  انلت ولقد. نفوسهم يف عظيمة مكانة لدى ومنزلة أمهية التاريخ عصور مر على الشرفة
 والزخارف العربية واخلطوط األقمشة أمبجل وتزينيها جتميلها جانب من واحلكام امالمللوك الكعبة

 الذي الكربي األثر إلرباز محاولة البحث هذا جاء ولذلك. املشرفة الكعبة من أساسيا لكون اإلساملية
     جزء

 
    الكعبة كسوة  2.0

 اعتىن ولقد مصر، ملك قالوون بن إمساعيل الصاحل امللك خصصه الذي الوقف نظام به أسهم
 اليت األوقاف خاص وبشٍكل ابلدهم، يف منها وأكثروا فائقة، عناية اأبلوقاف ماليكملالسالطين ا
 خالل كسوة  صناعة على اإلنفاق ريعه من ليتم خصص الذي ف ومن الشرفين، للحرمين   خصصت

 خالل كسوهتا  خاص وبشٍكل املشرفة الكعبة بعمارة ااهلتمام مدى يتضح املشرفة الكعبة الوق نظام
 تليق اليت األنسجة وأجود أبفضل الكعبة إكساء مت خصص الذي الوقف طريق فعن العصر،

   الصرف متابعة متت أيضا اململوكي مبقام
 العصور مر على الوقف طريق وعن طلوب،ملا الوجه على عليها الصرف ومت احلرام، هلال بيت

 الذي يف الشريفين احلرمين من على واليت امحالور من عدد الدراسة تتناول وسوف. اإلساملية
 للوق التارخيي ثرألا دراسة شأهنا اختصت سابقة دراسة وجود ولعدم شرفة،ملا للكسوة خصص
 كان  الباحثة، علم حسب انبجلا هذا تعطي أن الباحثة على ا على التارخيي انبجلا هذا بدراسة

 بيت كسوة  لصناعة ختصيصه مت الذي قف الو بشأن تعلقةملا سامليةإلا فاهيمملوا القيم إلرباز لزام
 ملصطلح عريفملا انبجلا: األول املبحث: مبحثين يف املوضوع دراسة وستكون. رامحلا هلال

 الذي للوقف اترخيية نبذة: الثاين بحثملوا. سامليإلا نظورملا من شرفةملالكعبة ا وكسوة الوقف
 .سامليةإلا العصور شرفة خاللملا الكعبة لكسوة خصص

 : سامليإلا نظورملا من شرفةملا الكعبة وكسوة الوقف ملصطلح عريفملا انبجلا ألولا بحثملا
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 أنواع بشىت الوقف على اإلساملي الدين حث لقد اخلري أعمال ومن الصدقة نوعا كونه
 فائدة من له مال الوقف من اإلكثار من ب وقورغ كلمة  الكرمي القرآن يف يرد ومل كربي،  ف من

 ضمن الوقف مفهوم اعرتبوا سلمينملا علماء أ الإ االصطاحلي، مبعناه ث حت اليت ا وأجر عظيمة
  الكرمية ن اآاليت جملة

 قوله األدلة هذه ومن هلال، سبيل يف واإلنفاق والعطاء والبذل اخلري تنفقواعلى حىت
 ن .) وأيضا92- فإ شيء من تنفقوا وما حتبون مما تنفقوا وما تعاىل الرب قوله تنالوا لن" تعاىل
 .) وقوله272- آية: البقرة )تظلمون ال وأنتم إليكم يوف خري من آية: عمران لعليم) آ به هلال
-آية: ") البقرةاألرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم  ما من طيبات أنفقوا آمنوا الذين أييها" تعاىل
 .  تبين وجل الكرمية اآاليت هذه .) وجملة267

 مفهوم الفقهاء من جملة ويعرف سبيل يف اإلنفاق يناله الذي العظيم واأخلر املثوبة عز هلال
 من جلهة منفعتها وجعل ذاهتا،  بقاء مع مال من تدره وما العين ريع يف التصرف أبنه الوقف
 محمدمبذولة الوقف يعرف   جبعلها منفعتها وسبل صاحبها ملك من خرتج هبذا وهي الرب، جهات

 األبياين زايد وأيضا.) 30 م،ص1400الداود،) وتعاىل سبحانه هلل القرب وجه على
 فال يوقفها  أبن التداول عن كلها  أو أمواله بعض ما شخص حيبس أن مبعىن" )4 م،ص1924)

 أموال من  تدره وما بريعها، ينتفع وإمنا للملك، الناقلة األسباب من سبب أيب آخر شخص ميتلكها
: بقوهلم  الفقهاء عند يوجز ما وهو ذاهتا، للعين امتالك دون الواقف حددها اليت الوجوه على فقط

 الواقف رآها اليت واخلري الرب وجوه من وجه لتحقيق وذلك ،"املنفعة وتسبيل العين حتبيس"
 ". هلال مرضاة ابتغاء مماته وبعد حياته يف االستمرار هال  وأراد

 قوله والدليل العظيمة، اإلساملية الشعائر من شعرية تعرتب املشرفة الكعبة كسوة  ِوَذل َمَ◌ك
.) 32- آية: احلج“)  ُعي شعِمَ◌ظ َ لِلَ◌رِاَئ◌ْ َ◌◌ّ  َّ مهنََّ◌ِ◌إَفا ا ِ ت اْلْقَوقن ُلوُبَ◌ى ن"  تعاىل

 فاالنيقال ت ُ ِكسوة  ألبستأكسوه إذا ثوابَ  ه ثيااب أو   وضمها الكاف بكسر الكسوة وتعرف
 األرض ت النيب، رب عبد الك) جمع: لبس س إذا فالن واكتسى فاكتسى، ف ابللباس كسو

 عبد ويعرف ).32ص م،2001 وة كس ُ وال ا، كس ُ اكْتال ويقال بَهَ◌سوة، تغطت إذا ابلنبات
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 واجلمع: ليةحلوا للسرت الثياب من يتخذ ما أهبنا" الكسوة )32 م،2001 النيب) رب عبد القيوم
 به األربعُةى الكعبة دران ت ما هي: كسا ُ ذي ال اللباس وهو املشرفة، الكعبة به كسى  والكسوة

 املشرفة الكعبة لكسوة خصص الذي للوقف اترخيية نبذة الث املبحث: اين".   جََّ◌طُغي ظاهر
 : العصور اإلساملية خالل

 البندقدارى، بريبس الظاهر اململوكية مصر ملوك من املشرفة الكعبة ى كس  من أول كان
 حيث قالوون، بن انصر بن إمساعيل الصاحل امللك عهد حىت مصر، من ترد واستمرت الكسوة

 املسلمين، مال بيت من مثنها ودفع مصر يف قرى اثلث اشرتى قد فأنه املصادر التارخيية تذكر
 ااهلتمام، ابلغة عناية اأبلوقاف املماليك السالطين اهتم لقد و. املشرفة كسوة الكعبة  على وقفها مث

 بن إمساعيل الصاحل امللك فأن العمل هبذا و الذي الوقف نظام ر ابلدهم، يف منها وأكثروا
 القرى وهذه ه،750 سنة املشرفة الكعبة لكسوة خصص أق من أول هو قالوون بن الناصر امللك

 كسوة  و اخالرجية الكعبة كسوة  ريعها من تصنع أبن وقد أمر الغيط، وأبو وسندبيس بيسوس: هي
 إبرساهال والقيام املشرفة الكعبة كسوة  إبعداد مصر انفردت ولقد(. م1996،النبوية) عباس احلجرة

 كانت  املشرفة الكعبة أن امالحلظ ومن قالوون، بن إمساعيل الصاحل امللك وقف من سنة كل
 أصبحت ي اهلجر السادس القرن ولكن منذ السنة، خالل مرتين أو مرة اإلساملية العصور يف تكسى
 النسيج، فن تطور إىل السبب ويعود عام، كل  من النحر يوم صباح يف وذلك واحدة، مرة تكسى
 ) 32صم، 2001 ،رب النيب عبد )الصنع يف واجلودة املتانة حيث من قواي أصبح حيث

 القاهرة وأدخل الشام، ابلد على سيطرته األول سليم السلطان بسط ه923 عام ويف
 ارجيةخلا الكعبة كسوة  إبعداد األول سليم السلطان اهتم ولقد العثمانية، الدولة حوزة جاز يفحلوا

 شرفة،ملا الكعبة كسوة  على امسه وكتب للمحمل، كسوة  صنع كما  السامل، عليه مقام إبراهيم وكسوة
 ومن. والزخرفة الفني واجلمال اإلتقان غاية بلغت قد الكسوة هذه أبن التارخييةاملصادر  وتذكر
 لكسوة مصر ملك قالوون لكملا خصصه الذي لوقفاب إقراره هو ولألا سليم  السلطان أعمال أعظم
 امللك وقفه الذى الوقف ريع من مصر من ترسل شرفةملا الكعبة كسوة  ظلت  ولقد شرفة،ملا الكعبة

 أن فوجد العثماين، القانوين سليمان السلطان عهد جاء أن إىل سنوية، بصورة إمساعيل الصاحل
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 بشراء فأمر ضعف، وقد عالية جبودة املشرفة الكعبة كسوة  إلنتاج  يكفي يعد مل الوقف هذا ريع
 بذلك ليصبح ، ه947 عام ذلك وكان السابقة، الثالث القرى إىل وضمها آخرى إضافية قرى سبع

 من ينفق قرى، عامراعشر فائقا مستمرا هو املشرفة الكعبة كسوة  لصنع املوقوفة القرى عدد إجمايل
 الدقن محمد ويقول(ص50 م،2001النيب، رب عبد) وقفا فأصبح الشريفة، الكسوة على ريعها

 ا ما املؤرخين أم منكتاابت قرأت فيما أجد فلم العثماين العصر يف ا" ) 45 ص م،1986)
 القرى ريع أ أحديفيد ن أبن السلطان هذا أبلغ فقد املشرع، سليمان قبل داخلها من الكعبة قدكسا

 الكعبة  كسوة  بتكاليف يقوم يعد مل إمساعيل الصاحل امللك عهد منذ الكعبة كسوة  على املوقوفة
  َّ وخ جزء، صص فائض من ا السابق الوقف إىل وضمها مبصر، أخرى قرى سبع فاشرتى عام، كل

 ".  عام عشر خمسة كل  مرة املشرفة للكعبة داخلية لعملكسوة إيرادها ا
 واجلدير" السابق املرجع نفس يف) 55 ص م،1986) الدقن محمد قاائل استطرد مث

 اخالرجية الكسوة لعمل املشرع سليمان السلطان خصصه الذي الوقف من الرغم على  أنه ابلذكر
 سالطين فإن ذلك من الرغم على عاما عشر خمسة كل  اأخلرى والكساوى الداخلية  والكسوة عام كل
 كلما  الشريفة النبوية للحجرة وكسوة للكعبة داخلية كسوة  إبرسال أنفسهم اختصوا  قد عثمان آل

 ترسل اليت إىل اإبلضافة العثمانية الدولة عرش مهمة مصر إىل عهد وقد ا  جديد سلطان اعتلى
 عرش جديد سلطان توىل كلما  السلطانية الكسوة تلك قماش صناعة عام عشر خمسة مصركل من

 إال هو ما العثمانيين السالطين قبل من خصص الذي الوقف مدىوهذا على قاطع". العثمانية الدولة
 املشرفة والكعبة املكرمة مكة حتتلها اليت العظيمة واملنزلة املكانة محبتهم عن تعرب� فكان دليال
 إرسال يف مصر استمرت ولقد خاصة، ته بصفة وكسو احلرام هلال لبيت واحراتمهم نفوسهم، ٍ  يف

 املكرمة مكة على السعودي املد كان  أن إىل ه،1221 عام حىت مكة املكرمة إىل الكسوة
 اخالرجية، الكسوة إرسال عن مصر مثفتوقفت اأحملر، القز الكربي، من سعود اإملام عهد يف

 كسوة  الكربي سعود اأملري فكساها
من " الربقع" اهببا وكسوة إزارها وجعل كتابة،  غري من األسود، والقيالن ابلديباج ذلك بعد كساها
 . (ص 54م،2001النيب، رب والفضة) عبد ابلذهب املطرز اأحملر احلرير
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 رفعت إبراهيم يؤكده ما وهذا الكسوة، إرسال عن مصر توقفت ابشا علي محمد عهد ويف
 امللك وقفه الذي الوقف من) 750) سنة من الكعبة كسوة  أبن" بقوله( ص284م،1925) ابشا

 احلجرة كسوة  وعلى سنة، كل  الكعبة كسوة  على قالوون بن الناصر امللك بن إمساعيل  الصاحل
 بيسوس،: قرى اثلث عن عبارة الوقف وهذا مرة، سنين خمس كل  يف النبوي  واملنرب النبوية

 الكعبة كسوة  على ووقفها امالل، بيت من اشراتها القليوبية قرى من  الغيط وأيب وسندبيس،
 أضافها مبصر قرى عدة خان سليم السلطان بن سليمان السلطان  اشرتى وقد واحلجرة اخالرجية

 سلكه،1:هي القرى وهذه الصاحل، امللك  الكسوة على وقفها اليت القرى إىل
 تزل ومل بطاليا،7النصارى، ة مين6  جبام،-5 رحان، وكوم مايل4 احلجر، قريش3سروجبنجة،2

 ، اهلجري عشر الثالث  القرن أوائل يف ابشا علي محمد وقفها حل حىت ذلك على موقوفة
 " . اآلن دأهبا يزال وال العام، ماهال من الكسوة بصنع احلكومة وتعهدت

 الذي الوقف حل خبصوص ذكر فلقد) 36ص م،1999) ابساملة حسين العاملة أما و
 اخلديوي ابشا علي محمد من العمل هذا كان" الشأن هذا يف يقول حيث ابشا علي محمد  به أمر

 واحلجرة املعظمة الكعبة كسوة  على إيراده يدر مكث الذي تعداي العظيم الوقف ذلك على  السابق
 واحلجرة املعظمة الكعبة جعل ذلك بعمله حيث سنة، أربعمائة حنو واقفه شرط حبسب  الشريفة
 ذلك عن غني يف كاان  وقد الشرعي، حقهما سلبها أن بعد املصرية احلكومة على  عالة النبوية

 بسيط جزء يفا وخالفها النبوية احلجرة كسوة  وعمل إيراده من يكفي اليت  املذكورة أبوقافهما
 تتكلف ال اخالرجية الكعبة كسوة  إن حيث مرة، سنة عشرة خمسة كل  سنواي الكعبة كسوة  لعمل
 . سنواي جنيه آالف أربعة من أكثر

 إيراد تفاصيل حول املرجعالسابق نفس يف قاائل )46م،ص1999) ابساملة استطرد مث
 عشر من أقل النبوية واحلجرة الكعبة لصنعكسويت يكفي إنه وبذلك ا" بقوله املذكورة ض الوقوف
 يف وأدخلها األوقاف، تلك مصر خديوي ابشا علي محمد حل أن بعد صار أي وقال إيرادها،

 تربع إال النبوية احلجرة وال داخلها من الكعبة تكسى السل يتوىل ممن اال املصرية احلكومة خزينة
 احلجرة وكسوة داخلها من الكعبة كسوة  وبقيت بعيد، زمن من  ذلك ترك مث عثمان، آل من طنة
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 ذلك كل  وسبب جتدد، مل اآلن حىت خان، العزيز عبد  السلطان كساها  منذ خارجها من النبوية
 و شروط حبسب جارية، حكمها على الكسوة  أوقاف بقيت فلو ، املذكورة األوقاف حل هو

 حسب أوقاهتا يف وإرساهال الكسوة عمل  عن املصرية احلكومة امتناع من وقع مما وقع مال آقفها
 تربع هو ذلك أن ترى لكوهنا إال  ، ااملتناع هلذا مربر ال حيث احالضر العصر يف الواقف شرط

 مىت التفضل ذلك منع  يف احلق هال وأنه النبوية، واحلجرة املعظمة الكعبة على منها وتفضل
 املذكورة الكسوة  إرسال منع على مبناه كان  املذكور الوقف حل ألن ى؛ اهلو هال وشاء شاءت،

 احلسين الشريف حكومة زمن يف منها ااملتناع هذا حصل وفعال منعها، مصر حكومة أرادت مىت
 احاللية، سعود  آل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد امللك جاللة حكومة ويف عون، بن علي بن

 إن  تربعه يف حر احالل بطبيعة لكونه تربعه إنفاذ على جريب ال ع املرتب أن قاعدة على وذلك
  اخالمت". منعه شاء وإن ، أنفذه شاء

العصور  خالل املشرفة الكعبة لكسوة خصص الذي الوقف لتاريخ السابق العرض خالل من
   الوجه على احلرام هلال بيت إكساء يف الوقف نظام به أسهم الذي الكربي األثر لنا يتضح اإلساملية

 وأيضا حيثاملطلوب، من وبكسوهتا املشرفة ابلكعبة والعثمانيين املماليك السالطين اهتمام مدى
 أبعلى احلرام هلال بيت كسوة  تصنع حىت عليها واإلنفاق الصرف ليتم هال إيراد ختصيص

: أمهها بين من كان  نتائج عدة إىل التوصل مت ولقد. والفنية التقنية اجلوانب من جميع املواصفات
 ه 750 عام يف مصر ملك قالوون بن إمساعيل الصاحل امللك الذي أوقفه الوقف أبن أوال:

 الوقف وهذا اإلساملية، العصور خالل املشرفة الكعبة كل  لكسوة خاصا خصص وقف أول هو
 القليوبية محافظة من ى قر اثلثة عن عبارة الوقف ومجمل عام، مرة السوداء اخالرجية الكعبة لكسوة

 قائم قالوون امللك خصصه الذي الوقف نظام ظل اثنيا.  الغيط وأيب وسندبيس، بيسوس،: مها
  القانوين: سليمان العثماين السلطان عهد إىل

 امللك الكسوة على وقفها اليت القرى إىل أضافها مبصر آخرى قرى عدة اشرتى أنه حيث
 الوفاء عن وضعف عجز قد الصاحل امللك أوقفها اليت القرى الثالثة إيراد أبن ألنه وجد الصاحل
 .الكسوة ابلتزامات
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 كان  الذي الوقف ابشا علي محمد حل اهلجري عشر الثالث القرن أوائل يف اثلثا: 
 .  العام ماهال من الكسوة بصنع احلكومة وتعهدت املشرفة الكسوة صناعة ريعه على من يصرف

 
 راجعملا

  الكرمي القرآن
. إبراهيم الباشا،.  السعودية العربية اململكة األوىل، الطبعة لبيب، محمد أتليف. احلجازية الرحلة. ه1327. حلمي عباس الباشا،

 كسوة.  م1986.محمد الدقن،. مصر القاهرة، املصرية، الكتب دار مكتبة األوىل، الطبعة األول، اجلزء. احلرمين مرآة. ه1344
 . السعودية العربية اململكة الرايض،. اجلبالوي مطبعة. التاريخ عرب املعظمة الكعبة

 الطبعة منتدى الرحالت األول، الرحالت منتدى كتاب.  متعددة مصادر من أعده: املشرفة الكعبة. م2007. مروان أبو الثقفي،
 . األوىل

 مكة القري، جامعة أم منشورة، ماجيسرتي رسالة. العثماين العصر منذ الفنية وطرازها الكعبة كسوة.  م1981. العزيز عبد املؤذن،
 . السعودية العربية اململكة املكرمة،
 الثانية، الطبعةواألوقاف،  احلج منشورات. اليوم حىت سنه أالف أربعة منذ والكسوة الكعبة. م1977. ر الغفو عبد أحمد العطار،

 .  املكرمة مكة
 محمد اإملام جامعة الشريعة، كلية.  الرايض الشريعة، أضواء مجلة. وخصائصه شروطه: الوقف. ه1400. محمد بن العزيز عبد الداود،

 .  اإلساملية سعود بن
 .الكتيب وهبة هلال عبد القاهرة:. – 3ط. الوقف مباحث كتاب.م1924. زايد محمد األبياين،
 طبعة - القاهرة -وااجلتماعية  اإلنسانية والبحوث للدراسات عين. احلجاج وفنون املشرفة الكعبة كسوة.  م1994. حلمي إبراهيم،

 .  أوىل
 مبناسبة الثقفي، طبع علي بن يوسف. د حتقيق. وسدانتها وكسوهتا عمارهتا املعظمة الكعبة اتريخ. م1999.حسين ابلساملة،

 .  املئوية
 أخبار وااجلتماعية، مؤسسة اإلنسانية والبحوث للدراسات عين. احلجاج وفنون املشرفة الكعبة كسوة.  م1994. إبراهيم حلمي،

 .  مصر القاهرة، اليوم
 . العربية السعودية اململكة املكرمة، مكة القرى، أم جامعة. املشرفة الكعبة كسوة.  م2001. النيب عبدرب م، القيو عبد

. م1971. ضياء عطار،. السعودية العربية اململكة السعودية، الدن بن مجموعة. الكرىب التوسعة قصة. م1996.حامد عباس،
 .لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار. احلرام املسجد آايت



 

61 

CHAPTER 5 

 حق االنسان يف البيئة السليمة يف القانون الدويل والشريعة االسالمية
11 Asma Abdulsalam Elmbaga Abdelhamed 

12 Mohamed Ahmed Kilani 

13 Kawthar Abdalla Mohammed Ahmed Bayoumi 

 

 

 

  املقدمة 1.0
   محاية البيئة يف االتفاقيات الدولية 2.0
  مفهوم البيئة يف املنظور االسالمي 3.0
 التوصيات 4.0

 5.0 اخلامتة
  

                                                            
11  Postgraduate Student, Academy of Islamic Civilisation, Universiti Teknologi Malaysia (UTM); 

Email: assomahosain84@gmail.com 
12  Associate Professor, Academy of Islamic Civilisation, Universiti Teknologi Malaysia (UTM); 

Email: kilani@utm.my 
13  Senior Lecturer, Academy of Islamic Civilisation, Universiti Teknologi Malaysia (UTM); Email: 

amkawthar@utm.my 



 

62 

 قدمةامل  1.0
تسارعا شديدا لقضيتني مهمتني فرضتا نفسيهما وأخدات مكا� مرموقا يف  شهد العقدان املاضيان

الساحة الدولية والوطنية وتصدرات أولو�ت جداول األعمال يف احملافل واللقاءات العاملية اال ومها 
قضية حقوق اإلنسان و قضية محاية البيئة، حيث تعتمد مجيع حقوق اإلنسان على البيئة اليت نعيش 

ان حقوق اإلنسان ال ترتتب فقط ابلنظر إىل اإلنسان كشخص، بل أيضًا من خالل  فيها، كما
عالقته ابحمليط و اجملتمع الذي يعيش فيه، و إذا كان اإلهتمام قد انصب عقب احلرب العاملية الثانية 
 على احلقوق املدنية و السياسية، مث على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهذا مايظهر
من خالل امليثاق الدويل حلقوق اإلنسان املكون من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة 

، فاالنشغال احلايل منصب على اجليل الثالث من 1966والعهدين الدوليني الصادرين عام  1948
( أمحد حقوق اإلنسان املعروفة ابحلقوق اجلماعية واليت من أمهها حق اإلنسان يف البيئة السليمة 

). حيث يعترب حق اإلنسان يف البيئة من احلقوق املستحدثة، إذ يعود الفضل 1992الرشيدي، سنة 
يف اإلعرتاف به للتداخل بني قضا� ادراكه لدرجة األخطار اليت شهدهتا البيئة اليت يعيش فيها وحقوق 

ث املياه واهلواء، وبدون أي اإلنسان وحر�ته العامة كالقضاء على الغطاء النبايت، جتريف الرتبة، تلوي
شك فاملتسبب يف هذا الوضع الكارثي الذي يهدد البيئة هو استعمال اإلنسان الالعقالين ملوارد 
الطاقة والتصنيع، وتدمري الغطاء النبايت ابالستعمال العشوائي للمبيدات والصيد اجلائر، وما زاد الطني 

حلياة، لذلك كان من الضروري محاية هذه املوارد بلة التقدم العلمي والتكنولوجي يف مجيع جوانب ا
). أمام هذا التطور 1992كو�ا متثل إراًث لألجيال وترااًث طبيعيًا واترخييًا للدول، (أمحد الرشيدي،

التكنولوجي زاد اهتمام اجملتمعات ابحلفاظ على البيئة وهو مادفع املشرع يف خمتلف الدول إىل اعتبار 
لألمة واجب احلماية واحملافظة عليه وعدم اإلضرار به، وهذا ما أكدته التشريعات البيئة ترااثً مشرتكاً 

املقارنة يف دساتريها وتشريعاهتا ويف االتفاقيات واإلعال�ت الدولية وجعلته حقاً من حقوق اإلنسان 
ودخلت يف التنفيذ  1969االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان سنة (الدولة، وواجبًا من واجبات 

 ).1978سنة 
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إال أنه البد من اإلشادة هنا بسبق الشريعة اإلسالمية يف اإلقرار هبذا احلق حىت و إن مل 
تكن معامل هذا احلق واضحة آنذاك كما هو الوضع حالياً، وذلك يرجع أساساً إىل عدم تلوث البيئة 

استنباطها منها مث إعادة يف فرتة الوحي، فالشريعة اإلسالمية تعد منبعا للقواعد القانونية اليت ميكن 
صياغتها لتتأقلم مع املنظومة القانونية احلالية للمجتمعات، ومن أبرز تلك األحكام اليت مت استنباطها 

قاً وحالياً أمام بحق اإلنسان يف العيش يف بيئة سليمة، ما يؤكد مدى األمهية اليت حيتلها هذا احلق سا
 ذلك على صحة و حياة اإلنسان. املتغريات اليت تعرفها األرض من تلوث وأثر

 
      الدوليةاإلتفاقيات محاية البيئة يف   2.0

تعمل التشريعات كضما�ت وقواعد عملية حلماية البيئة سواء على املستوى احمللي او الدويل، فاإلدراك 
والناتج عن املتزايد أبن البيئة تتعرض للخطر بسبب التزايد املتواصل للتلوث البيئي العابر حلدود 

فقد  استخدام التكنولوجيا اليت تساهم يف ز�دة التلوث بصورة واضحة على األفراد واجملتمعات.
اهتمت اإلتفاقيات الدولية ابلبيئة خاصة يف الفرتة األخرية وجعلتها من حقوق اإلنسان. وللتعرف 

مت تعريفه يف اإلتفاقيات على طبيعة احلماية اليت تضمنتها البد أوًال من حتديد مفهوم البيئة وكيف 
 الدولية.

 
 :محاية البيئة مفهوم  2.1

كلمة البيئة أصبحت من الكلمات الشائعة على املستوى احمللي والدويل وخاصة يف النصف الثاين 
من القرن العشرين، حيث أن حتديد مفهومها من الناحية القانونية يتطلب حتديد بعض املفاهيم نظراً 

 مبجال احلماية.ألمهيتها وارتباطها 
البيئة يف اللغة من الفعل (بوأ)، والذي أخذ منه الفعل املاضي ابء كما يقال تبوأ  :تعريف البيئة لغة

 ِلَقْوِمُكَما تـَبَـوَّآ َأن﴿قوله تعاىل)، ومنه يف القرآن الكرمي 1999أي حل ونزل وأقام ( ابن منظور، سنة 
) أي اختذوا، وكذلك 87،( سورة يونس، اآلية﴾الصََّالةَ  َوأَِقيُموا َلةً ِقبْـ  بـُُيوَتُكمْ  َواْجَعُلوا بـُُيواتً  ِمبِْصرَ 

يقصد ابلبيئة يف اللغة العربية املكان أو املنزل أو الوسط الذي حيي فيه الكائن احلي مع غريه من 



 

64 

والبيئة يف اإلجنليزية تنحدر من كلمة اجنليزية ، )1996الكائنات (أمحد عبد الكرمي سالمة،سنة 
Ecology  ومبعىن آخرEnvironment   وهو كل شيء يعيش فيه الكائن احلي وال يعترب جزءا منه؛

قد يكون منطقة جغرافية أو ظرفا مناخيا أو عنصرا ملواث أو ضوضاء يف احمليط الكائن، وتشمل البيئة 
 P.H.Collin.Dictionaryالبشرية البلد أو املنطقة أو املدينة أو املنزل أو الغرفة اليت يسكنها الفرد (

of Environnement and Ecology,2004) ، ويف اللغة الفرنسية يتطابق مصطلح البيئة مع
واليت يراد هبا جمموعة العناصر الطبيعية و اإلصطناعية اليت حتيط   Environmentالكلمة الفرنسية 

العناصر املادية و املعنوية اليت ابإلنسان أو احليوان أو النبات أو كل كائن، ويقصد هبا أيضاً جمموعة 
فقد اهتمت ،(Dictionnaire Petit Larousse illustre`,1991 ) تشكل إطار عيش الفرد

االتفاقيات واملعاهدات الدولية حبماية البيئة بعدما أدركت حجم اخلطر اليت تتعرض هلا البيئة, وقد 
البيئية يف املؤمترات واالتفاقيات الثنائية ظهر االهتمام العاملي ابلبيئة من خالل تكثيف طرح القضا� 
، فمن خالل ماأسفرت عنه املؤمترات والشارعة، وإنشاء العديد من اإلجهزة واملؤسسات املعنية ابلبيئة

البيئة أب�ا:" مجلة املوارد  1972فقد عرف مؤمتر األمم املتحدة الذي عقد يف ستوكهومل عام الدولية، 
( عامر ة يف وقت ما ويف مكان ما، إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته"املادية واالجتماعية املتاح

البيئة أب�ا:" جمموعة  1977كما عرف مؤمتر تبليس املنعقد عام)، 2010حممد الدمريي،سنة 
النظم الطبيعية واالجتماعية اليت يعيش فيها اإلنسان مع الكائنات األخرى ويستمدون منها زادهم 

 .)2003سام سعيد املكاوي،سنة(ابت ويؤدون فيها نشاطهم
مفهوم البيئة إبختالف رؤية الدراسة، فمفهوم البيئة يف العلوم  خيتلف :تعريف البيئة اصطالحاً 

الطبيعية خيتلف عن العلوم اإلجتماعية ، فالبيئة يف مفهومها العام تعين الوسط أو اإلطار الذي يعيش 
نه على مقومات احلياة من غذاء ، ومأوى ، ويسكن فيه اإلنسان، ويؤثر فيه ويتأثر به، وحيصل م

كما تعرف البيئة أب�ا جمموعة الظروف اليت حتيط ابإلنسان ،)2017فظ، سنة وغريها ( كرم علي حا
من ماء، وهواء، ونبااتت، وكائنات حية خمتلفة، وأرض مبا يف ذلك املنشآت اليت يقيمها اإلنسان يف 

قام العامل األملاين  حيثواجلهات املختصة مصطلح البيئة،عرف العديد من علماء البيئة ، وقد حميطه
املتخصص يف علم احلياة بتعريف البيئة أ�ا العلم الذي يدرس  ) Ernest Haeckelإرنست هيكل(
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العربية بعبارة (علم  ىلالعالقة بني الكائنات احلية والوسط الذي حييط به، وقد ترمجة هذه العبارة إ
كما عرف العديد من علماء البيئة واجلهات املختصة   ،)2017،سنة البيئة)( كرم علي حافظ

 ,Concepts Of Enviromental Protection Ecological Development(مصطلح البيئة 
 منها: )2020

أتثري القوى  ىمد (The British Encyclopedia) الربيطانية:تعريف البيئة يف املوسوعة  -
 الطبيعية على الكائنات احلية الفيز�ئية والبيولوجية وغريها.           

 US Council on Environmental: (تعريف اجمللس االمريكي لضبط جودة البيئة -
Quality( والصناعي.مكو�ت الغالف اجلوي مع حميطه الطبيعي  تفاعل 

 
 توضيح مفهوم محاية البيئة

عام أب�ا احمليط الذي تؤثر العوامل اخلارجية فيه يف تطور حياة الكائنات احلية،  تعرف البيئة بشكل
اذ يقصد ابحمليط الطبيعة ومكو�هتا الفيز�ئية اليت تؤثر يف الغالف احليوي، واليت تضم اإلنسان الذي 

ن على كوكب يؤثر بشكل ما يف حميطه، أما العوامل فيقصد هبا املؤثرات الفيز�ئية اليت حتيط ابإلنسا
األرض يف نقطة زمانية ومكانية حمددة؛ كاملاء واهلواء واجملتمعات احليوية، وال ميكن دراسة اإلنسان 
مبعزل عن بيئته، ويشار إىل التوسع مدى العوامل اخلارجية يف الوقت احلايل لتشمل العوامل السياسية، 

كالنبااتت واحليوا�ت بشكل عام   واإلجتماعية، واإلقتصادية، وأخريًا يقصد هبا الكائنات احلية
 واإلنسان بشكل خاص.

إن اإلهتمــــــــــــام الــــــــــــدويل حبمايــــــــــــة البيئــــــــــــة مل يظهــــــــــــر إال يف أواخــــــــــــر الســــــــــــتينات وأوائــــــــــــل 
الســـــبعينات، عنـــــدما إزداد اخلطـــــر علـــــى البيئـــــة بســـــبب التلـــــوث والفســـــاد الـــــذي حلـــــق هبـــــا، لـــــذلك 
قــــــرر اجملتمــــــع الــــــدويل التــــــدخل نتيجــــــة ادراكــــــه هلــــــذه الكارثــــــة أن مــــــن حقــــــوق اإلنســــــان األساســــــية 

ة، ويقــــع احلــــق يف بيئــــة ســــليمة ضــــمن طائفــــة اجليــــل الثالــــث مــــن هــــي احلــــق يف بيئــــة نظيفــــة وســــليم
حقـــــوق اإلنســـــان، والـــــذي يعـــــرف حبقـــــوق التضـــــامن، تلـــــك احلقـــــوق الـــــيت الميكـــــن أن متـــــارس إال 
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ــــة تلــــك احلقــــوق  ــــدويل لكفال ــــدول يف اجملتمــــع ال بشــــكل مجــــاعي، وإمنــــا تتطلــــب تضــــامن وتعــــاون ال
 ).1992(أمحد الرشيدي، سنة  جلميع الشعوب

مقدمتها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين  ويفالعهود واملواثيق الدولية وقد أقرت 
الدوليني للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية واملدنية والسياسية، احلق يف بيئة نظيفة، حيث أ�ا تقرر 

ه جمموعة من احلقوق املتصلة ابلبيئة الصحية مثل حق الفرد يف مستوى معيشي مناسب لنفسه ولعائلت
 مبا يف ذلك الغذاء وامللبس واملسكن.

فبعد الفرتة اليت أعقبت مؤمتر استكهومل، عمدت املواثيق اإلقليمية على اعتماد حق اإلنسان 
 يف بيئة سليمة من بينها:

على  24على املستوى اإلفريقي: نص امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف مادته  _
 1981مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها" بتاريخ يونيو سنة أن" لكل الشعوب احلق يف بيئة 

، ووصل عدد األفراد فيه إىل 1986اكتوبر سنة  21بنريويب، ومل يدخل حيز التنفيذ إال يف 
 ).2003اإلنسان يف جمال إقامة العدل، سنة  حقوق(دولة  35

اإلضايف لإلتفاقية  من الربتوكول 11على املستوى األمريكي: نصت الفقرة األوىل من املادة  -
األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بروتوكول" سان 

على أن:" لكل شخص احلق يف العيش يف  1999سلفادور" الذي دخل حيز التنفيذ سنة 
 بيئة صحية واحلصول على اخلدمات العامة االساسية".

 38يف املادة  2004اق العريب حلقوق اإلنسان املعتمد سنة على املستوى العريب: نص امليث -
منه على أن:" لكل شخص احلق يف مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر الرفاه والعيش 

 الكرمي من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله احلق يف بيئة سليمة".
جنوب شرق  على املستوى األسيوي: جاء يف إعالن حقوق اإلنسان املعتمد من طرف أمم -

 أن:" احلق يف بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة". 2012سنة  (ASEAN) آسيا
على املستوى األورويب: امليثاق األورويب حلقوق اإلنسان ال ينص صراحة على احلق يف بيئة  -

سليمة، لكن نصت االتفاقية اخلاصة ابلنفاذ إىل املعلومات ومشاركة اجلمهور يف صنع القرار 
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عدالة يف جمال البيئة يف مادهتا األوىل إىل من:"حق كل شخص ممن ينتمون إىل والوصول إىل ال
األجيال احلاضرة والقادمة العيش يف بيئة تكفل متتعه ابلصحة والعافية"(جون نوكس،سنة 

)، وأكدت احملكمة األوروبيةحلقوق اإلنسان على ترابط العالقة بني احلق يف بيئة صحية 2013
اعتربت أن احلق يف العيش ببيئة صحية شرط مسبق وأساسي الحرتام وبني حق احلياة عندما 

 ).2003احلياة األسرية لإلنسان( تون ريدجييلد، سنة 
إن هذا احلق مل يقتصر النص عليه يف املواثيق واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية، بل مت النص عليه أيضاً 

الدول على تضمني دساتريها نصوصاً يف الدساتري والتشريعات احمللية، حيث حرصت العديد من 
، فنلندا(أمثلتها حتقق محاية البيئة وتؤكد على حق الشعوب يف احلياة والتمتع ببيئة نظيفة، ومن 
 اليو�ن، الربازيل، اهلند، الصني، روسيا، الربتغال، جنوب أفريقيا، السودان، وغريها).

 
 حقوق اإلنسان البيئية  2.2

لإلنسان احلق يف العيش يف بيئة ذات موارد طبيعية غري ملوثة تضمن له القدرة تكفل احلقوق البيئية 
على البقاء على قيد احلياة، مبا يف ذلك األرض، واملأوى، والغذاء، واملاء، واهلواء، بل إن احلقوق 

 .البيئية أكثر مشوًال من ذلك فهي تضمن اإلنسان احلق يف اإلستمتاع ابملناظر الطبيعية الغري ملوثة
فحق اإلنسان يف العيش يف بيئة صحية وسليمة، حق جديد مت اإلعرتاف به على أنه حق 

األساسية، وأتكد ذلك من خالل االتفاقيات والواثئق الدولية اليت أقرت صراحة  من حقوق اإلنسان
هبذا احلق، كما أن هذا اإلقرار الدويل حبق اإلنسان يف بيئة صحية وسليمة انعكس على سياسات 

ري من الدول اليت قامت إبدراجه يف دساتريها، إال أنه البد من اإلشارة أن الشريعة اإلسالمية الكث
كانت األسبق يف اإلقرار هبذا احلق حىت وإن مل تكن معامل هذا احلق واضحة آنذاك، فالشريعة 

تأقلم مع املنظومة اإلسالمية تعد منبعاً للقواعد القانونية اليت ميكن استنباطها منها مث اعادة صياغتها لل
القانونية احلالية للمجتمعات، ومن أبرز تلك األحكام اليت مت استنباطها حق اإلنسان يف العيش يف 
بيئة سليمة، مايؤكد مدى األمهية اليت حيتلها هذا احلق سابقاً وحالياً أمام التغريات اليت تعرفها األرض 

 من تلوث وأثر ذلك على صحة وحياة اإلنسان.
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  البيئة وحقوق اإلنسانقضا� 2.3
حقوق اإلنسان هي تلك احلقوق املتأصلة يف طبيعتها واليت ال ميكن أن نعيش دو�ا كبشر، ويعترب 
احلق يف البيئة من احلقوق اليت تضمنها اجليل الثالث من حقوق اإلنسان أو ما اصطلح عليها حبقوق 

ى واهتماماً اال بعد مؤمتر ستوكهومل سنة التضامن ، فاإلعرتاف حبق اإلنسان يف بيئة نظيفة مل يلق صد
، الذي أكد فيه أن" لإلنسان حق أساسي يف احلرية واملساواة ويف ظروف معيشية مرضية 1972

ويف بيئة حميطة تسمح له ابحلياة يف كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدس يف محاية وحتسني البيئة 
مع بيئته بدأت عندما اختل التوازن بني عناصرها  لألجيال احلاضرة واملقبلة"، لذا فإن أزمة اإلنسان

 نتيجة تدخالت اإلنسان التعسفية فلم يعد قادراً على استيعاب التلوث الذي أحدثه.
أما البيئة بوصفها حقاً من حقوق اإلنسان وحتديداً ملفهومها من حيث نوعية البيئة املطلوب 

مة البيئة ويذهب إىل أنه احلق يف وجود البيئة محايتها، يتبىن البعض مفهوماً موضوعياً للحق يف سال
املتوازنة كقيمة يف ذاهتا وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة وحتسني النظم واملوارد الطبيعية ومن دفع 
التلوث عنها أو التدهور اجلائر مبواردها، وابلتايل وفقًا هلذا املفهوم فإن محاية البيئة أصبحت حقاً 

وجودة يف األرض يف هوائها وحتت األرض ويف مياهها وقاع تلك املياه، للكائنات غري البشرية امل
ويتوافق هذا الرأي مع الواثئق والنصوص الدولية واحمللية اليت اعتربت البيئة ومواردها ترااًث مشرتكاً، 
يلقى على عاتق الدولة واألفراد واجب محاية هذا الرتاث وتنميته على املستوى احمللي والدويل( جنوى 

 دراسات يف حقوق اإلنسان). 2019إبراهيم،سنة 
 

 مفهوم البيئة يف املنظور اإلسالمي  3.0
إن نصـــوص القرآن والســـنة تنص صـــراحة على احلفاظ على البيئة، ومنها احلق يف بيئة ســـليمة، فجاء 

رَبَُّك َوِإْذ قَاَل  ﴿يف القرآن ما يبني اســــــــــتخالف هللا عز وجل لإلنســــــــــان يف األرض، فقال هللا تعاىل 
ِفُك الدَِّماَء َوحنَْ  ُد ِفيَها َوَيســـْ بُِّح لِْلَمالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفســـِ ُن ُنســـَ

ه آلدم )، وكرمهم خبلق30( ســـــــــــــورة البقرة، اآلية ﴾ ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ 
بيــديــه، وســــــــــــــخر هلم مــا يف االرض من منــافع ونعم وهيــأهــا هلم مبــا يضــــــــــــــمن هلم حيــاة ســــــــــــــعيــدة، 
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واالســــــــتخالف يعين أن موارد البيئة تعد أمانة مشــــــــرتكة يتقاســــــــم اجلميع اإلنتفاع واحلفاظ عليها، إذ 
(حممد  يتعني على اجلميع محاية هذا احلق يف احلاضــــــر و املســــــتقبل فهو حق لألجيال القادمة ايضــــــاً 

 ).2012عبدهللا املسيكان،سنة 
فقد اهتم اإلسالم حبماية البيئة واحملافظة عليها من أي ضرر أو أذى ممكن أن يلحق هبا 
ويؤثر عليها فوضعت الشريعة اإلسالمية القواعد واألحكام الالزمة ملنع االعتداء عليها أو املساس هبا 

د ابلنفع على البشرية مجعاء، فنجد الكثري من اآل�ت اليت بغية االنتفاع هبا ومبواردها املختلفة، مبا يعو 
 بـَْعدَ  اْألَْرضِ  ِيف  تـُْفِسُدوا ﴿َوالتنهى عن اإلفساد يف األرض واإلضرار ابلبيئة وبعناصرها، قال تعاىل 

حيث �ى هللا تعاىل يف اآلية السابقة عن كل فساد يف األرض قل أو كثر، والقصد  ِإْصالِحها﴾
 ابلنهي هو العموم.

كذلك حظيت السنة النبوية ابلكثري من األحاديث الداعية إىل اإلعتناء ابلبيئة وعدم 
ع يد أحدكم فسيلة، فإن استطا  ويفإن قامت الساعة {اإلضرار هبا حيث قال عليه الصالة والسالم 

 ).2015بن أيب بكر اهليثمي، سنة  (علي }أن ال تقوم حىت يغرسها، فليغرسها
فاآل�ت واألحاديث حتمل دعوة صرحية بضرورة االلتزام حبماية البيئة وتؤكد على أمهية عدم 
املساس هبا أو االنتقاص منها أو اإلسراف فيها مبا يكفل احملافظة عليها واستمرار االنتفاع هبا، فإن 

 الشريعة اإلسالمية ابلبيئة يعود إىل اعتبارين مها: اهتمام
تسخري مايف الكون لإلنسان، خلق هللا اإلنسان وخلق له مايتوقف عليه بقاءه ويتم / أوالً 

به معاشه مما يف األرض من عناصر كاهلواء واملاء والنبات، وكذلك كدعوة للنظر يف هذا الكون، 
 ها إلعمار األرض وبنائها.والبحث فيه ويف مكو�ته واإلستفادة من

البيئة وعاء حلقوق اإلنسان وحر�ته، فالبيئة هي املكان الذي ميارس فيه اإلنسان  /اتنياً 
حقوقه األساسية وأمهها حقه يف احلياة، فحىت ميارس حقوقه البد من توافر الشروط البيئية الصحية 

 يف والرتبة النظيفة.اليت تكفل لإلنسان البقاء وأمهها اهلواء النظيف واملاء النظ
من خالل ماسبق يتبني أن حق اإلنسان يف بيئة سليمة ينطلق من حق الكرامة اإلنسانية، 

ومن مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت أتىب اإلفساد يف األرض لقول رسول  األرض،واالستخالف يف 
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يف  ، موطأ مالك، ابب القضاءضرار} (مالكضرر وال  {الهللا عليه الصالة والسالم 
) فنص احلديث يوجب منع الضرر سواء كان عاماً أم خاصاً ومنع 2758احلديث 1078\4املرفق،

الضرر يشمل دفعه قبل الوقوع فيه بطرق الوقاية املمكنة، وكذلك رفعه بعد وقوعه مبا ميكن من 
 التدابري اليت تزيل آاثره ومتنع تكراره.

  
  يعةالشر  ومقاصديف البيئة السليمة  حق اإلنسان 3.1

إن الشريعة اإلسالمية أبرز من تناول احلق يف بيئة سليمة خالية من التلوث، فعناصر البيئة متلك لغة 
 َوَمن َواْألَْرضُ  السَّْبعُ  السََّماَواتُ  َلهُ  ُتَسبِّحُ  ﴿وحسا يف اإلسالم، إذ يسبح الوجود كله هلل، قال تعاىل 

َغُفورًا  َحِليًما َكانَ   ِإنَّهُ  ۗ◌  َتْسِبيَحُهمْ  تـَْفَقُهونَ  الَّ  َولَِٰكن ِحبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  مِّن َوِإن ۚ◌  ِفيِهنَّ 
)، إن أبرز ما يؤكد سبق اإلسالم حلماية احلق يف العيش يف بيئة صحية 44،(سورة اإلسراء، اآلية ﴾

 وسليمة هو ربط محاية هذا احلق مبقاصد الشريعة من جهة وربط هذه احلماية بفكرة استخالف
 اإلنسان يف األرض.

ــــــادة هللا وحــــــده الشــــــريك  ــــــق البســــــيطة وماعليهــــــا هــــــو عب إن اهلــــــدف األساســــــي مــــــن خل
لـــــــه، فالعبـــــــادة تســـــــتلزم أن متـــــــارس يف بيئـــــــة نقيـــــــة فـــــــال جيـــــــوز مـــــــثال الصـــــــالة يف أمـــــــاكن جنســـــــة أو 
ـــــــنفس يتطلـــــــب العـــــــيش يف حمـــــــيط نقـــــــي  بثيـــــــاب جنســـــــة جنســـــــتها أي ملـــــــواثت، كـــــــذلك حفـــــــظ ال

املــــرض، كــــذلك النهــــي عــــن تلويــــث املــــاء، ورمــــي خــــال مــــن التلــــوث والــــيت قــــد تــــؤدي ابألفــــراد إىل 
نظفـــــوا  {النفـــــا�ت وتنظيـــــف أمـــــاكن تواجـــــد الشـــــخص، قـــــال رســـــول هللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم 

،(رواه البخــــــاري )، وهــــــو حفــــــاظ }أفنيــــــتكم وال تشــــــبهوا اليهــــــود الــــــيت جتمــــــع األكبــــــاء يف دورهــــــم 
 ).1999على صحة اإلنسان(عبداجمليد عمر النجار، سنة 

ــــــع انتشــــــار  وال عجــــــب إن ــــــا فمن ــــــى أموالن ــــــة هــــــو حفــــــاظ عل ــــــى البيئ ــــــا أن احلفــــــاظ عل قلن
امللــــــواتث مــــــن شــــــأنه التقليــــــل مــــــن نفقــــــات الدولــــــة يف جمــــــال الرعايــــــة الصــــــحية وتنظيــــــف احملــــــيط، 
فكـــــل ذلـــــك يؤكـــــد لنـــــا أن احلـــــق يف البيئـــــة أصـــــبح مقصـــــداً قائمـــــاً بذاتـــــه يف ديننـــــا جيـــــب أن تبـــــىن 

 نيــــــف احلفــــــاظ علــــــى احلقــــــوق وااللتزامــــــات علــــــىعليــــــه األحكــــــام الفقيــــــة، حيــــــث يضــــــع ديننــــــا احل
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ِلُكـــــمْ  ۚ◌  ِإْصـــــَالِحَها بـَْعـــــدَ  اْألَْرضِ  ِيف  تـُْفِســـــُدوا َوَال  ﴿عـــــاتق اجلميـــــع، ففـــــي قولـــــه تعـــــاىل  لَُّكـــــمْ  َخـــــْريٌ  ذَٰ
 َوَال تـَْبـــــــــــــــــغِ  ﴿ وقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــاىل، ) 85(ســـــــــــــــــورة األعـــــــــــــــــراف، اآليـــــــــــــــــة  ﴾مُّـــــــــــــــــْؤِمِننيَ  ُكنـــــــــــــــــُتم  ِإن

ــــــــبُّ  َال  اهللََّ  ِإنَّ  ۖ◌  اْألَْرضِ  ِيف  اْلَفَســــــــادَ  ــــــــة ﴾ اْلُمْفِســــــــِدينَ  حيُِ ــــــــورود  77( ســــــــورة القصــــــــص، اآلي )، ف
كلمـــــة الفســــــاد يف القــــــرآن الكــــــرمي أبلــــــغ مــــــن أيــــــة كلمــــــة أخــــــرى يف الداللــــــة علــــــى اإلعتــــــداء علــــــى 
البيئــــــة مبكو�هتــــــا، حــــــىت وإن كانــــــت الكلمــــــة الشــــــائعة لــــــدى النــــــاس هــــــي التلــــــوث للداللــــــة علــــــى 

نــــا أن مــــن مقتضــــيات محايــــة احلــــق يف بيئــــة ســــليمة وصــــحية حتــــرمي فســــاد عناصــــر البيئــــة، فتتضــــح ل
اإلســــــــالم اإلفســــــــاد يف األرض، فإســــــــتخالف هللا اإلنســــــــان يف األرض جعــــــــل لــــــــه حــــــــق القوامــــــــة 
علـــــــى البيئـــــــة وعناصـــــــرها، ومـــــــن مث يتعـــــــني عليـــــــه قوامتهـــــــا ورعايتهـــــــا، واســـــــتهالكه منهـــــــا جيـــــــب أن 

بـــــــالغ يف تعظيمهـــــــا وال يـــــــنقص مـــــــن يكـــــــون موجهـــــــاً مبقتضـــــــيات تســـــــخري البيئـــــــة لإلنســـــــان، فـــــــال ي
 ).1999أمهيتها( عبداجمليد عمر النجار، سنة 

 
 ضوابط استغالل موارد البيئة يف الشريعة اإلسالمية  3.2

يف أصله بتجدد احلياة، مبعىن أ�ا صورة للنبع املتدفق يف األرض،  Resourcesيرتبط مصطلح املوارد 
وهذا معناه قدرة الطبيعة على التوليد الذايت، ولفت االنتباه إىل قدرهتا اإلبداعية الضخمة، وهي تعين 

، أيضاً املوارد الطبيعية ألي بلد، املتمثلة يف اخلامات واملناجم واألحجار غري املقتلعة واألخشاب...اخل
وكل ما ميكن استغالله اقتصاد�ً، فاملوارد الطبيعية الميكن استغالهلا مبفردها، بل البد من وجود من 
يستثمرها، ومن مث حول الرؤية الكلية الغربية الطبيعية ذات التجدد يف صفتها إىل مادة ميتة، ميكن 

الطبيعة، وبدًال من  التحكم فيها، هبدف أن تتم تنمية اإلنسان وتطوير قدراته، ليحسن استغالل
هدر موارد الطبيعة بوصفها متجددة، مث التعامل معها على أساس أن جتددها ال يتم إال ابستثمار 

 البشر أنفسهم؛ ليكتشفوا املزيد فيها.
وهذا يلقي الضوء على العنصر البشري على أساس أن هناك عالقة تبادلية بني اإلنسان 

نحه املوارد املزيد من اخلريات، وعلى قدر فهم اإلنسان ملوارد واملوارد، فعلى قدر اجتهاد اإلنسان مت
الطبيعة، وإدراكه أمهية احلفاظ عليها وحسن استثمارها، أتيت ز�دة مهاراته البشرية؛ ليعرف املزيد 
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عنها، ويكتشف الكثري منها، آخذًا يف احلسبان أن استنزاف املوارد ضار ابجملتمع نفسه وأبجياله 
 ا كل احلق يف التمتع واالستفادة من موارد جمتمعها.الالحقة اليت هل

وهو مايتفق مع مفاهيم التنمية املستدامة اليت جاءت ردًا على اهلجمة التكنولوجية اليت 
توجهت حنو البيئة عقب احلرب العاملية التانية، مستجيبة لتوسعات النهضة الصناعية الكربى يف 

هرت مايسمى ابألزمة اإليكولوجية ضد االنتهاك حلدود أورواب والوال�ت املتحدة والياابن، فظ
الطبيعة، أمالً يف فرض حدود جديدة، على عمليات الطبيعة الستدامة النمو والتنمية، ومتت صياغة 
مصطلح "أزمة الندرة" بلغة االستدامة، مبعىن أن املوارد �درة، فيجب ترشيد استخدامها، وعدم 

 ).1993 ةهوفمان، سن(استغالهلا د اعتبار الطبيعة مباحة لكا من أرا
، من العدوان على 1950لقد جاء هذا الفهم بعدما شهد العامل موجات كبرية بعد العام 

األراضي الزراعية والغاابت؛ مما أدى إىل تصخر وحنت الرتبة، جبانب االستغالل السيء لألراضي، 
األخذ يف احلسبان البناء على ومايرتتب عليه من ز�دة مياه الصرف الصحي وإفساد الرتبة، مع 

، زج. سيمونإ�ن (والبحار األرض الزراعية، وما أحدثه التلوث اهلائل من تدمري للبيئة، وقتل لأل�ار 
 ).1997 ةعثمان، سنترمجة السيد حممد 

ومن هنا جاء مايسمى ب"الوعي ابألشياء" هبدف التوازن بني االقتصاد ومحاية البيئة، 
وم الطبيعية ابلكشف عن مصادر اخلريات واملوارد يف البيئة هبدف استغالهلا، وانتهى دور قيام العل

كيفما يكون اإلستغالل، وحتول إىل أمهية الوعي بسبل احلفاظ على موارد البيئة، وحسن استثمارها، 
وتنمية قدرات البشر، مبعىن أن تكون هناك صداقة بني اإلنسان وبيئته، وعلى قدر هذه الصداقة 

ئة، فبدًال من قطع الغاابت من أجل االستفادة من أخشاهبا، يتم القطع املمنهج، وغرس تنمو البي
أشجار أخرى، وبدالً من استنزاف األمساك يف البحار، مينع الصيد اجلائر، ويراعى فرتات وضع البيض 

 ).1993لألمساك( مراد هوفمان، سنة 
رد اليت منحها هللا تعاىل للشعب يف أرضه املوارد البيئية عرفت يف الشريعة اإلسالمية أب�ا املوا

اخلاصة به، مبا فيها من خريات على ظاهر األرض ويف ابطنها، ماعلمه الشعب يف زمن ما، أو مل 
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يعلمه وعلمته أجيال اتلية له، وابلتايل يكون املستهدف البحث يف رؤية اإلسالم للموارد وسبل 
 ).1989 ةالغزايل، سن دعبد احلمي(استغالهلا 

والنتيجة ستكون ابلضرورة احتدام الصراع والتنافس حول امتالك املوارد، مايؤدي إىل 
) إىل كوكب آخر مبساحة 2050استنزافها، وما سيجعل اإلنسانية حتتاج يف منتصف هذا القرن (

األرض لتلبية حاجات تسعة ماليني شخص، وهي التقديرات املتوقعة لسكان العامل( عبداحلميد 
)، حيث جاءت تقديرات األمم املتحدة للبيئة أكثر تشاؤماً؛ إذ يتوقع حصول 1989الغزايل،سنة 

، هذه نتيجة طبيعية هلذا التصور الغارق يف املادية، لكن عندما يستحضر 1932الكارثة من العام 
البعد الروحي الزاخر بكل معانيه اإلنسانية، فإن الطبيعة ينظر إليها بكل مافيها من موارد وخريات، 

عتبارها نعمة إهلية أوجدها هللا سبحانه وتعاىل لينتفع هبا الناس، وحينما يعترب هؤالء الناس كلهم اب
عباد هللا املكرمني من قبله عز وجل مبا خصهم به من مميزات، فإن النتيجة عندئذ ستكون التعاون 

 والتعارف بني الناس، وليس الصراع والتطاحن.
ة الذي توصل إليه اإلنسان أخرياً، وقد جاء بعد معا�ة وال شك أن مفهوم التنمية املستدام

طويلة، وإهدار هائل للموارد الطبيعية، وما أحدثته الصناعات املختلفة من ملواثت أفسدت الرتبة 
)" 1993واملاء واهلواء، تداركه الدين اإلسالمي، ونبهت عليه تعاليمه، كما أكده "هوفمان، سنة 

لبيئة؛ حيث يرى أن السبب احلقيقي ملا آلت إليه البيئة من وضع يف حبثه عن عالقة اإلسالم اب
متدهور �تج عن اغرتار اإلنسان غري املؤمن بوجود هللا، فسولت له نفسه أنه السيد املسيطر على 
الطبيعة، فاعتقد ذلك يقيناً، وسعى إىل استهالكها، أما املسلم فيدرك أنه ال ميلك شيئاً، وأن امللك 

 البيئة وديعة استخلفه هللا فيها؛ ليقوم حبقها ويستغلها استغالًال مسؤوًال.هلل وحده، وأن 
ويف سبيل ذلك فهو مكلف ابالعتدال يف كل شيء، وعدم استهالك موارد بيئته وال طاقاهتا، 
فليست القضية تغنياً ابلطبيعة بل يف تغيري اإلنسان نفسه بصفته املستهلك ملواردها، وإلتزام االعتدال 

قيود املعقولة واحلكيمة على النفس يف التعامل معها، مع تغيري النظام اإلقتصادي املستغل وفرض ال
واملنتهك لقوانني الطبيعة، فالبيئة مصدر لتدعيم اإلميان يف القلوب، يتجلى فيها إعجاز اخلالق جل 
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ميان، حىت تكون شأنه، والتغيري املنشود البد أن يطول اإلنسان نفسه، مبعنىتغيري القلوب، وزرعها ابإل
 عالقتها مع الطبيعة عالقة ائتمان وحب واستخالف من هللا سبحانه وتعاىل.

 
 التوصيات  4.0

من خالل ماسبق نستخلص بعض التوصيات ومنها ضرورة نشر الوعي البيئي أبمهية احملافظة على 
طريق املدارس  البيئة وحرمة االعتداء عليها وتلويثها املستوحاه من الشريعة اإلسالمية وذلك عن

ووسائل االعالم لتوجيههم لكيفية التعامل مع البيئة واحلفاظ عليها، وكذلك التعاون مع اجملتمع 
الدويل مبختلف الصور يف سبيل محاية البيئة ومنع تلويثها، واالنضمام للعهود واالتفاقيات الدولية 

خللق بيئة صحية وسليمة، وحتديد  املنعقدة حلماية البيئة مامل تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
جهاز قضائي دويل له سلطة النظر يف النزاعات الدولية اخلاصة بقضا� البيئة جملرد انتهاكها لقواعد 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان البيئية اذا نتج عن هذا االنتهاك أضرارا ماسة ببيئة املناطق فيما وراء 

المة البيئة هو حق لكل اإلنسانية، وأيضًا جيب أن تكون االختصاص احمللي، طاملا أن احلق يف س
النصوص اليت حتمي البيئة يف القوانني احمللية مقرونة بعقوابت رادعة ملن يلحق الضرر ابلبيئة، وعدم 
استنزاف املوارد الطبيعية ابلبيئة، وذلك إبستعمال طاقات متجددة بديلة عن احلالية وصديقة للبيئة، 

 طاقة الر�ح وطاقة املياه.كالطاقة الشمسية و 
 

 اخلامتة  5.0
إن البيئة هي كل ماحييط بنا من نطاق مائي، وهوائي، أو �بسة، جبميع مكو�هتا احلية وغري احلية، 
فالبيئة مالذ اإلنسان ومكان عيشه وممارسة نشاطاته، فإن صلحت عاش اإلنسان بسالم وصحة و 

لى إن فسدت أو اختلت عناصرها توالت على البشرية املشاكل أبنواعها، فحماية البيئة واجب ع
كل فرد؛ ويكون ذلك إلدراك اإلنسان حلقيقة أن البيئة هي حق لكل كائن حي، وأن مينعه هذا 
اإلعتقاد من ختريبها أو إحلاق أذى فيها أوًال، أما اثنياً فهو اتباعه للسلوكيات الصحيحة اليت التضر 

وري، وتدوير املواد هبا، مثًال يكون ذلك إبستعمال مصادر الطاقة النظيفة والبديلة عن الوقود األحف
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والنفا�ت، وغريها من األساليب املنصوص عليها من قبل هيئات محاية البيئة. من أجل ذلك بذلت 
اجلهود وأنشئت املؤسسات واملنظمات البيئية اليت هتدف إىل محايتها واحلفاظ عليها، إذ أنه هناك 

ي العاملي احلايل اآلن ملوث بعض الدالئل احلالية اليت تشهد على مشكلة التلوث، فالغالف اجلو 
بدرجة كبرية، ويفيد العلماء أبن طبقة األوزون الواقعة فوق نصف الكرة الشمايل تزداد ترققًا مبقدار 
الضعفني عما توقعه العلماء قبل عدة سنني، وسيؤذي تراكم كميات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي 

وسيكون لكل من تدمري طبقة األوزون وظاهرة  إىل ز�دة االحتباس احلراري يف املستقبل القريب،
االحتباس احلراري عواقب كارثية على احلياة على سطح األرض، كانتشار األمراض السرطانية، 
واإلخالل ابلسلسة الغذائية يف احمليطات، وارتفاع مستوى سطح البحر، غمر العديد من اجلزر، 

ذلك فإن جهود دولية هامة قد بذلت ومازالت وحدوث الفياضا�ت يف العديد من املدن الساحلية، ل
تبدل لتوضيح إلتزامات الدول خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
ماخيص التدهور البيئي، وقد أتثر تطور قانون حقوق اإلنسان يف هذا اجملال مببادئ وأدوات تستخدم 

مازالت متواصلة لتكريس احلقوق البيئية مبا فيها احلق يف  يف إطار نظام محاية البيئة، كما أن اجلهود
 البيئة السليمة.
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 قدمةامل  1.0
القضا� االقتصادية اليت طرحت نفسها بشدة يف العامل املعاصر، تعترب قضية األمن الغذائي من أهم 

وذلك نتيجة للتأثريات اخلطرية اليت تنتج عن هذه القضية، واليت تكون على عالقة وثيقة ابلنواحي 
االقتصادية والسياسية، وتتعدي ذلك لرتتبط بشكل مباشر ابألمن القومي للمجتمعات، هذا 

وعلى هذا األساس تعترب ثقافة األمن اعية والثقافية اليت ترتتب عليها، ابإلضافة إىل األبعاد االجتم
الغذائي من أهم املشكالت اليت شغلت الرأي العام على مستوى الباحثني والدارسني يف اجملاالت 
االقتصادية واالجتماعية واألمنية يف الوطن العريب بصفة عامة، وعلى مستوى دول اخلليج العريب 

ك يف ضوء العالقة الوثيقة اليت تربط بني ثقافة األمن الغذائي، وبني االجتاهات بشكل خاص، وذل
اجلغرافية والبيئة اليت تتميز هبا بيئة اخلليج العريب؛ حيث تعترب من املناطق املناخية الصعبة اليت تقل 

 .فيها املياه
السياسي واألمين تتضح أمهية موضوع نشر ثقافة األمن الغذائي، وذلك على املستوى وهنا 

يف دول اخلليج العريب؛ تلك الدول اليت تتشابه يف طبيعة النواحي اجلغرافية واملناخية، كما أ�ا تعاين 
من العديد من الصراعات السياسية واألمنية على املستوى احمللي والدويل، ومن مث يصبح موضوع 

مستقبل األمن الغذائي يف ى حتقيق نشر ثقافة األمن الغذائي من اجلوانب الضرورية اليت تساعد عل
 منطقة اخلليج العربية.

يف هذا وتكتسب العالقات العامة دورًا كبريًا يف نشر الوعي والثقافة الغذائية، ويتضح ذلك 
ز�دة التعاون، وتعزيز االنتماء بني املؤسسات االقتصادية، وبني مجهور املواطنني، وعليه دورها يف 

، كما عالقات العامة داخل مؤسسات األمن الغذائي يف جمتمع الدراسةتوظيف دور التضح أمهية ي
يف حتقيق األمن الغذائي على مستوى الدول العربية، كما أن له أمهيته الكبرية االستثمار الزراعي أن 

هذا األمر ال ميكن تناوله بشكل منفرد، ويف ذلك دليل على أمهية التعاون العريب املشرتك من أجل 
اء الكايف، وحتقيق املتطلبات الغذائية، وخاصًة على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي توفري الغذ

 .اليت تعاين من الظروف املناخية واجلغرافية الصعبة
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العالقات العامة من أهم اجملاالت اليت ركزت عليها البحوث والدراسات احلديثة، تعد وعليه 
من مجهور املواطنني بثقافة األمن الغذائي، واليت تعد  وذلك نظرًا إلمكانية االعتماد عليها يف توعية

أهم املفاهيم اليت تركز عليها املنظمات االقتصادية يف العصر احلديث سواء كان ذلك على املستوى 
 .الوطين أو اإلقليمي أو الدويل

ال شك أن كافة الشركات واملنظمات احلديثة تعتمد على العالقات العامة بشكل كبري ومما 
اعتبار أن ذلك العلم يعد من أهم العلوم اإلدارية املعاصرة اليت تساعد على دراسة املهام  على

التسويقية وربط املنظمة بغريها من املؤسسات داخل اجملتمع الواحد؛ هذا إىل جانب دور جمال 
ا دور العالقات العامة يف ز�دة الكفاءات النادرة على مستوى العاملني، كما أن العالقات العامة هل

وحتقيق األهداف الوظيفية اليت تعتمد عليها املنظمات  ،ابرز يف الوصول إىل النتائج اإلجيابية
 .والشركات واملؤسسات الكبرية يف العصر الراهن

وعلى الرغم من التحد�ت اليت تواجه دولة اإلمارات العربية املتحدة ابعتبارها بيئة صحراوية 
التغريات املناخية الصعبة إىل جانب قلة األراضي الصاحلة للزراعة تعاين من شح املياه والكثري من 

وندرة األمطار إال أن الدولة تعمل على حتقيق اخلطط واالسرتاتيجيات اليت تكفل عدم أتثر املخزون 
االسرتاتيجي من الغذاء وخاصة يف فرتات األزمات والعمل على ضمان اإلمداد املتواصل للسلع 

 العاملية.  الغذائية من األسواق
دولة اإلمارات العربية املتحدة مع األزمات اليت مير هبا العامل املعاصر بنوع من هذا وتتعامل 

االحرتافية وذلك يف ضوء السعي حنو حتقيق وتوفري االحتياجات واملتطلبات الغذائية وسد الطلب 
إنتاج وتوزيع املنتجات الغذائية على الغذاء واملياه وتلبية احتياجات املستهلكني ومواصلة العمل على 

احمللية يف إطار التأقلم مع املستجدات واملتغريات املتسارعة ومن مث الوصول إىل حتقيق االكتفاء الذايت، 
كما هتتم الدولة ابلعمل على أتمني الغذاء الكايف يف ظل أتثر اإلنتاج وتعطل سالسل التوريد، حيث 

يف ضوء ختطيط ووضع االسرتاتيجيات اليت من شأ�ا حتقيق تتعامل مع تلك الظروف أبرحيية كبرية 
 األمن الغذائي ونشر الثقافة اآلمنة واليت تعتمد على تعزيز األمن الغذائي.
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تقوم قضية األمن الغذائي على ضرورة توفري السلع واملنتجات الغذائية األساسية وبناء كما 
يت يعتمد عليها السكان بشكل يومي وذلك املنظومة الفعالة من خمزو�ت السلع االسرتاتيجية ال

هبدف تكوين احتياطيات منها من أجل مواجهة الظروف االستثنائية اليت تتعلق ابالستقرار السلعي 
وعليه يتضح أن املخزون الغذائي االسرتاتيجي ال تعتمد عليه الدول إال ، وحتقيق التوازن يف األسعار

إال أن الكثري من الدول يف العصر احلديث تلجأ إىل يف الظروف الطارئة ، وعلى الرغم من ذلك 
االعتماد على ذلك املخزون الغذائي من أجل الوفاء ابحتياجات السوق احمللي اليت تفرضها أزمة 

ويف هذا السياق جند تقارير منظمة الغذاء واليت تؤكد أن كميات املخزون العاملي من احلبوب  ،الغذاء
ذي يؤكد أمهية بناء املخزون االسرتاتيجي للكثري من السلع الغذائية قد اخنفضت بشكل كبري األمر ال

األساسية حتسًبا للظروف املستقبلية الصعبة وخاصة يف منطقة اخلليج العريب اليت تتميز بظروف 
 مناخية صعبة إىل جانب ندرة املياه العذبة.

ليج تعتمد على ومما ال شك فيه أن سياسة املخزون الغذائي االسرتاتيجي يف بلدان اخل
مفردات السلع اليت ينبغي ختزينها إىل جانب حتديد الكمية اليت يتعني توافرها، هذا ابإلضافة إىل 
حتديد املدة اليت يغطيها املخزون والتعرف على املخازن وسالمتها هذا ابإلضافة إىل آليات الشراء 

يف منطقة اخلليج جند الكثري من  وحول اتباع سياسة تكوين املخزون الغذائي االسرتاتيجي ،والتخزين
الدراسات االقتصادية اليت تؤكد أمهية تسليع األراضي الزراعية واملياه العذبة كإحدى البدائل اليت 

هذا ويتضح من خالل  ،ميكن االعتماد عليها يف أتمني االحتياجات الغذائية يف منطقة اخلليج العريب
ول اخلليج العريب لن تتأثر على املستوى القريب على التصنيف املتكامل حلالة األمن الغذائي أن د

مستوى الغذاء أو املياه حيث يظهر املؤشر السنوي لألمن الغذائي العاملي مدى توافر الغذاء والقدرة 
على حتمل تكاليفه إىل جانب معيار اجلودة والسالمة يف معظم دول اخلليج العريب وذلك مع األمهية 

اإلمارات العربية املتحدة يف املنطقة العربية ابعتبارها األوىل عربًيا يف مؤشر  اخلاصة اليت تكتسبها دولة
األمن الغذائي يليها اململكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما حتتل دولة اإلمارات املركز الثالث 

 على مستوى الثالث من حيث القدرة على حتمل تكاليف الغذاء.



 

83 

اخلليجي سياسة التعاون يف جمال األمن الغذائي وحتقيق تتبىن دول جملس التعاون هذا و 
اإلكتفاء وذلك من خالل إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أو يتفوق على الطلب احمللي 
وكذلك حتقيق األمن الغذائي بشكل نسيب من خالل ز�دة قدرة الدول على توفري االحتياجات من 

ئي وذلك ابحلد الذي يضمن توفري املستوى األدىن من تلك السلع الغذائية بشكل كلي أو جز 
ومما ال شك فيه أن اجملتمع اخلليجي قد اعتمد على سياسة ، االحتياجات بصورة مستمرة ومنتظمة

حترير التبادل التجاري الدويل األمر الذي يعكس كيفية حتقيق األمن الغذائي املطلق والذي أصبح 
يف العصر احلديث حيث يساعد ذلك على حتقيق االستقالل  هدف أساسي لدى الكثري من الدول

هذا وقد اعتمدت السياسة اخلليجية يف اجملال ،االقتصادي والسياسي وصياغة سياسة عدم التبعية
االقتصادي على التخصص اإلنتاجي اخلليجي من خالل مبدأ املزا� النسبية املتوفرة واليت من شأ�ا 

اجلغرافية الصعبة وكذلك توفري املوارد املتاحة يف كل دولة من دول التغلب على األوضاع البيئية و 
 .اجمللس من اإلنتاج النبايت واإلنتاج احليواين واإلنتاج السمكي الطبيعي أو عرب املزارع السمكية

وعلى املدى الطويل ميكن التأكيد على أن قضية األمن الغذائي سوف تزداد خطورة وذلك 
ليت سوف حتدث على مستوى الدول العربية بشكل عام وعلى مستوى بعض نتيجة الفجوة الغذائية ا

من دول جملس التعاون اخلليجي بصفة خاصة وذلك نتيجة الظروف البيئية واجلغرافية؛ األمر الذي 
يعكس أمهية التطور مع التغريات املتسارعة يف العصر احلديث والعمل على تذليل الصعوابت اجلغرافية 

رة نشر ثقافة األمن الغذائي والتوعية بني مجهور املواطنني؛ األمر الذي يساعد يف والتأكيد على ضرو 
حتقيق االكتفاء الذايت من السلع الغذائية األساسية إىل جانب التأكيد على أمهية صناعة القرارات 

 االقتصادية ذات الصلة بقضية األمن الغذائي اخلليجي. 
� التنمية على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي ترتبط إشكالية األمن الغذائي بقضاهذا و 

بشكل عام األمر الذي يؤكد على حتمية االستفادة من معطيات العلم والثورة التكنولوجية احلديثة 
يف تطوير قطاع الزراعة وما يرتبط به من النواحي التعليمية والبحثية األمر الذي يعكس العالقة اليت 

وعليه؛ ينبغي االعتماد على الكوادر البحثية ودعم البحوث ، صاد العقولتربط بني اقتصاد احلقول واقت
الزراعية والدراسات يف دعم االستثمار الزراعي من خالل ما يعرف ابسم تسويق البحوث العلمية 
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األمر الذي يساعد على تطوير البحث الزراعي وز�دة الناتج احمللي الزراعي على مستوى كافة السلع 
راعية, هذا ابإلضافة إىل أمهية تطوير منظومة البحث العلمي واالعتماد على الكوادر واحلاصالت الز 

املؤهلة اليت من شأ�ا التغلب على معوقات اإلنتاج الزراعي يف اجملتمع العريب، ومن مث الوصول إىل 
 حتقيق األهداف اإلنتاجية الزراعية واملائية.

عي ابلعمل على دعم احملاصيل األقل استهالًكا هذا وتقوم الدراسات العلمية يف اجملال الزرا
للمياه من أجل زراعتها يف دول اخلليج وذلك نظرًا الرتباط األمن الغذائي بقضا� املياه. هذا ابإلضافة 
إىل أمهية استغالل العلم والبحوث الزراعية يف حتقيق األمن املائي مبنطقة اخلليج العريب من خالل 

وارد املياه البديلة وكذلك املوارد غري التقليدية واليت تشتمل على املياه التوسع يف االعتماد على م
املعاجلة ثالثًيا، وهذا يتطلب ز�دة الوعي والتثقيف لدى مجهور املواطنني بكيفية ختفيف الضغوط 
على مصادر املياه العذبة كما يتم االعتماد أيًضا على نظر�ت االستمطار الصناعي واليت ميكن من 

ا تغيري كمية أو اجتاه هطول األمطار وذلك هبدف القضاء على مناطق الشح املائي واالستفادة خالهل
من التكنولوجيا احلديثة ابلشكل الذي يعكس التقدم والرقي ونشر الثقافة الصحيحة على مستوى 

 الغذاء واملياه.
اخلليجي قد ومن اجلوانب اليت ميكن التأكيد عليها يف هذا اإلطار أن دول جملس التعاون 

اعتمدت على تقنية اإلعذاب أو ما تعرف ابسم حتلية مياه البحر حيث أصبحت أكرب منتج للمياه 
% من إمجايل املنتج عاملًيا. هذا وتتصدر اململكة العربية 60احملالة على مستوى العامل بنسبة تفوق 

ت العربية املتحدة واليت تنتج حنو السعودية التصنيف العاملي يف إنتاج املياه احملالة تليها دولة اإلمارا
ولعل كل هذه التقنيات تعكس أمهية التنمية يف اجملال الزراعي  ،% من احتياجاهتا املائية75.5

واملائي من أجل دعم األمن الغذائي يف دول اخلليج العريب اليت تعاين من صعوبة الظروف املناخية 
 وندرة املياه.

اليت يتم االعتماد عليها يف دعم ثقافة األمن الغذائي  مما سبق يتضح تطور وتنوع األساليب
على مستوى دول جملس اخلليج العريب بشكل عام ودولة اإلمارات العربية بشكل خاص؛ األمر الذي 
يؤكد على أمهية االستفادة من معطيات الثورة التكنولوجية يف حتقيق األمن الغذائي واملائي وتلبية 
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حلاصالت الزراعية إىل جانب أمهية االعتماد على البحوث العلمية متطلبات السكان من السلع وا
 .والدراسات الزراعية املتطورة بشكل ميكن من خالله حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة

يف قضية األمن الغذاء من خالل العربية املتحدة قد حكومة دولة اإلمارات كما يتضح أن 
صلة بتلك القضية واليت من بينها إنشاء جملس اإلمارات لألمن العديد من املبادرات املهمة ذات ال

الغذائي واعتماد النظام الوطين للزراعة املستدامة وإنشاء بنك اإلمارات للطعام مث اعتماد املرسوم 
بشأن تنظيم املخزورن االسرتاتيجي للسلع الغذائية والذي يهدف  2020لسنة  3بقانون احتادي رقم 
وارد الغذائية يف الدولة عند حصول األزمات والطوارئ والكوارث ابإلضافة إىل إىل تنظيم خمزون امل

 .حتقيق االستدامة يف جمال الغذاء وإطالق جملس الوزراء السرتاتيجية األمن الغذائي واملائي
يتضح أن االستثمار الزراعي اخلارجي ميثل إحدى االسرتاتيجيات احلديثة اليت تعتمد كما 

لتعاون اخلليجي من أجل الوصول إىل مرحلة التأمني الغذائي، حيث يساعد عليها دول جملس ا
االستثمار على حتقيق االستقرار يف اجملال الزراعي واملساعدة أيًضا على الوصول إىل االستدامة 
والتغلب على املخاطر اليت تواجه أمن الغذاء واملياه، ومن مث حتقيق االستقرار واألمن االقتصادي 

 املتكامل.
يتضح أن حكومة اإلمارات العربية املتحدة قد اهتمت بدعم األمن الوطين من خالل كما 

توفري األمن الغذائي القائم على األساليب العلمية الذي قلما جنده يف الكثري من دول العامل. فقد 
 برهنت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة على صحة الرؤية يف قضية األمن الغذائي من خالل
أزمة كورو� منذ بداية العام احلايل واليت أثبتت أن دولة اإلمارات العربية املتحدة هلا اسرتاتيجيتها 
اخلاصة يف إدارة قضية األمن الغذائي فنجدها تؤكد على أن األمن الغذائي ميثل أحد أركان األمن 

 .الوطين، كما أ�ا جتعله على قمة أولو�ت األجندة الوطنية
 

 املراجع
دراسة مقارنة بني  -منال السلمي: اجتاهات ممارسي العالقات العامة حنو أخالقيات املهنة وعالقتها مبستوى األداء -
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 املقدمة 1.0
يعد املدخل التحويلي يف القيادة أحد املداخل املعاصرة الذي ركزت عليه الكثري من البحوث منذ 

، والقيادة التحويلية “اجلديدة القيادة” أطروحاتفالقيادة التحويلية تعد جزءاً من  الثمانينات،أوائل 
يري واألهداف طويلة هي العملية اليت تغري األفراد وحتوهلم، وهي تركز على القيم واألخالق واملعا

 ،إبنسانيةشباع حاجاهتم ومعاملتهم األجل، وتشمل القيادة التحويلية على تقومي دوافع األفراد وإ
 .وهي عملية تندرج ضمن القيادة ذات الصبغة الكاريزمية والرؤية املستقبلية

  ،من القيادة ويل ميكن استخدامه لوصف مدى واسعكما أن القيادة التحويلية مدخل مش
"فالقيادة مفتاح النجاح يف أي عمل، فكل شيء يتوقف على القيادة، وتتغري املنظمة عندما يتغري 
القائد, ونظرًا لظهور متغريات عدة يف جوانب خمتلفة من حياة الناس شكلت ضغوطًا كبرية على 

ت ابلرؤى ا، فكان البد من وجود أفراد يقومون بتزويد املؤسساهباملؤسسات اليت يعملون  و األفراد
املوارد وأمثنها  أعظمهبا العاملني، فالعنصر البشرى من  ياليت ميكن أن حيتذ ىالعلمية واألدوار املثل

ألى منظمه، والبحث عن العنصر البشرى املتميز أصبح مطلبًا صعبًا ألى منظمة، وقد ثبت مراراً 
ساسًا يف نوعية القيادة اليت وتكرارًا أن الفارق الفاصل بني حتقيق النجاح والفشل اإلداري يكمن أ

ميارسها املديرون، وهلذا بدأ البحث عن منط قيادي قادر على التعامل الفاعل يف ظل هذه الظروف، 
من األساليب اليت ظهرت حديثًا هبذا االسم اجلديد يف  وفظهر ما يسمى ابلقيادة التحويلية. وه

 كتابه بعنوان القيادة، حيث قدم من جمال القيادة على يد األمريكي "جيمس ماكجروجر برينز" يف
خالل هذا الكتاب شرحاً ملفهوم القيادة التحويلية من أجل نقل املنظمات وما تتضمنه من عمليات 

 ). 2015تنظيمية لتصبح أكثر انتاجية وكفاءة" (ربيع، 
 
 الدراسات السابقة  2.0

ادة التحويلية وشرح أبعادها ): هدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم القي2015العامري (دراسة 
 التحويلية،والكشف عن مدى متتع املديرين ابملؤسسات العامة بسمات القيادة  املختلفة،وخصائصها 

والتعرف على رؤية املوظفني عن مدى احلاجة إىل أجزاء تغيري يف املؤسسات العامة وإىل أي مدى 
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ظفني حنو التغيري ورؤيتهم ملدى متتع املديرين وبيان العالقة بني اجتاهات املو  التغيري،سيتم قبول هذا 
 .بسمات القيادة التحويلية

هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني القيادة التحويلية يف  ):Lucks )2016دراسة 
املدارس الثانوية يف مدينة نيويورك وبني دافعية العاملني األصليني يف تلك املدارس ولتحديد إىل أي 

وبشكل أدق اخترب الفرضية القائلة أنه كلما اجته  الدافعية،مدى ميكن للقيادة التحويلية أن تؤثر يف 
 القيادة التحويلية كلما زادت دافعية العاملني.القائد حنو 

): هدفت الدراسة إيل بيان العالقة بني القيادة Griffith  )2016دراسة جريفث
التحويلية ورضا  العاملني وأدائهم املدرسي ورغبتهم يف ترك العمل، ومت تطبيق هذه الدراسة على 

ززت نتائج الدراسة الدليل القائل أبن القيادة مدارس ابتدائية يف منطقة تعليمية كبرية احلجم ، وقد ع
التحويلية تظل أحد أهم أمناط القيادة األكثر فاعلية يف مجيع املنظمات، مبا يف ذلك املنظمات 
التعليمية احلكومية، ومل تكن القيادة التحويلية ملدير املنظمة مرتبطة بشكل مباشر مع األداء املدرسي 

 ظيفي عامًال وسيطاً بني هذين املتغريين.وترك العمل، بل كان الرضا الو 
: هدفت الدراسة إىل Barnett Mccormick, Conners (2016)دراسة 

وتوصلت  وإنتاجه،اختبار العالقة بني القيادة التحويلية واإلجرائية واملتسيبة وبني خمرجات املوظف 
 ة وأسلوب القيادة اإلجرائية وقدأن العاملني ال مييزون بني أسلوب القيادة التحويلي نتائج الدراسة إىل

أن العاملني ال مييزون بني املثريات الفكرية ، كما عزى الباحثون ذلك إىل التشابك بني النمطني
إجيابيا إبنتاجية املوظف وخمرجاته وجهوده  القيادة التحويلية ارتباط، غري أن لوالكارزماتية ودافع اإلهلام

 دافعتيه حنو العمل.اإلضافية والرضا الوظيفي والفعالية و 
هدفت الدراسة إىل معرفة آاثر هذ ه القيادة : )Kinatte & Others )2017دراسة 

وتوصلت الدراسة إىل  املدرسي.ومعرفة طبيعتها ضمن اإلطار  فيها،على مديري املدارس والعاملني 
األهداف اخلاصة للعاملني، ن للقيادة التحويلية أتثريات قوية مباشر ة وغري مباشرة على لتالية أالنتائج ا

للظروف املدرسية الداخلية  ، وكذلكاليت تؤثر بدورها بشكل مباشر على آرائهم وقناعاهتم ومعتقداهتم
التأثري األقوى واملباشر على معظم العوامل واملتغريات التابعة اليت خضعت للدراسة وهذه الظروف 
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ترتبط ممارسات القيادة ، وكذلك  املدارسالسائدة يف بدورها تتأثر مبمارسات القيادة التحويلية
 حتقيقها.التحويلية ببناء الرؤية وابملمارسات اليت تعزز االلتزام أبهداف اجلماعة وبضرورة 

): هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني السلوك القيادي وكل من Otto, 2017دراسة "(
وقد مشلت الدراسة منظمتني من  التنظيمية.ابلعدالة  وإحساسهموالء املوظفني والتزامهم التنظيمي 
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية  األمريكية.قطاع األعمال يف والية ميتشجان 

اجيابية بني السلوك القيادي للمدير من جهة وبني كل من والء املوظفني وإحساسهم بعدالة التوزيع 
ود فروق ذات داللة إحصائية يف العالقات بني وج، وكذلك وعدالة التعامالت من جهة أخرى

 السلوك القيادي وكل من االحساس ابلعدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي.
هدفت هذه الدراسة حتديد العالقة بني أمناط القيادة  :Sahin, S  (2018) دراسة

 يت توصلت إليها الدراسةالتحولية والتعاملية لدى مديري املدارس وثقافة املنظمة، ومن أهم النتائج ال
نتائج كل من املديرين والعاملني ابن منط القيادة التحولية هو الغالب واألكثر اعتمادا من النمط  أن

حبسب وجهة نظر ، و  التعاملي، بينما يعترب مديري املدارس ثقافة املنظمة أكثر اجيابية من العاملني
ية واجتاهات التعاون الثقايف، والتطور التعليمي واملظاهر املديرين هنالك عالقة اجيابية بني القيادة التحول

الثقافية االجتماعية التعليمية لثقافة املنظمة، أما حبسب آراء العاملني فان هنالك عالقة اجيابية بني 
ي القيادة التحولية واملفهوم العام للثقافة املدرسية وبني القيادة التعاملية والتعاون الثقايف، التطور التعليم

 واجتاهات الثقافة االجتماعية التعليمية.
: هدفت الدراسة إىل معرفة املمارسات Leithwood & Jantzi )(2019 دراسة

اإلدارية يف املدارس التابعة ملدينة وانتاريو يف كندا ومعرفة مدى اجناز تلك املدارس للتعاون الثقايف 
املستخدمة من قبل اإلداريني لتطوير تعاون ثقايف أفضل،  واالسرتاتيجياتاملدرسي وأمهية التطوير 

الباحث املقابالت الشخصية جلمع البيا�ت من قبل اإلداريني يف املدارس، وتوصلت  واستخدم
 الدراسة للنتائج اآلتية:

إن اجملموعات املدرسية لديها تعاون أكثر نسبياً ، والعالقة بني االسرتاتيجيات املقدمة من 
) اسرتاتيجيات للتأثري على الثقافات 6(ولقد استخدم اإلداريون  وبسيطة،هي مباشرة اإلداريني 
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املدرسية مبا فيها تقوية الثقافة املدرسية وتوظيف آليات بريوقراطية خمتلفة إلنعاش وتدعيم التغيري 
ركة املسئولني االتصال مباشرة مع املعاير الثقافية والقيم واملعتقدات ومشا متطور،الثقايف مع تبين طاقم 

 الثقافية.واستخدام الرموز للتعبري عن القيم 
هدفت هذه الدراسة فحص مدى رضا املوظف عن ) (Rugg, L 2019 دراسة

ممارسات املدير للقيادة التحويلية، وذلك ابستخدام استمارة القيادة متعددة العوامل 
)Multifactor leadership questionnaire املديرين ) وفحص وجود فروقات بني

والعاملني على أساس العمر، واجلنس، وسنوات اخلربة للمدير واملوقع اجلغرايف للمؤسسة. ومن أهم 
النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: هنالك عالقة بني رضا املوظف ومنط القيادة التحويلية لدى 

من منط القيادة التحويلية،  املديرين، حيث تبني أن العاملني أكثر رضا مع املديرين ذو الدرجة املرتفعة
نه ال توجد فروقات بني رضا العاملني واملديرين التحويليني تعزى للموقع اجلغرايف للمؤسسة، أكما تبني 

 واجلنس، والعمر أو سنوات اخلربة للموظف.
: هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة Tichy,and Devanna )(2020دراسة 

اهليكلة  وإدراك الناجحة،وفهم ديناميات التغيري  وممارساهتا،القيادة التحويلية وأبرز خصائصها 
وتوصلت الدراسة إىل أن قادة  املنظمة،والعمليات واإلجراءات املطلوبة إلحداث التغيري الذايت يف 

ن اخلصائص العامة اليت متيزهم عن القادة اإلداريني التغيري يشرتكون بصورة واضحة يف جمموعة م
 التقليديني.
 

 القيادة التحويلية  3.0
القيادة أحد أهم أركان األعمال الناجحة بل ال ميكن ألي عمل أن حيقق التميز املنشود بدون أن 

رف كيف ولكن من املهم أوًال أن نع أثراً،يوفق بقيادة تسري به حنو أهدافه أبسهل الطرق وأعمقها 
مث البد أن نتعرف على  الشخص؟وهل نستطيع صناعتهم أم هي فطرة تولد مع  القادة؟جند هؤالء 

ولعلنا منر على أهم العقبات اليت قد متر على القائد  املؤثر،أهم السمات اليت جيب أن تتوفر يف القائد 
 هبا.ومن مث خنتم بوصية أخرية جيب على القادة االهتمام 
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  مكتسبة؟هل القيادة فطرية أم  واسع،السؤال الذي أّرق الكثري وأصبح حمل جدل 
 األمر.ولعلنا ال نقف كثريا عندها ملا كسبت من نقاش متكرر ونذكر أهم من حتدث يف هذا 

أجد نفسي متيل وحسب  إطالقاً، لذاوهذا ال ينفي إمكانية تعلم القيادة وامتالك مهارهتا 
عامًا يف العمل اإلداري القيادي أن أفضل ما ميكن قوله يف هذا  18ل ما رأيته يف العمل خال

حيث  الطريق)سر النجاح ولكن أين  (القيادةحممد يف مقالة  معبد الرحي الدكتور:املوضوع ما نقله 
 قال:

% من الناس ممكن أن يتعلموا مهارات القيادة وأن 98% إىل 96تشري الدراسات أن 
وهذا ما اعتقد قربه  قادة،% ال ميكن أن يكونوا 1% إىل 2رة وأن % هم قادة ابلفط1% إىل 2

 للواقع الذي نراه يف حياتنا العملية اليومية.
عليه فإن من املنطق أن يتم البحث عن القادة يف حياتنا من خالل البيئات اليت حتفز القيادة 

 احلقيقيون.عرفة القادة وكذلك من خالل العمل معهم وخمالطتهم حيث أ�ا هي االختبار احلقيقي مل
فمنهم من أسهب فيها وفصل كثريًا ومنهم من أوجز واختصر رغم التشابه العام يف هذه 

، ومن أمجل من اختصر هذه السمات حيث املمارسات والنتائج املنشودةالصفات والسمات من 
، حيث أمجل )2012إبراهيم فقي, (د.بشكل علمي ومجيل هو صاحب كتاب سحر القيادة 

 ت مسات القائد ابلتايل:صفا
الذكاء االجتماعي، التفويض، امتالك الروية الثاقبة، التحفيز، الثقافة، الثقة، االلتزام 

 العقلي.ابخلطط، االلتزام األخالقي، الذكاء 
ولكن من  وهذه تعترب أهم السمات والصفات اليت جيب توفرها يف القائد وليست الوحيدة

الصعب ممارسة العمل القيادي بدو�ا إطالقًا أل�ا حتمل الصفات األساسية واليت تعترب ركن أساس 
 من دونه ختتل العملية القيادية.

القائد يف مسريته القيادة مير مبجموعة من العقبات املختلفة ولعلين أوزعها إىل عدة حماور 
من أمههما عدم استخدام مهارات االتصال  ابلقائد نفسهمشكالت تتعلق  / احملور األول لإليضاح:

بشكل جيد وكذلك الرتدد يف اختاذ القرار، وعدم وضوح الرؤية، وعدم القدرة على التخطيط، وانعدام 
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القدرة على حتديد األهداف، وضعف القدرة على مواكبة التغيري، وكل واحدة من هذه املشكالت 
امل معها ابلتدريب واملمارسة والتقييم بشكل مستمر لضمان عدم تتطلب من القائد التنبه هلا والتع

 وقوعها.
وهي متعددة منها عدم فهم اللوائح واألنظمة  مشكالت متعلقة ابملرؤوسنياحملور الثاين / 

  إليهم.ابلشكل املطلوب، وعدم التناغم بني أعضاء الفريق، وضعف أداء األعمال املوكلة 
بني املديرين حبجة الصالحيات لصراع اوهي  العملقة ببيئة مشكالت متعلاحملور الثالث / 

 ، وضيق الوقت لألعمال اليومية، وبعد مقر العمل عن مساكن املوظفني.وتطبيق التعليمات
كل هذه املشكالت ليست ابملستحيلة وال الصعبة بل تتطلب من قائد املنظمة التنبه هلا 

املناسبة مبكراً، كل ذلك ألننا نؤمن أبن القيادة  واستشراف املشكالت قبل وقوعها ال جياد احللول
 ليست مسميات أو شعارات فقط بل هي اختاذ قرار يف الوقت واملكان املناسبان.

عند احلديث عن القيادة اعتقد أنه من الواجب أن يكون للقيادة التحويلية نصيبا كو�ا 
 ظمات كذلك.أحد عناصر القيادة اليت ختلق أثرا كبريا يف املرؤوسني واملن

كما أ�ا تتفرد بقيمها، فالسلوك   إجيابية،القيادة التحويلية: قيادة إجيابية وراسخة متنح نتائج 
املالحظ جيب أن يكون مطابقا ملا يقتنع به الفرد، وتتضمن القيادة التحويلية استشرافا للرؤى 

كون هذه القيادة من أربعة أبعاد املستقبلية، ودفع وإهلام املرؤوسني لتبين الرؤية واملهام اجلديدة، وتت
 :كما يلي

  الكاريزما: -1
إجياد القائد لرؤية واضحة وإحساس ابلرسالة العليا للمنظمة، وغرس  ”أبنهيعرف هذا البعد 

، كما أن هذا “روح الفخر واالعتزاز يف نفوس مرؤوسيه وحتقيق الثقة واالحرتام من جانبهم 
البعد يظهر من خالل احرتام اآلخرين وبناء ثقتهم الثقة ابملنظمة ككل، فالقادة التحويليني 

ر املرؤوسني ومجع قواهم والتأثري عليهم، خاصة عندما يرى يكونوا أكثر قدرة على تطوي
املرؤوسون أن قادهتم حيققون النتائج املرغوبة، فيصبحون أكثر حتمسا للعمل معهم ويعتربو�م 

 .املثل يف القيم، واالجتاهات، والسلوكيات
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بشكل القائد الكاريزمي يف النمط التحويلي ينسجم مع مرؤوسيه وحيقق هلم كل ما بداخلهم 
كامل ويعريهم جل اهتماماته، كما أنه يبتكر مع مرؤوسيه القدرة على قيادة ذاهتم عندما 

 .يكون ذلك ضرور� ومرغواب فيه
 احلافز اإلهلامي: -2

ويعرب عن تصرفات وسلوكيات القائد اليت تثري يف التابعني حب التحدي وقدرة القائد يف 
م ابألهداف التنظيمية واستثارة روح إيضاح وإيصال توقعاته هلم، ويصف أسلوب االلتزا

 .الفريق من خالل احلماسة واملثالية
  :االستثارة الفكرية -3

وهناك من الباحثني من يسميها ابلتشجيع اإلبداعي وهي إاثرة العاملني جلعلهم أكثر وعيا 
ابملشاكل اليت تعرتض حتقيق األداء اجليد الذي يفوق التوقعات، ويتم ذلك من خالل 

اآلخرين واالستماع ألفكارهم ومقرتحاهتم ومشاركتهم يف أحاسيسهم  التعاطف مع
 .ومشاعرهم

 :االعتبار الفردي  -4
ويشري إىل اهتمامات القائد مبشاعر اتبعيه من حيث التشجيع والتوجيه والنصح واالستماع 

واعتماد إليهم واالهتمام ابحتياجاهتم وإجنازاهتم من خالل تبين اسرتاتيجيات التقدير واإلطراء 
االتصال املفتوح معهم، وإسناد األعمال الصعبة إىل األفراد الذين يستحقو�ا. ولغرض 
تطوير العاملني يفرتض ابلقائد التحويلي عدم معاملتهم بنفس املستوى لكو�م خمتلفني يف 

 .الصفات والسلوك والقدرة على األداء الفاعل
 

 القيادة التحويلية واألداء
ية تعمل على مساعدة العاملني لتجاوز مصاحلهم الشخصية وحتقيق أهداف مجاعية إن القيادة التحويل

عامة لتحقيق رسالة املنظمة وبرؤية واحدة ، فقد توصلت العديد من الدراسات إىل وجود عالقة 
اجيابية بني عناصر القيادة التحويلية واألداء، حيث تشجع القيادة التحويلية العاملني على إعادة 
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فرضياهتم، وطرح أفكار جديدة، وهي بذلك تعمل على تطوير قدراهتم وترفع من مستوى النظر يف 
أدائهم، كما أن للقيادة التحويلية آاثرا إجيابية على فعالية املنظمات، إذ أ�ا تعمل على رفع مستوى 

على الرضا الوظيفي للعاملني، وحتسني أدائهم، وتقود إىل مستو�ت عالية من االلتزام التنظيمي، و 
 .املستوى الفردي جتعل القيادة التحويلية العامل راضيا عن وظيفته واثقا من قيادته

 
 خصائص القائد التحويلي  04.

تناولت العديد من الدراسات اخلصائص واملهارات اليت جيب أن تتوافر يف القائد التحويلي، وتتنوع 
 هم:يالء القادة وكذلك املهام املوكلة إلاخلصائص واملهارات نتيجة لتنوع امليادين اليت يعمل فيها هؤ 

أن من خصائص القائد التحويلي  (Ivana Simić,1998)يرى كل من تيكي وديفا� 
 ما يلي: 

وكيل للتغيري: يعمل القائد التحويلي على خلق وابتكار رؤية لصورة املنظمة يف املستقبل، 
القائد  وميتلك ابلشجاعة ومواجهة املخاطروكذلك يتميز  واليت يقود من خالهلا عملية التغيري.

التحويلي الشجاعة والقدرة على مواجهة الواقع بكل معوقاته ونقل احلقائق لألخرين مهما كانت 
 مؤملة. 

أن القائد التحويلي  ثالذات، حيالثقة ابألخرين ومساعدهتم على النمو والتطوير وحتقيق وميتلك 
 العاملني، والعمل على حتقيقها، ومتكني األخرين من العمل.ه القدرة على إدراك حاجات يلد

القائد التحويلي يعمل من خالل جمموعة من القيم والعمل على حتقيقها وإظهار السلوكيات 
يرسم و  اليت تتناسب مع هذه القيم، وال يقود فقط من خالل الثواب والعقاب واستخدام السلطة.

جراء تغيريات إوحماولة الوصول إىل تلك الصورة على أرض الواقع، و القائد التحويلي صورة للمستقبل 
القدرة على مواجهة املواقف املعقدة واليت تتسم ابلغموض واليت ، ولديه إذا اقتضت الضرورة ذلك

 تكاد أن تكون يومية وتظهر فيها قدرات القائد اإلبداعية.
من  ىجمموعة أخر  Bass M.B& Riggio E.R,2006)وذكر ابس ورجيو (

 : اخلصائص ومنها
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اجتماعي وغري منغلق على ذاته (انبساطي) يتعامل مع األشياء خارج أن القائد التحويلي 
ه ثقة ابلنفس مرتبطة ابلتأثري املثايل واحرتام للذات يلدوكذلك ه. يإطار الذات واملشاعر اخلاصة لد

اليت تؤثر بشكل كبري على أداء وفعالية ذاتية واليت تنتج من اعتقاد الفرد يف قدرته على النجاح و 
املبادرة واجلرأة والصحة النفسية  وميتلك، قدرة عالية على ضبط النفس والتحكم هبا وميتلك القائد.
 اجليدة.

مما سبق يظهر أن غالبية اخلصائص واملهارات مركزه على العوامل الذاتية للقائد وكأ�ا 
وهي غالبا متوفرة يف العديد من القادة، خبالف تتحدث عن نظرية السمات أو نظرية الرجل العظيم، 

بعض اخلصائص املطلوبة يف العملية التحويلية واملتمثلة يف وكيل التغيري والقيادة ابلقيم وامتالك الرؤية 
 اجلذابة، وهي تعرب عن فلسفة وفكر القيادة التحويلية.

  
   مناذج القيادة التحويليأحد   5.0

سات اإلجرائية للقيادة التحويلية، وهي تطبيقات عملية ملا مت عرضة من تعرب هذه النماذج عن املمار 
حيث طبق بعض هذه النماذج  ).78ص ،2014، (العلفي، هدي. أُطر نظرية للقيادة التحويلية

 ام لني(ليتل منوذج لني إم ، و كنموذج (لني إم ليتل، جون كوتر) يف قيادة بعض األقسام االكادميية
يعرض مبادئ عملية لتطبيق القيادة التحويلية وفق منوذج "كوزيس وبوسنر"  )68ص  ،2006ليتل، 

kouzes and posner. :ويتكون من 
 Model the Wayمنذجة السلوك  )1

تعد منذجة السلوك أُويل اخلطوات يف حتويل القيم إىل أفعال، حيث يصبح رئيس املنظمة 
عمل على إيصاهلا إىل العاملني معه، ة أن حيدد القيم اليت يتبناها ويينفسه منوذج للدور وعل

أن أداء العاملني معه لن يرتفع إىل أداء أعلى من الذي حدده هلم وإن كان من الوارد  ويدرك
أن يبقوا أدين من هذه املعايري، وابلتايل فالقيم العالية للقائد حياكيها العاملني معه، ويعمل 

معهم. وتنبع أمهية ذلك يف أن هذه على مناقشة هذه القيم مع األعضاء عن طريق احلوار 
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القيم تؤدي ومتهد إىل مصداقية القائد، كما تعمل كأرضية لبناء الرؤية املستقبلية، كما تسمح 
 بتحدي العملية، وتويل املسؤولية، وتعمل كدعامة لألعمال اليت يقوم هبا املنظمة.

 Inspire a Shared Visionاهلام الرؤية املشرتكة  )2
يس املنظمة مسئولية اهلام أعضاء هيئة التدريس لوضع رؤية مشرتكة للقسم يقع على عاتق رئ

توضح كيفية حتقيق غا�ت وأهداف املنظمة وأعضاء هيئة التدريس معاً، ويدرك أن الرؤية 
البد وأن تكون داخل قلوب أعضاء هيئة التدريس وليست على الورق، لذلك فهو يناشد 

ضع تصور مثري للمستقبل وُمَعظم إلمكانيات املنظمة قلوب األعضاء كما يناشد العقول ، وي
، ويعمل مع أعضاء هيئة التدريس على تكوين رؤية مجاعية من خالل مناشدة طموحاهتم 
وتطلعاهتم اجلماعية ، مما يساعد على ز�دة اإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريس  وتشجيع 

 هدافه .االتصال الفعال داخل املنظمة، مما يعمل حتقيق املنظمة أل
 Challenge the Processحتدي العملية   )3

يشكل تقومي وضع املنظمة أُويل مهام رئيس املنظمة لدى تولية منصبة وجييب التقومي على 
أسئلة، ما الذي نفعله ، وملاذا نفعله ، وكيف نستطيع أن نفعله على حنو أفضل ، مما خيلق 
حتدي للعمليات القائمة ، لكن حتدي العملية قد يتأتى نتيجة لتغريات خارجية ، أو نتيجة 

لي لالستفادة من تلك التغريات، األمر الذي يتطلب معه ختطيط جيد لتحقيق لتخطيط داخ
أقصي إفادة ، ومن مث يعمل رئيس املنظمة على وضع خطه ترتجم هذه التغريات إىل خطوات 
ملموسة ألعضاء هيئة التدريس لتطبيق عملية التغيري، وعلى رئيس املنظمة أن يبحث عن 

جعل املنظمة أكثر تنافسية ، والعمل على إخراج أفضل  الفرص واملبادرات وبذلك يعمل على
ما يف األعضاء من مواهب ، ودفعهم على أن يكونوا أكثر إبداعا ، وأكثر جتاواب مع العمليات 

 اجلديدة ، من خالل ابتكار طرق جديدة أكثر كفاءة وفعالية . 
 Enable Others to Actمتكني العاملني  )4

املوارد الضرورية بعد تكوين الرؤية وهتيئة البيئة املالئمة لعمل يعمل رئيس املنظمة على توفري 
أعضاء هيئة التدريس من خالل وضع املوارد حتت تصرف االعضاء وبناء مناخ مشجع على 
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التفاعل بني األعضاء وبناء القدرات الفردية ألعضاء هيئة التدريس ضمن هذا املناخ، كما 
 قات اإلجيابية، وإدراك العاملني إلمكا�هتم الفردية.يبعث التمكني على بناء التعاون والعال

 Encourage the Heartتشجيع القلوب  )5
يتوقع رئيس املنظمة معايري عالية من أعضاء هيئة التدريس و يرفع من معنو�هتم و مستوى 
أدائهم يف جماالت التدريس  والبحث العلمي  وخدمة اجملتمع ، ويدرك أن التوقعات العالية يف 

ملني معه تقود إىل  أداء مرتفع ، حيث يعرتف مبسامهاهتم وإظهار التقدير واالحرتام ملا العا
قاموا به من أعمال ، وابلتايل  سيشعر كل فرد يف املنظمة أنه جزء من كيان هذا املنظمة ألن 
أعماله تساهم يف جناح املنظمة ،  وشعور العاملني أب�م جزء من املنظمة حيسن التواصل بني 

املني ويقلل من اللبس والغموض ، ويزيد من اإلنتاجية ، وميدهم ابلصحة النفسية يف جمال الع
 العمل .

وإن كان من حديث جيب اخلتام به يف هذه املقالة املوجزة هو أن نذكر القادة أبن التمكني 
والتفويض مها من يصنعان القادة ومها دليالن قاطعان على سالمة صدر القائد وطيب نيته ، 

آلخرون ال ميكن أن يكونوا قادة يف يوم من األ�م ما مل ميارسوا العمل القيادي حتت أعني ا
قادة يرشدو�م ويصححون هلم ما يقومون به من أخطاء خالل مسريهتم األولية يف العمل 
القيادي ، ولعل أكرب دليل على أمهية التمكني والتفويض هو ما قام به النيب صلى هللا عليه 

صحابه فور وصوله للمدينة وتوزيعه املهام عليهم وتفويضهم يف البالد واألمصار وسلم مع أ
القيادة هي روح العمل ودليل تقدمه وجناحه وسبب رئيس يف استدامة املنظمات  املختلفة.

 جماملة.ومتيزها لذا من الواجب أن خنتار هلا من هو أحق هبا وأجدر دون 
 خري.وفق هللا اجلميع لكل 

 
 املراجعقائمة  06.

): مؤشرات ختطيطية لتفعيل مسات القيادة التحويلية كمدخل لتنمية مهارة اإلبداع. جملة اخلدمة 2015ربيع، هناء عد التواب (
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  املقدمة  1.0
يف تقدمي اخلدمات االجتماعية وتنفيذ برامج  تعد منظمات اجملتمع املدين عناصر فاعلة وقنوات هامة

 .ًا للعمـــــــــل احلكــــــــوميالتنميـــــــــة حيــــــــث تلعـــــــــب خبــــــــرات اجملتمـــــــــع املـــــــــدين وجتاربـــــــــه دورًا متممــــــــ
 ملنظمـات غيـر احلكوميـة واملنظمـات التـي اليشري مصـطلح اجملتمـع املـدين إلـى جمموعـة كبيـرة مـن ا

هتـدف إلـى الـربح وهلـا وجـود فـي احليـاة العامـة، وتـنهض بعبء التعبيـر عـن اهتمامات وقـيم أعضـائها، 
ـــــة، أو خرييــــــــة، لذا استنادًا إلـــــــــى اعتبارات أخالقيــــــــة أو ثقافيـــــــــة أو سياســــــــية أو علميــــــــة أو دينيـــ

تسعى مؤسسات اجملتمع املدين يف دولة االمارات العربية املتحدة إىل خلق دور مـؤثر و فعـال فـي 
اجملتمـع يهـدف إلـى التنمية مع وجود عالقة متوازنة بينها و بني احلكومة أساسها االحرتام املتبادل 

 ).4: 2014(مسره ، وآخرون، 
جديدة تنادى ابلبحث عن شركاء جدد يف التنمية ال حتركهم بواعث لذلك ظهرت رؤية 

الربح اخلاص. وقد متثل هذا يف اجلمعيات اخلريية اإلسالمية اليت أصبح هلا دور إجيايب كبري يف عملية 
التنمية نظرا لكو�ا أكثر قدرة وفاعلية على الوصول والتغلغل يف القاعدة الشعبية بشكل يتعذر على 

كومية القيام به، وكذلك لكو�ا أكثر قدرة على حتديد احتياجات وأولو�ت السكان يف األجهزة احل
جمتمعاهتا احمللية بكفاءة وواقعية. ومع تزايد دور اجلمعيات اخلريية اإلسالمية يف خمتلف اجملاالت 

لعامل خالل التنموية، والتطورات اليت شهدها جمال العمل اخلريي يف دولة االمارات العربية املتحدة وا
الفرتة األخرية أصبحت هناك أمهية لدراسة طبيعة الدور الذي ميكن أن تقوم به اجلمعيات اخلريية 
اإلسالمية يف جمال التنمية املستدامة خاصة دورها يف التنمية البشرية ومحاية البيئة ودعم دور املرأة 

نت التنمية املستدامة من التزاحم ). تعريف التنمية املستدامة، عا2: 2006ومكافحة الفقر (اجمليد، 
يف التعريفات واملعاين وهذا يرجع لتعدد استخداماهتا فالبعض يتعامل معها كرؤية أخالقية والبعض 
اآلخر يراها منوذجًا تنموً� بديًال أو رمبا أسلواًب إلصالح األخطاء والتعثرات اليت هلا عالقة ابلبيئة، 

إدارية وجمموعة من القوانني والقرارات اليت تعمل على التوعية  وهناك من يتعامل معها على أ�ا قضية
 ) اجمليد. 10: 2019والتخطيط الستغالل املوارد بشكل أفضل(الغريز، 
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ويرى الباحث من جانب آخر أن قلة املوارد املالية أصبحت تشكل عائقاً أمام حتقيق رؤيتها 
املعوقات التمويلية وسبل التغلب عليها املستقبلية، ومن خالل هذه الدراسة وتسليط الضوء على 

هبدف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلمعيات اخلريية اإلسالمية بدولة االمارات املتحدة.  ويقصد 
بتدبري التمويل يف منظمات اجملتمع املدين تزويدها ابألموال الالزمة لتحقيـق أغراضـها اليت قامت هبا 

لتحقيق أهدافها يف جماالت الرعايـة والتنمية االجتماعية  من أجلها وما حتصل عليه من مال خاص
)  ومن جانب آخر أضحت هذه املنظمات املنتشرة طرفاً يف 2013: 13(الشوبكي، وأبو مشالة، 

العملية التنموية من حيث حجم ونوع مشاركتها وطبيعتها فهي تغطي جوانب مهمة من احتياجات 
معي وتوفرت هلا البيئة الدولية والدعم الدويل، حيث أن هناك اجملتمع وأصبحت جزءاً من النسيج اجملت

توجه عاملي جديد حنو تقليص الدعم والتمويل التنموي حلكومات العامل الثالث وتوجيه وتركيز التعامل 
بدًال منها مع املنظمات غري احلكومية ابعتبارها شريكًا رئيسيًا يف عملية التنمية ويناط هبذا القطاع 

 .)127:2015 يف إرساء دعائم اجملتمع املدين وتعزيز عملية البناء اجملتمعي(املشهراوي،  أيضا دوراً 
ويعد قطاع العمل اخلريي يف دولة االمارات العربية املتحدة من أهم القطاعات الفاعلة يف 

تمع، وهلا اجملتمع املدين اإلمارايت، حيث تلعب اجلمعيات اخلريية اإلسالمية دوراً حيو�ً وفاعالً يف اجمل
أتثري مهم يف واقعنا وما تقدمة من برامج ومشاريع إغاثية وتنموية. ومن جانب آخر قد حظيت تلك 
املنظمات ابهتمام كبري على املستوى الدويل اعرتافا بدورها التنموي، وجيد هذا االهتمام ترمجة يف 

إفراد بنود خاصة هبا يف  املؤمترات الدولية واإلقليمية اليت تشارك فيها هذه املنظمات، من خالل
 ). 3: 2006الربامج الدولية واإلقليمية املختلفة (اجمليد، 

وتلعب اجلمعيات األهلية دور وسـيط بـني الفـرد والدولـة فهـي كفيلـة ابالرتقاء بشخصـية 
ديـــة واجلماعيـــة ملزيـــد الفـرد عـن طريـق نشـر املعرفـــة والــوعي وثقافـــة الدميقراطيـــة، وتعبئـــة اجلهـــود الفر 

مـــن التنميـــة االجتماعية واالقتصادية والتأثري يف السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي 
 ).5 2014:(مسره، وآخرون، 

 ) مراجع سابق.2014مسرة وآخرون (
 الدراسات السابقة  2.0
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آليات حتقيق البعد البيئي يف التنمية ) هدفت التعرف إىل الكشف عن 2018دراسة (نسيمة عقون، 
املستدامة وأخذت اجلزائر كنموذج لدراسة، اعتمدت على املنهج التحليلي الوصفي يف دراسة العالقة 
بني البيئة والتنمية املستدامة واملنهج التارخيي يف دراسة تطور نشأهتا وقد توصلت الدراسة إىل النتائج 

ثرية تغطي خمتلف جوانب محاية البيئة، وقد مت تعزيزها بدعم وتفعيل  التالية: إن اجلزائر لديها منظومة
). ولكن حنتاج إىل النوعية الرقابية وهذا ليس 10-03دور اجلمعيات يف اجملال البيئي خاصة قانون (

 .ابلشيء اهلني فإ�ا بذلك تليب احتياجات اجليل احلاضر وحنافظ على احتياجات األجيال القادمة
) هدفت إىل الكشف عن حتليل إشكالية االقرتان بني البعد 2018حنيش،  دراسة (احلاج،

التنموي والبعد البيئي ابلرتكيز على أمهية التخطيط البيئي كد عامة لتنمية املستدامة، مع التطرق ألهم 
التشريعات البيئية للجزائر ومدى متاشيها، واعتمدت على املنهج التحليلي الوصفي يف دراسة العالقة 

متغريات الدراسة البيئة، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: توضيح أهم ما جاء يف القوانني  بني
اليت تعين موضوع البيئة يف اجلزائر، ومدى تبنيها للمتطلبات امليدانية يف هذا اجملال. وقد أوصت 

 الدراسة: بضرورة مراعاة املعايري البيئية يف عملية التخطيط التنموي.
) هدفت إىل الكشف عن حتليل إشكالية االقرتان بني البعد التنموي 2018(حممد، حياة، دراسة 

والبعد البيئي ابلرتكيز على أمهية التخطيط البيئي كد عامة لتنمية املستدامة، مع التطرق ألهم 
قة التشريعات البيئية للجزائر ومدى متاشيها، واعتمدت على املنهج التحليلي الوصفي يف دراسة العال

بني متغريات الدراسة البيئة، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: خالل العقود الثالثة األخرية، 
مل تكن البيئة االقتصادية مؤاتيه للتنمية املستدامة يف العراق، ومل يكن مسار التنمية ذاته مستداماً 

 تنمية البشرية املستدامة.وخيارات السياسة االقتصادية مل تضع يف أولو�هتا رفع مستو�ت ال
) هدفت هذه الدراسة للتعريف بدور املصارف 2018دراسة (املشين، رويدة، وآخرون 

اإلسالمية يف حتقيق التنمية املستدامة، وذلك ابتداًء بتعريف املصارف اإلسالمية، وتعريف مفهوم 
ارف اإلسالمية مبراعاة البعد التنمية املستدامة، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: تتميز املص

االقتصادي، ويتضح دورها يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل منح التمويل للمشروعات 
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االستثمارية، واليت بدورها تعمل على حتفيز االستثمار وز�دة اإلنتاج والقضاء على البطالة، وسائر 
 حيقق التنمية املستدامة.  صيغ التعامالت، كاملضاربة واملشاركة واإلجارة، وغريها مما

) هدفت التعرف اىل إبراز دور مؤسسة ميناء 2017دراسة (حكيمة، نعيمي، وآخرون 
مستغامن يف حركة التنمية احمللية ابلوالية وأثره يف املسامهة يف حتريك عجلة التنمية، من خالل التعريف 

ستغامن يف التنمية ابلوالية. هبذه املؤسسة وشرح خمتلف خصائصها مث الرتكيز على أمهية ميناء م
واستخدم الباحث املنهج الوصفي حيث يتم عرض بعض املعلومات النظرية حول املفاهيم املتعلقة 
ابلتنمية احمللية وإسقاطها على حالة مستغامن ابلرتكيز على قطاع النقل البحري من خالل دور مؤسسة 

الدراسة إىل النتائج التالية: يساهم ميناء ميناء مستغامن يف حركة التنمية ابلوالية.  وقد توصلت 
مستغامن من خالل طاقم إداري يسهر على تقدمي اخلدمات واملوقع االسرتاتيجي للوالية يساهم يف 
تنشيط احلركة التجارية على مستوى وال�ت آخرى يف اجلزائر وحىت على املستوى الدويل فمؤسسة 

دارية واألشغال على مستوى امليناء تساهم إىل حد ميناء مستغامن تشرف على جمموعة من املهام اإل
 ما إىل توفري خدمات لزابئنها من موردين وأصحاب شركات ومسافرين. 

) هدفت التعرف اىل توظيف معايري احملاسبة 2017دراسة (احلساين، وعد، وآخرون، 
اهداف التنمية  والتدقيق، فضال عن معايري التمويل املايل والرقابة على النشاط الزراعي لتحقيق

املستدامة وفقاً ألبعادها واعتمد الباحث على املنهج االستقرائي يف اعداد هذه الدراسة، وقد توصلت 
الدراسة إىل النتائج التالية: وجود معايري حماسبية وتدقيقية ومعايري معنية ابالستدامة البيئية واالجتماعية 

لتحقيق التنمية املستدامة. وقد أوصت الدراسة:  ال يتم توظيفها عند الرقابة على النشاط الزراعي
بضرورة توظيف تلك املعايري عند اجراء الرقابة على مشاريع النشاط الزراعي لتحقيق اهداف التنمية 

 املستدامة.
) هدفت اىل تسليط الضوء على البعد 2017دراسة (حفاف، سعاد، وآخرون، 

تراجع اسعارالبرتول، حيث أصبحت التنمية االجتماعي للتنمية املستدمية يف اجلزائر يف ظل 
االجتماعية املستدمية بني اهتمامات الدولة اجلزائرية وذلك من خالل العمل على حتقيق العدالة 
االجتماعية، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: ان اغلب املؤسسات تعطي أولوية التوظيف 
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لدرجة األوىل الشباب املتعلم طالب العمل ألول مرة، لألفراد ذوي اخلربة، مما جيعل البطالة متس اب
وعلية فان إسرتاتيجية التقليص من البطالة مل تنم ابلنتائج املطلوبة من اجلبهة االجتماعية. وقد أوصت 
الدراسة: على ضرورة توفري حياة كرمية للمواطن الن املواطن العادي له أمل يف السياسات احلكومية 

وهذا هو هدف التنمية املستدمية الرتكيز على املوارد البشرية ومحايتها أل�ا هي  على أن حتفظ كرامته؛
 جوهر التنمية بكل أنواعها.

) هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلطار 2016دراسة (اهلام، حيياوي، وآخرون، 
ية وواقعهـا عـلى العام للتنمية املستدامة يف االقتصـاد اإلسـالمي، والتطـرق إىل املصـارف اإلسـالم

املستوى العاملي والعريب، وإبراز دور املصارف اإلسالمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد 
اإلسالمي.، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: أن املصارف اإلسالمية تساهم يف حتقيق التنمية 

 .ها جبمع الزكاة وتوزيعها للمستحقنياملسـتدامة مـن خـالل البعـد االجتماعـي عـن طريق قيام
، هدفت التعرف إىل  دور البنوك )2015دراسة: (الساوي، عبد املاجد، وعلي الفكي، 

ىف استدامة متويل املشروعات الصغرى لتخفيف حدة الفقر اجملتمعي، اتبع البحث املنهج التارخيي 
اسة البحثية كااليت: احنراف نسبة واالستنباطي واالستقرائي واملنهج اإلحصائي. وكانت نتائج الدر 

التمويل للمشروعات الصغرى وفق النسبة املقررة من بنك السودان املركزي يرجع لضعف العائد 
املتحقق وارتفاع تكلفه التمويل وضعف الثقافة املصرفية لعمالء التمويل األصغر. أهم التوصيات اليت 

يل األصغر وفق النسبة احملددة له جيب رفع توصلت هلا الدراسة: لتشجيع املصارف على منح التمو 
هامش الربح حبيث تغطى تكاليف املتابعة وخماطر عدم السداد للتمويل مع دعم الدولة هلا من 

 إعفاءات ضريبية
هدفت الدراسة إىل البحث يف أمهية املشروعات الصغرية  )2015 ،دراسة: (املللي، قمر

ة اليت تواجه املشروعات الصغرية واملتوسطة يف سورية واليت واملتوسطة، والتعرف على املعوقات التمويلي
تعيق منوها وتطورها، ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة، بعد عرض اإلطار النظري، وخلصت الدراسة 
إىل جمموعة من النتائج من أمهها: تشكل طبيعة املشروعات الصغرية واملتوسطة عائقاً أمام متويلها من 
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وتلعب أنظمة العمليات املصرفية السائدة دواًر معيقاً يف حصول املشروعات  – قبل املؤسسات املالية
 الصغرية واملتوسطة على التمويل.
)، هدفت إىل معاجلة إحدى املوضوعات املهمة واخلاصة 2015دراسة (دشره، منصور 

اهتا جتاه ابملسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسات البرتولية ومدى حتمل هاته املؤسسات ملسؤولي
البيئية واجملتمع من خالل عرض وتوضيح السبل املساعدة يف حتقيق ذلك، وقد توصلت الدراسة إىل 
النتائج التالية: أن االلتزام أببعاد املسؤولية البيئية واالجتماعية يعد أحد أدوات جناح املؤسسات 

رات ومبادئ املسؤولية االقتصادية، تعترب هذه الفرضية صحيحة ويتم تثبيتها إذ توحي وتدل مؤش
البيئية واالجتماعية على جناح والتطور واستمرارية املؤسسات االقتصادية يف سوق يف ظل تطبيق هاته 

 األخرية لكل ما مت تقريره يف أبعاد املسؤولية البيئية واالجتماعية. 
كشفت هذه الدراسة للتعرف على   )2014دراسة: (الدغمي، حممد، والعمري، حممد، 

وقف يف متويل عمل اإلغاثة اإلنسانية، حيث تتصدى لبيان مدى احلاجة إىل توفري روافد متويل دور ال
للعمل االغاثي ابلنظر إىل أثر األزمات والنكبات واحلروب يف واقع اجملتمعات املعاصرة، ومستوى 

ت هتدد العمل االغاثي يف ختفيف حدة تلك األزمات اليت أخذت يف ازد�د يف اآلونة األخرية، وابت
السلم واألمن االجتماعي، كما تربز مدى مسامهة القطاع الوقفي يف متويل اجلهود االغاثية، واألسباب 
الكامنة وراء شكل وحجم تلك املسامهة، وتعرض للسمات اخلاصة اليت تنطوي عليها الصيغة التمويلية 

به الدراسة إىل العديد من الرؤى للوقف وبيان أثرها يف تفعيل دوره يف متويل العمل االغاثي، وأخرياً تن
االستشرافية اليت ميكن االرتكاز عليها إلحداث نقلة نوعية يف إسهام الوقف يف متويل جهود اإلغاثة 

 اإلنسانية يف الواقع املعاصر.
) التعرف إىل إلقاء الضوء 2013(الشوبكي، حمروس، وأبومشالة، حممد،  هدفت دراسة

مويل يف منظمات اجملتمع املدين احمللية العاملة يف مدينة غزة، على مدى فعالية سياسة تدبري الت
منظمة جمتمع مدين يف مدينة غزة  28ولتحقيق هذه األهداف أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

تعمل يف جماالت متعددة، حيث مت وضع بعض الفرضيات وتصميم استبانة الستطالع آراء القائمني 
ومن أهم النتائج اليت  ابة مقرتحات املشاريع يف منظمات اجملتمع املدينعلى وحدة تدبري التمويل وكت
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 أن وحدة تدبري التمويل لديها املقدرة على كتابة مقرتحات املشاريع :توصلت إليها الدراسة ما يلي
. 

هدفت  التعرف اىل دوافع املمولني  )2012دراسة: (جرار، ذ�ب، وأبو البهاء، سائد، 
من تقدمي الدعم للمنظمات االهلية الفلسطينية، وسبل حتفيزهم لتمويل املنظمات، مت استخدام املنهج 
الوصفي التحليلي، وأسلوب املسح امليداين من خالل استبانة وزعت على جمتمع املنظمات االهلية 

) منظمة. أظهرت النتائج أن دوافع متويل 134وعددها (يف حمافظة رام هللا والبرية يف الضفة الغربية 
املنظمات االهلية الفلسطينية كانت اغاثية إنسانية ابلدرجة األوىل، وأظهرت وجود معوقات كبرية 

 للتمويل كان أمهها املنافسة غري البناءة بني املنظمات األهلية وكثرهتا ابإلضافة اىل ضعف أدائها. 
هدفت للتعرف إىل التحد�ت اإلدارية اليت تواجه  )2012دراسة: (عبد ربة، جمدي، 

اجلمعيات اخلريية اإلسالمية يف اجملتمع العماين، واليت قد تؤثر سلبا يف سري العملية اإلدارية وتعوق 
قدرهتا على القيام بتحقيق أهدافها، وقد طبقت الدراسة على عينة من العاملني يف اجلمعيات اخلريية 

من املديرين يعملون يف مثاين مجعيات تعمل 15 من املبحوثني، ابإلضافة إىل 209 اإلسالمية قوامها 
يف مخس حمافظات هي: مسقط، ومشال الباطنة، ومشال الشرقية، والداخلية، وظفار. وقد توصلت 
الدراسة للعديد من النتائج أمهها أن اجلمعيات اخلريية اإلسالميةيف سلطنة عمان تواجه حتد�ت 

يتعلق ابلتخطيط اإلداري، والتنظيم اإلداري، والتوظيف، والتوجيه، واإلشراف والتنسيق، إدارية فيما 
 والتسجيل وإعداد التقارير، والتمويل وإعداد امليزانية، والقيادة واختاذ القرار، وحتد�ت البيئة اخلارجية.

) هدفت هذه الدراسة لوضع إطار نظري من شأن تفعيل 2012دراسة (سكيك، أجمد 
املشاركة اجملتمعية يف التنمية احلضرية املستدامة يف مدينة غزة، معتمداً على املنهج العلمي جبمع دور 

البيا�ت وحتليلها لرصد دور املشاركة اجملتمعية يف عملية التنمية احلضرية يف مدينة غزة. وقد توصلت 
تمعية وتفعيل جلان االحياء الدراسة إىل النتائج التالية: وجود هامش واسع لتطبيق مبدأ املشاركة اجمل

% من عينة الدراسة مارست العمل التطوعي. من جانب آخر عدم وجود متابعة 69حيث ان نسبة 
 كافية للجهود اليت تبذل يف تفعيل املشاركة اجملتمعية يف عمل جلنة احلي من قبل البلدية. 
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ة املستدامة ) هدفت اىل تسليط الضوء على مفهوم التنمي2012دراسة (عمار، عماري، 
كمفهوم جديد ولفت انتباه أصحاب القرار اىل أخطار التدهور البيئي الذي يفرض أعباء على 
البشرية وكذا اىل اخليارات البديلة وكيفية أتثري هذه اخليارات على القضا� االقتصادية واالجتماعية 

ة االقتصادية واالجتماعية يف والبيئية. وشرح أبعادها مبعناها الواسع، والذي جيمع بني النمو والتنمي
ظل محاية للبيئة، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي للوقوف على مفاهيم التنمية املستدامة وأبعادها 
االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وكذا البيئية، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: ان التنمية 

بل كل شيء إرادة وتصور وإسرتاتيجية متعددة األبعاد ليست عملية ميكانيكية، فالتنمية هي ق
 اقتصادية، اجتماعية وبيئية، يكون اإلنسان فيها هو غايتها واألداة املربجمة واملنفذة هلا. 

) هدفت اىل الكشف عن الـدور التمويلي ملنظمـات 2011دراسة (أبو منديل، غسان، 
ـال التنمية الزراعية، حيـث يعـاين االقتصـاد الزراعـي اجملتمـع املـدين العاملـة فـي قطـاع غـزة فـي جم

الفلسطيين مـن الكثر مـن القيـود والتحد�ت، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: عــدم مالئمــة 
أولو�ت هــذه املنظمــات مــع أولو�ت التنمية وتشــكل فاقــدًا يــنجم عــن عــدم االســتغالل األمثل 

د املتاحـة املنسـجم مـع أولو�ت التنمية الزراعية احملليـة. ومـن املتوقـع أن يـزداد النـاتج احمللـي للموار 
فـي حجـم متويـل منظمـات 10مـع كـل زيـادة مبقـدار%1.07الزراعـي فـي قطـاع غـزة مبقـدار % 

مـن قبـل هـذه املنظمـات يرفـع  مليـون دوالر متويـل مقـدم10اجملتمـع املدين للتنمية الزراعية. ففـي كـل 
 .0.5الـرقم القياسي ألسعار املنتج الزراعية ب.%

 
 
  

  التعقيب على الدراسات السابقة  3.0
من خالل عرض الدراسات السابقة ذات العالقـة مبوضـوع الدراسة، حيث أكدت هذه الدراسات 
على ز�دة إدراك أمهية التمويل ودراسة معيقات التمويل وزيـادة درجة االهتمام هبا ألن االهتمام 
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يته، ابلتمويل يساهم يف تنمية وتطـوير أداء املؤسسة، بل وحتقيق استدامتها وأيضًا أكدت على أمه
 وقد ظهر العديـد مـن أوجـه التشـابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة.

 
  منهج الدراسة 4.0 

سوف يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي؛ كونه أنسب املناهج يف الدراسات والبحوث 
ية اإلسالمية وصفاً اإلنسانية، وذلك من خالل وصف ظاهرة معوقات التمويل لدى اجلمعيات اخلري 

دقيقاً وحتليلها، وبيان العالقة بني مكو�هتا واآلراء اليت تطرح حوهلا والعمليات اليت تتضمنها، واآلاثر 
اليت حتدثها على التنمية املستدامة، حيث مل يقف املنهج الوصفي التحليلي عند مجع املعلومات 

مقدارها، واستنتاج األسباب الكامنة وراء لوصف الظاهرة، وإمنا يتعدى ذلك إىل توضيح العالقة و 
 .سلوك معني

 
 مصادر مجع البيا�ت  5.0

املصادر الثانوية: وتتثمل املصادر الثانوية يف الكتب واجملالت العلمية والدراسات العلمية، ورسائل 
يات االهلية، املاجستري والدكتوراة املنشورة والغري منشورة، واملواقع االلكرتونية، النظام الداخلي للجمع
 وجمالت اجلمعيات االهلية اليت مت إصدارها سابقاً من قبل اجلمعيات موضع الدراسة.

 املصادر األولية: وهي البيا�ت اليت تستخدم ألول مرة سوف يستخدم الباحث االستبيان
كأداة جلمع البيا�ت من جمتمع الدراسة وحتليلها بغرض احلصول على بيا�ت أولية تساهم يف اعداد 

 هذه الدراسة.
سة: يتكون جمتمع الدراسة من اجلمعيات اخلريية اإلسالمية العاملة يف (إمارة جمتمع الدرا

 ) مؤسسات خريية.9ديب) بدولة اإلمارات العربية املتحدة، والبالغ عددها (
عينة الدراسة: اختار الباحث لعينة الدراسة اجلمعيات اخلريية اإلسالميةاالسالمية العاملة 
يف دولة االمارات العربية املتحدة. كما استخدم الباحث استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيط 

 .مع مراعاة أن متثل العينة جمتمع الدراسة
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 النتائج   6.0

يف إمارة ديب،  اجلمعيات اخلريية اإلسالمية بدولة اإلمارات العربية املتحدةمعرفة معوقات التمويل يف 
 وسبل التغلب عليها، وانعكاسها على استدامة التنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

 
 التوصيات  7.0

نوصي بضرورة تنبين منوذج استدامة التمويل ملا له من منافع عظيمة للمجتمع االمارايت. وابلتايل 
احلرص على نشر الوعي بني أفراد اجملتمع االمارايت واحلفاظ على استمرارية املوارد االقتصادية، والبيئية، 

اجلمعيات اخلريية عمل  من منو وحتسني يفواالجتماعية مما ينعكس إجيااًب على الدولة أبكملها، 
 اإلسالمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 
 املراجع 

)، عنوان الدراسة: الدور التمويلي ملنظمات اجملتمع املدين يف التنمية الزراعة املستدامة دراسة حالة " 2011أبو منديل، غسان، (
 فلسطني. –غزة  –اجلامعة اإلسالمية  –قطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة كلية الدراسات العليا

) التخطيط البيئي دعامة لتنمية املستدامة مع اإلشارة لقانون البيئة اجلزائري، رسالة ماجستري، غري منشورة، 2018احلاج، حنيش، 
 اجلزائر.

شاط الزراعي لتحقيق التنمية )، دور معايري احملاسبة والتدقيق والتمويل املايل يف الرقابة على الن2017احلساين، وعد، وآخرون،، (
 العراق. -)  جامعة بغداد 3جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد الثاين عشر العدد ( -املستدامة

 ) ، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية احمللية االقتصادية مبستغامن، اجلزائر.2017حكيمة، نعيمي، وآخرون (
) جملة لرك للفلسفة واللسانيات والعلوم 31 مستقبلية لتحقيق التنمية املستدامة يف العراق، العدد ()، رؤ�2018حياة، حممد، (

 العراق. –االجتماع: جامعة واسط 
) ، املسؤولية البيئية واالجتماعية للشركات البرتولية دراسة حالة جممع املؤسسة الوطنية   خلدمات اآلابر، 2015دشره، منصور (
 زائر.دراسة حالة اجل

)، الوقف ودوره يف متويل عمل اإلغاثة اإلنسانية رقة حبثية مقدمة إىل أعمال املؤمتر الثالث 2014الدغمي، حممد، والعمري، حممد، (
 "اإلغاثة اإلنسانية بني اإلسالم والقانون الدويل واقع وتطلعات"، يف جامعة آل البيت. -لكلييت الشريعة والقانون بعنوان 
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دراسة ” )، دور البنوك يف استدامة متويل املشروعات الصغرى ملعاجلة الفقر اجملتمعي2015اجد، وعلي الفكي، (الساوي، عبد امل
م"، دراسة منشورة يف جملة العلوم االقتصادية، جامعة السودان 2007- 2012حالة جمموعة من املصارف السودانية للفرتة من 

 للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
)، دور املشاركة اجملتمعية يف التنمية احلضرية املستدامة يف مدينة غزة " حالة دراسية: جتربة جلان أحياء بلدية 2012سكيك، أجمد (

 فلسطني. -غزة –غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اهلندسة، اجلامعة اإلسالمية 
 ) مراجع سابق.2014مسرة وآخرون (

، عنوان الدراسة: مدى فعالية سياسة تدبري التمويل يف منظمات اجملتمع املدين احمللية )2013الشوبكي، حمروس، وأبومشالة، حممد، (
 العاملة يف مدينة غزة، حبث غري منشور، مكتبة اجلامعة اإلسالمية، قطاع غزة، فلسطني

اجملتمع املدين احمللية  )، عنوان الدراسة: مدى فعالية سياسة تدبري التمويل يف منظمات2013الشوبكي، حمروس، وأبومشالة، حممد، (
 العاملة يف مدينة غزة، حبث غري منشور، مكتبة اجلامعة اإلسالمية، قطاع غزة، فلسطني.

)، عنوان الدراسة: التحد�ت اإلدارية اليت تواجه اجلمعيات اخلريية اإلسالميةوسبل مواجهتها دراسة تطبيقية 2012عبد ربة، جمدي، (
سالميةيف سلطنة ُعمان، قسم علم االجتماع والعمل االجتماعي، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، على عينة من اجلمعيات اخلريية اإل

 جامعـة السلطان قابوس، سلطنة عمان
)، التنمية املستدامة من خالل البعد البيئي، اجلزائر امنوذج، رسالة ماجستري غيـر منشورة جامعة عبد احلميد 2010عقون، نسيمة (

 اجلزائر. –من بن ابديس مستغا
)، اشكالية التنمية املستدامة وأبعادها، مداخلة يف املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة 2008عمار، عماري (
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 املقدمة  1.0
املفاهيم املتطورة اليت ظهرت يف منتصف القرن التاسع عشر؛ يعد التخطيط االسرتاتيجي أهم وابرز 

البشرية، واليت ويرتبط هذا املفهوم ابلعديد من األنشطة االقتصادية، وذلك يف ضوء االهتمام ابملوارد 
تعترب مبثابة الثروة اليت ميكن االعتماد عليها يف تطور املؤسسات يف العصر احلديث، وذلك من خالل 

اليت تعتمد بشكل كبري على العنصر البشري مبا ميتلكه من مهارات االهتمام ابلعمليات اإلنتاجية 
داف العامة اليت تسعى إليها وخربات وقدرات يف استغالل املوارد، ومن مث إمكانية حتقيق األه

املتطورة اليت تقوم على كيفية املؤسسات، وكذلك تطويرها يف ضوء عملية التخطيط االسرتاتيجي 
وتعترب العالقة اليت تربط  ).2019 استغالل املعرفة العلمية حتقيق التنمية االقتصادية (محدان وأخرون،

وارد البشرية؛ عالقة تبادلية هتدف إىل جناح بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وكيفية إدارة امل
 املؤسسات.

ويراد ابلتخطيط االسرتاتيجي  يف هذه الدراسة اليكيفية اليت تفهم البيئة الداخلية للمؤسسة 
االقتصادية، وتتعرف على املتغريات األساسية واملتطلبات، وميكن من خالهلا حتقيق التوافق بني الرسالة 

األهداف األساسية اليت ينبغي الوصول إليها على املستويني احمللي ة وبني اليت تنشدها هذه املؤسس
واإلقليمي، وكذلك من الناحية الدولية، وهذا ما يؤكد وجود عالقة وطيدة بني عملية التخطيط 
االسرتاتيجي  واملوارد البشرية يف ضوء قدرة هذه العملية على ز�دة اإلدارة داخل املؤسسات 

حتول دون حتقيق لك من خالل حتديد كيفية استغالل الفرص، وحتدي املعوقات اليت االقتصادية، وكذ
وعلى هذا األساس يتضح دور عملية التخطيط االسرتاتيجي داخل املؤسسات األهداف املستقبلية، 

االقتصادية العصرية من خالل رسم اخلطط والسياسات، وحتديد املبادئ األساسية اليت ميكن من 
ة تلك املؤسسات من خالل االعتماد على إدارة املوارد البشرية بشكل متطور بعيد عن خالهلا تنمي

 ).2010(السكارنة، التنفيذية الروتينيةالوظائف اإلدارية التقليدية اليت تقوم على األعمال 
ويف ظل التطورات والتغريات الكبرية اليت يشهدها العصر احلديث ظهرت أمهية التخطيط 
االسرتاتيجي يف حتقيق اإلستدامة االقتصادية، وذلك من خالل االهتمام برسم السياسات االقتصادية 

األركان  واليت متثلاليت ميكن من خالهلا االستغالل الكامل للنواحي االجتماعية والبيئة واالقتصادية، 
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األساسية اليت تقوم عليها التنمية االقتصادية املستدامة؛ حيث أن حتقيق النمو االقتصادي؛ إمنا يعتمد 
يف املقام األول على كيفية استثمار موارد البيئة من خالل العنصر البشري، وذلك يف ضوء االعتماد 

 ).2015 (عيد،  على اخلطط واالسرتاتيجيات االقتصادية املتطورة
عملية التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية على جمموعة من السياسات  وتقومذا ه

واإلجراءات ذات الصلة بتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة، وذلك يف ضوء العالقة املتبادلة بني 
العنصر البشري وبني األنشطة االقتصادية اليت يقومون هبا، وعلى هذا األساس يتضح أن اإلستدامة 

من خالهلا جتاوز األزمات، وتفادي العقبات قتصادية هي إحدى اخلطوات االساسية اليت ميكن اال
 ).Allui، 2016( احلديثاليت تقف حائل دون حتقيق التنمية االقتصادية املطلوبة يف العصر 

ويف هذا السياق يتضح دور مدخل التخطيط االسرتاتيجي احلديث يف إدارة املوارد البشرية 
قيق اإلستدامة االقتصادية، وخاصًة يف ظل التغريات البيئة احمليطة، ويعتمد ذلك على من أجل حت

جمموعة من اآلليات اليت حترص على تنمية الدراسات والبحوث العلمية بشكل عام، والرتكيز على 
 أ�االدراسات االقتصادية بشكل خاص من أجل ز�دة االهتمام ابملوارد البشرية، وذلك على اعتبار 

). تبعاً ملا سبق �يت موضوع دراستنا واملتعلق مبعرفة "أثر 2018 طوقان،( االسرتاتيجيمتثل رأس املال 
  .التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يف حتقيق االستدامة االقتصادية"

 
 الدراسات السابقة   0.2

إحدى أهم، أولو�ت البحث العلمي، تعد الدراسات السابقة ركنًا رئيسًا يف الدراسة، وذلك كو�ا 
نظرًا حلاجة الباحث إىل اإلملام مبا توصل إليه الباحثني من قبله، وما سبق التطرق إليه من قبلهم ، 
ابإلضافة لكو�ا تسهم بشكل فعال يف فهم متعمق جلوانب موضوع الدراسة، كما أ�ا تظهر طبيعة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وأثر ذلك يف حتقيق تنظيم  التخطيط االسرتاتيجية للموارد البشرية 
االستدامة االقتصادية ، كما وتظهر أمهية  الدراسات السابقة يف موضوع دراستنا من خالل توفري 
جمموعة من املعلومات اليت تساعد يف وضع املنهجية املالئمة لإلجابة على تساؤالت هذه الدراسة 

 عرض يف هذا اجملال أهم الدراسات السابقة، وذلك كما يلي:بغرض حتقيق األهداف منها، ونست
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أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املوارد ) املوسومة بعنوان: "2015 دراسة (جبارة، -
البشرية يف القطاع النفطي" حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على أمهية التخطيط االسرتاتيجي، 

ؤثرة فيه يف قطاع النفط بشكل عام، إىل جانب حتديد وعناصره املختلفة، وحتديد العوامل امل
املشكالت والتحد�ت اليت تواجه عملية التخطيط االسرتاتيجي يف قطاع البرتول من خالل الرتكيز 
على إدارة املوارد البشرية، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة 

د عالقة ذات داللة كبرية بني مشاركة االدارة العليا واإلدارة التنفيذية وجو  جلملة من النتائج كان ابرزها
يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية، ملس أثر عملية التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية 
يف ز�دة كفاءة وفعالية أداء العاملني، وجود جمموعة من التحد�ت واملعوقات اليت حتول دون حتقيق 

 اهداف التخطيط االسرتاتيجي. 
) يف دراسته "دور التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف رفع 2014 وبني (البيطار، -

 مستوى التمكني الوظيفي يف املؤسسات غري احلكومية يف قطاع غزة" ان هدف الدراسة يتمثل يف
تخطيط االسرتاتيجي للموارد توضيح مدى توفر الفلسفة املطلوبة لالسرتاتيجية الناجحة الثاقبة لل

البشرية، وتوضيح مدى ممارسات التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وقد استخدم الباحث 
املنهج الوصفي التحليلي ابإلضافة إلسلوب االستبانة للحصول على نتائج يستطيع من خالهلا حتقيق 

درجة التمكني النفسي كانت أعلى  أهداف دراسته، وقد  انتهت الدراسة جلملة من النتائج أمهها أن
من التمكني اإلداري، وأن مستوى التمكني الوظيفي جاء بدرجة مرتفعة، وجود ضعف يف أنظمة 
احلوافز واملكافآت يف املؤسسات غري احلكومية أدى إىل قصور يف توفري البيئة احملفزة لتدريب وتطوير 

 .املوظفني
) يف دراسته اليت تناولت الكشف عن املنهج االسرتاتيجي Bakoğlu,et al, 2016وبني ( -

الذي ميكن االعتماد عليه يف تطوير اخلطة االسرتاتيجية داخل املؤسسات العامة مع الرتكيز على 
اجلامعات إن عملية التخطيط االسرتاتيجي من اهم العمليات احلديثة اليت تعتمد عليها املؤسسة 

يساهم التخطيط يف التنمية والتطوير بشكل إجيايب ، وخلصت العامة وحتديدًا اجلامعات حيث 
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الكبرية بني الدراسة إىل أن التخطيط االسرتاتيجي من أهم العوامل اليت تساعد على املشاركة 
 .املؤسسات  واليت تؤدي إىل تطوير الكفاءات داخل املؤسسة

اإلجراءات ) يف دراسته املوسومة ابلعنوان "Armstrong et, al, 2008( وشرح -
والسياسات املتعلقة إبدارة التنوع" أن هدف دراسته التعرف على اإلجراءات، والسياسات املتعلقة 
إبدارة التنوع، وأسس املساواة للموارد البشرية يف املنظمات، وقد استخدم يف دراسته منهج البحث 

أداة أساسية يف دراسته ، الوصفي التحليلي ابإلضافة للمنهج املقارن  مستخدماً أسلوب االستبانة ك
وقد خلصت الدراسة جلملة من النتائج  أمهها أن املنظمات اليت تتبىن السياسات املتعلقة أبنظمة 
إدارة التنوع، واملساواة لوحظ فيها ز�دة يف إنتاجية وإبداع املوظفني ، ويقل فيها عدد العاملني الراغبني 

 يف ترك العمل.
 

 منهج الدراسة   0.3
الباحثون يف هذه الدراسة على كٍل من: املنهج الوصفي التحليلي، وذلك للوصول لتحقيق  سوف يتبع

هدف الدراسة وهو حتديد أثر التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية على االستدامة االقتصادية يف 
دولة اإلمارات، وذلك من خالل حتديد مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وخصائصه ومراحله، مث حتليل 

 إدارة املوارد البشرية وخصائصها وأهدافها.
 

 املناقشة  0.4
إدارة املوارد البشرية ، و مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وخصائصه ومراحلهنتناول يف هذا الفصل 

 وخصائصها وأهدافها
 
 
 

 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وخصائصه ومراحله  4.1
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احلديث أمهية التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة  لقد أدركت املؤسسات االقتصادية الكبرية يف العصر
اليت تسعى إليها، وذلك من خالل كيفية إدارة املوارد البشرية من أجل حتقيق األهداف االقتصادية 

ظهرت يف العقد األول املوارد البشرية، ويعترب هذا املدخل املعاصر من أهم املداخل االقتصادية اليت 
على هذا األساس ميكن النظر إىل أن عملية تطوير النظم اإلدارية من القرن احلادي والعشرين، و 

املعاصرة؛ إمنا تقوم على األساليب العلمية املتطورة، واملناهج االقتصادية اليت من شأ�ا حتسني إدارة 
)، يف هذا اجلزء من الدراسة 2016 املوارد البشرية من أجل الوصول إىل التنمية املستدامة(ذيب،

 م التخطيط االسرتاتيجي، ومن مث نتوقف عند مراحله تبعاً كما يلي:نستعرض مفهو 
 

 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي  4.2
" تلك العملية األساسية اليت هتدف إىل حتقيق رسالة  االسرتاتيجي أبنهميكن تعريف التخطيط 

املؤسسة وأهدافها من خالل التنفيذ العملي للقرارات، وذلك يف ضوء استغالل املوارد البشرية، 
 ).2003 واإلمكانيات اليت من شأ�ا مواجهة التحد�ت، واستغالل الفرص املتاحة (املرسي،

عملية تقدير االحتياجات األساسية للمنظمة من كما ُيشري التخطيط االسرتاتيجي إىل 
املوارد البشرية يف ضوء التعرف على املهارات والقدرات والتخصصات، وذلك خالل فرتة زمنية 

 ).2017 هاري،( حمددة، ومن مث اختيار أفضل الطرق والوسائل لتنفيذ األهداف
كما تعرف عملية التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية أب�ا: تلك العملية اإلدارية 
اليت من شأ�ا مواكبة االجتاهات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية اليت تؤثر على املوارد البشرية 

ستقبلي. كما متثل داخل املنظمات، وعليه تعتمد عملية التخطيط على املرونة يف إدارة التغيري امل
عملية ختطيط إدارة املوارد البشرية متثل الربط بني املورد البشري وأصول املؤسسة، وذلك يف إطار 
عمليات التوجيه االسرتاتيجي، وتنمية املوارد، واستغالل املهارات والقدرات من أجل تطوير أداء 

 ).2016أبو صاحل، ( البشريةاملوارد 
 

 اتيجيخصائص التخطيط االسرت   4.3
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متثل عملية التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية مبثابة ذلك العلم والفن الذي يهدف إىل 
صياغة وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية داخل املؤسسة، ومن مث املساعدة على حتقيق اهدافها يف 

النمط املالئم من أجل ضوء وضع اخلطط املستقبلية، وحتديد األهداف بعيدة وقصرية املدى، واختيار 
وهذا يعين أن هناك مجلة من اخلصائص اليت تتميز هبا عملية التخطيط  االسرتاتيجية،تنفيذ 

 تتمثل يف: ،االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
تساعد عملية التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يف دراسة وحتليل بيئة املؤسسة  -

 وحتديد الرسالة والرؤية واألهداف.الداخلية واخلارجية، 
يساعد التخطيط يف وضع البدائل االسرتاتيجية، واختيار املسار، واملساعدة يف حتقيق  -

 االهداف يف ظل الظروف البيئية احمليطة. 
وضع االسرتاتيجيات الوظيفية ألوجه األنشطة املختلفة، والعمل على صياغة اخلطط  -

 الزمنية الالزمة من أجل حتقيق االهداف.والسياسات اإلدارية والربامج 
إعداد القيادات اإلدارية واهليكل التنظيمي املناسب، والعمل على هتيئة البيئة الثقافية داخل  -

 املؤسسة من أجل تنفيذ االسرتاتيجيات.
املساعدة يف عمليات التوجيه االسرتاتيجي، واختاذ القرارات املتعلقة ابملوارد البشرية، والعمل  -

 على دعم اسرتاتيجيات املؤسسة.
املساعدة يف ربط إدارة املوارد البشرية ابألهداف االسرتاتيجية، وذلك يف ضوء حتسني  -

 مستو�ت االداء الوظيفي، وتنمية الثقافة التنظيمية يف جو يسوده اإلبداع واملرونة. 
 ف احمليطة. املساعدة على حتقيق التكيف يف نظام إدارة املوارد البشرية مع الظرو  -
 االهتمام ابجلانب االسرتاتيجي والتنفيذي واإلجرائي يف إدارة املوارد البشرية داخل املؤسسة. -
العمل على ربط اإلدارة االسرتاتيجية مع االسرتاتيجية العامة للمؤسسة، والعمل على حتقيق  -

 التكامل فيما بينهما.
 رية، ودراسة نواحي الضعف والقوة.مراعاة الفرص والتهديدات يف إدارة املوارد البش -
 العمل على حتسني مستو�ت األداء التنظيمي، وتنمية الثقافة الالزمة لدعم األداء الوظيفي.  -
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ز�دة القدرة على تطوير عمليات املتابعة والتقييم، والتحقق من مدى تنفيذ االسرتاتيجية،  -
 ).2019 ،(األكليب والوصول إىل اإلجنازات واألهداف احملددة

 
 مراحل التخطيط االسرتاتيجي  4.4

متر عملية التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية مبجموعة من املراحل املتكاملة واملتسلسلة، 
واليت تبدأ من دراسة اسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها، ووصوًال إىل تصميم خطة املوارد البشرية. يف هذا 

 املراحل اليت تقوم عليها عملية التخطيط االسرتاتيجي، كما يلي:اجلزء من الدراسة نستعرض أهم 
 

 حتليل الطلب على املوارد البشرية  :أوالً 
تشتمل هذه املرحلة على حتديد حجم املوارد البشرية املطلوبة من قبل املؤسسة، وذلك يف ضوء 

ن خالل دراسة حتديد اجتاهات املؤسسة، وحصر أعداد وأنواع املؤسسات املطلوبة، ويتم ذلك م
املتغريات البيئية اخلارجية، والتعرف على القوانني والتشريعات اليت هلا أتثري كبري على نشاط 
املؤسسة وحجم أعماهلا، ومما ال شك فيه أن املتغري االقتصادي يعد من أهم الظروف اخلارجية 

احلالة االقتصادية  اليت تؤثر بشكل كبري على نشاط املؤسسة وأهدافها؛ األمر الذي يتطلب دراسة
 ).2005 اجلمال،( املستقبليةللمؤسسة وما حتتاج إليه يف اجلوانب 

 
 حصر أعداد وأنواع الوظائف املطلوبة :اثنياً 

تقوم هذه املرحلة على عملية حصر الوظائف اإلدارية املطلوبة يف املستقبل، وحتديد خمتلف 
مستو�ت اهليكل التنظيمي من اإلدارة العليا واملتوسطة والدنيا، وحتديد أهم الوظائف مبا تشتمل 

ى عليه من طبيعة فكرية معينة، إىل جانب العمل على حصر الوظائف غري اإلدارية، مث العمل عل
تقدير احتياجات الوظائف من املوارد البشرية ابألعداد واألنواع املناسبة ويف الوقت املناسب، 

 ).2012 رضوان،( البشريةاحتياجات خمتلف األنشطة من املوارد  ابإلضافة لتحديد
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 حتليل العرض من املوارد البشرية: : اثلثاً 
املؤسسة، والعمل على حتليلها ودراستها،  يف هذه املرحلة يتم حصر املوارد البشرية املتاحة داخل

وحتديد ما يرتبط هبا من مهارات ومستو�ت تدريبية، إىل جانب رصد جانبا االستعداد للعمل، 
والوقوف على اخلطط احملتملة يف اخلطط املستقبلية، ودراسة سوق العمل، وما حيتاج إليه من 

 ).2020مهارات وكفاءات (حسانني، 
 

 جز أو الفائض من املوارد البشريةحتديد الع: رابعاً 
وهتدف هذه املرحلة إىل حتديد وتقدير كًال من العرض والطلب داخل املؤسسة، وذلك يف ضوء 
التعرف على الفائض أو العجز يف خمتلف الوظائف خالل فرتة وضع التخطيط االسرتاتيجي؛ 

كيفية االستقطاب، وحتديد حيث هتتم تلك املرحلة بدراسة التنبؤ أبعداد األفراد، وكذلك دراسة  
العمالة املستقبلية واخلطط الالزمة لتعيني تلك العمالة، إىل جانب حتديد أيًضا عمليات التعليم 

 ).2016اجلبايل، ( هلاوالتدريب اليت ينبغي على املتقدمني لشغل الوظائف اخلضوع 
 

 التعامل مع نتائج ختطيط املوارد البشرية:: خامساً 
تقوم املؤسسة بتعيني املوارد اجلديدة والدائمة من خالل عمليات البحث عن خالل هذه املرحلة 

حاجاهتا، والعمل أيًضا على تعيني املوارد املؤقتة اليت من شأ�ا سد النقص عن طريق التوظيف 
املؤقت، كما تقوم تلك املرحلة أيًضا على عمليات احالل التكنولوجيا حمل العنصر البشري، 

ية واحالهلا حمل العنصر البشري، وبلوغ نفس مستوى اإلنتاجية بنفس عدد ومن مث ز�دة اآلل
كما تقوم هذه املرحلة على رفع أداء االفراد من أجل ز�دة نواتج األداء، والعمل ،  األفراد أو أقل

على رفع اإلنتاج من خالل عمليات التدريب املكثف واملستمر، هذا ابإلضافة إىل العمل على 
د حىت تستفيد من الكفاءات ذات اخلربة الطويلة، واإلملام الكبري مبختلف إطالة سن التقاع

 ).2020 نواحي العمل (أبو النصر،
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 تقييم ومتابعة خطة املوارد البشرية:  :سادساً 
تقوم هذه املرحلة على نتائج التحليل واملقارنة، وكذلك على اجتهادات املسؤولني عن عملية 

تقييم ومتابعة خطط الرتقية والنقل والتقاعد، وكذلك خطط  التخطيط االسرتاتيجي؛ حيث يتم
التدريب والتطوير، وخطط االنتقاء والتوظيف، واخلطط املسؤولة عن تطوير املسار الوظيفي، 
وبعد ذلك يتم تقييم تلك اخلطط مجيعها يف ضوء حتديد قدرة املؤسسة على مواجهة احتماالت 

ى الوصول إىل حتقيق األهداف، والتعرف على العجز والفائض، وتقييم خطط النجاح، ومد
املعدالت احلقيقية لتدفق املوارد البشرية، وحتديد مستو�ت اإلنتاج احملققة، والتعرف على 
املعدالت املرغوب فيها، وخالل هذه املرحلة أيًضا يتم حتديد نقاط القوة والضعف، والتعرف 

د النتائج واملراحل اليت سامهت بشكل على مدى فاعلية خطط املوارد البشرية، ومن مث حتدي
 ).2016 (طه، واضح يف حتقيق النجاح أو الفشل

 
 إدارة املوارد البشرية وخصائصها وأهدافها 4.5

تعد إدارة املوارد البشرية من أهم احلقول واجملاالت اإلدارية العلمية اليت تقوم على اآلراء واملفاهيم اليت 
األعمال، ومن مث فإن إدارة املوارد البشرية ترتكز على الكيفية اليت يتم يتم االعتماد عليها يف إدارة 

من خالهلا إدارة العالقات اإلنسانية داخل املؤسسات والعمل على تنمية املهارات الوظيفية للموظفني 
وحتقيق األهداف املؤسسية، وتلبية احتياجات املؤسسة من القوى العاملة على املستوى الكمي 

)، يف هذا اجلزء من الدراسة نستعرض مفهوم إدارة املوارد 2019 ناسب (خلف هللا،والنوعي امل
 البشرية وخصائصها وأهدافها على النحو اآليت:

 
 مفهوم إدارة املوارد البشرية  4.6

تعرف املوارد البشرية أب�ا: مجيع األفراد الذين يعملون يف إطار املؤسسة على مستوى الرؤساء أو 
ين يتم االعتماد عليهم يف أداء الوظائف واألعمال حتت مظلة الثقافة التنظيمية، واليت املرؤوسني الذ

من شأ�ا ضبط وتوحيد األمناط السلوكية، وصياغة اخلطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات اليت 
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ا تساعد على أداء املهام الوظيفية وتنفيذها، ومن مث حتقيق األهداف االسرتاتيجية املستقبلية، هذ
ومتثل املوارد البشرية تلك القوى العاملة اليت تنتمي للمؤسسة واليت تقوم أبداء املطلوب منها بكفاءة 

(عبد الرمحن،  وفاعلية، وحتقيق األداء اجليد للوظائف يف ضوء ما تفرضه االسرتاتيجيات اإلدارية
2020.( 

 
 خصائص إدارة املوارد البشرية  4.7

يشري مفهوم إدارة املوارد البشرية إىل تلك العملية اليت تقوم على اكتساب وتطوير اخلربات واملهارات 
 املؤسسة، وعليهلدى العنصر البشري، والعمل على استخدامها بطريقة فعالة من أجل حتقيق اهداف 

ن املفاهيم اإلدارية، يكتسب مفهوم إدارة املوارد البشرية العديد من اخلصائص اليت متيزها عن غريها م
  :ومن أهم تلك اخلصائص

 مفهوم إدارة املوارد البشرية فن وعلم. -
 مفهوم إدارة املوارد البشرية منتشر. -
 مفهوم إدارة املوارد البشرية مستمر. -
 مفهوم إدارة املوارد البشرية وظيفة خدمية -
 .)2010مفهوم إدارة املوارد البشرية عملية تنظيمية (العزاوي، -
 مفهوم إدارة املوارد البشرية متعدد التخصصات.-
 مفهوم إدارة املوارد البشرية يهدف إىل الوصول إىل النتائج اإلجيابية. -
 مفهوم إدارة املوارد البشرية يعتمد على الناس. -
 مفهوم إدارة املوارد البشرية يشكل فلسفة يف حد ذاته. -
 ).2016 قصاص وأخرون،مفهوم إدارة املوارد البشرية متكامل (بو  -

 
يف ضوء ما سبق يتضح أن مفهوم إدارة املوارد البشرية يركز على دعم العالقات اإلنسانية 
واإلدارية يف بيئة العمل الوظيفي، وذلك يف ضوء تسهيل عمليات التواصل، إىل جانب دعم أوجه 
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والربط بينها وبني النواحي االستفادة من اخلربات الوظيفية، وحتديد التخصصات العملية واملهنية، 
اإلنسانية داخل بيئة العمل الوظيفي، كما يتضح أيًضا أن مفهوم إدارة املوارد البشرية يعد من املفاهيم 
العلمية املتطورة يف بيئة العمل اإلداري، واليت تدعم كيفية مواكبة التغريات احلديثة داخل وخارج 

ثة، وتنمية الرصيد املعريف، ودعم التنمية الذاتية يف املؤسسات، والعمل على اكتساب املعارف احلدي
 ضوء تقبل التغيري واالستعداد لتحمل خماطر العمل.

 
 أهداف إدارة املوارد البشرية  4.8

تسعى عمليات إدارة املوارد البشرية حنو حتقيق الكثري من األهداف والقيام ابلعديد من الوظائف أو 
األنشطة اليت تساعد املنظمات املعاصرة يف حتقيق ما تسعى إليه، ومن مث العمل على تنمية األداء 

ارد البشرية، كما األهداف اليت تسعى إليها إدارة املو  الذكر أهمالوظيفي، وهنا نستعرض على سبيل 
 يلي: 

 توظيف املوارد البشرية.
 ).2015 العمل على تنمية املوارد البشرية (احلسيين، -1
 حتفيز املوارد البشرية. -2
 حتقيق السالمة والرعاية الصحية. -3
 ).2019دعم وتعزيز الروح املعنوية (الشحي، -4

 
 
 

  دور التخطيط االسرتاتيجي يف دعم التنمية االقتصادية املستدامة  4.9
يكتسب التخطيط االسرتاتيجي يف جمال إدارة املوارد البشرية دور ابرز يف وصول اجملتمعات إىل التنمية 
املستدامة من خالل تنمية األنشطة االقتصادية، وحتقيق النجاح، وذلك على اعتبار أن التنمية 

جملتمع، إىل جانب االقتصادية احمللية ما هي إال شراكة بني قطاع األعمال وأصحاب املصاحل داخل ا



 

127 

التعاون القائم بني األنشطة احلكومية واخلاصة يف وضع اخلطط االسرتاتيجية الالزمة للوصول إىل 
التنمية االقتصادية. ومما ال شك فيه أن جمال التنمية االقتصادية املتطورة يعتمد على السياسات 

تصادية، وحتقيق االستفادة واالسرتاتيجيات املوضوعة بدقة، وذلك من أجل دعم املشروعات االق
املثلي من رؤوس األموال؛ األمر الذي يساعد على تفهم اإلمكا�ت االقتصادية، ودعم الفرص، 
وإزالة الصعوابت واملعوقات أمام النمو واالستثمار االقتصادي، هذا وتؤثر التحد�ت املعاصرة على 

�حية دعم اخلطط واالسرتاتيجيات،  جمال التنمية االقتصادية؛ األمر الذي ينبغي االهتمام به من
وربطها ابألطر الرقابية والقانونية الوطنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف سبيل حتقيق التنمية 

 ). 2016(مجيل، االقتصادية املستدامة
بني التخطيط  والعالقةيف هذا اجلزء من الدراسة نستعرض مفهوم التنمية املستدامة 

 مية االقتصادية، أبعاد التنمية االقتصادية املستدامة يف دولة اإلمارات.االسرتاتيجي والتن
 

 مفهوم التنمية املستدامة  4.10
يشري مفهوم التنمية املستدامة إىل: "عملية تطوير األرض واجملتمعات واملدن، وحتقيق الكثري من 

دون املساس ابألجيال  التطورات يف األعمال التجارية املختلفة يف سبيل تلبية احتياجات احلاضر
). كما يشري مفهوم التنمية املستدامة أيًضا إىل: "عملية التنمية اليت تليب 2016القادمة" (محدي، 

 احتياجات احلاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتياجاهتا" (توفيق،
2010.( 

 
 

 قتصاديةالعالقة بني التخطيط االسرتاتيجي والتنمية اال  4.11
تؤكد التجارب احلديثة يف جمال التنمية االقتصادية على أن تبين االسرتاتيجيات املنظمة يعد من أهم 
العناصر اليت تقوم عليها خطط التنمية االسرتاتيجية بشقيها االجتماعي والبيئي؛ حيث تعمل 

يف ضوء اإلطار الزمين اسرتاتيجية التنمية االقتصادية على دعم االقتصاد احمللي، وتعزيز القدرات 
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احملدد لتنفيذ اسرتاتيجية التنمية االقتصادية. وعليه يعد التخطيط االسرتاتيجي يف جمال التنمية 
االقتصادية مبثابة تلك العملية املرنة اليت تساعد يف حل املشكالت، ومن مث العمل على الوفاء 

 ).2011 (ابراهيم، ابالحتياجات االقتصادية الوطنية
 

 أبعاد التنمية االقتصادية املستدامة يف دولة اإلمارات  4.12
تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة األوىل خليجًيا يف تطبيق االقتصاد األخضر على اعتبار أنه إحدى 
أهم مهارات التنمية املستدامة داخل الدولة؛ حيث يتم االعتماد عليه من خالل تنظيم اجلهود، 

تصاد من أجل ضمان املستقبل املستدام يف كافة جماالت احلياة وبينها وتطبيق هذا النوع من االق
 املستدامة يف). وميكن عزو عوامل حتقيق التنمية االقتصادية 2017امساعيل ،(االقتصاد النشاط 

 اإلمارات إىل مجلة اعتبارات نذكرها كما يلي: 
 تذليل الظروف البيئية من أجل حتقيق االستدامة االقتصادية. .1
 االعتماد على الطاقة صديقة البيئة. .2
 ).2019 االهتمام ابملشروعات التنموية (قبالن، .3
توظيف التكنولوجيا احلديثة ومبادئ االبتكار يف الوصول إىل االستدامة (محادي،   .4

2019 .( 
 

 اخلامتة  5.0
يف ضوء ما سبق يتضح اهتمام دولة اإلمارات العربية املتحدة مببادئ التنمية املستدامة واالستفادة 
من الثورة الصناعية الرابعة واملهارات املتقدمة والعلوم يف فتح آفاق جديدة وفرص حنو حتقيق التنمية 

بتكار وإمكا�ت احللول االقتصادية املستدامة والوصول إىل النمو االقتصادي الكبري القائم على اال
التكنولوجية املتكاملة يف خمتلف القطاعات والتخصصات، كما تقوم دولة اإلمارات أيًضا ابلكثري 
من اجلهود الرامية حنو نشر الوعي بني خمتلف شرائح اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل جتاه مسألة 

الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم  التنمية املستدامة، ومن ذلك جند ما أكد عليه صاحب السمو
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قائًال : "ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان الستدامة منو الدولة ..."،  وقد خلصت الدراسة 
 إىل مجلة من النتائج والتوصيات، كما يلي:

 يعترب منهج التخطيط االسرتاتيجي هو حمور اهتمام االدارة احلديثة.  -1
أداء إدارة املوارد و تطبيق التخطيط االسرتاتيجي أوضحت الدراسة وجود عالقة كبرية بني  -2

 البشرية. 
يعترب التخطيط االسرتاتيجي من أهم املقومات األساسية اليت من شأ�ا تنمية الثقافة،  -3

 كل اجملتمعات.  والبشرية لدىواهليكل التنظيمي، وكيفية استغالل اإلمكانيات املادية 
 املوارد البشرية، وبني إنتاجية العاملني.هناك عالقة إجيابية بني ممارسات إدارة  -4
أوضحت الدراسة أن عملية تطبيق التخطيط االسرتاتيجي حتتاج إىل موظفني ذو مؤهالت  -5

 .علمية عالية وخربه كبرية يف هذا اجملال
توجد عالقة ذات داللة كبرية بني مشاركة االدارة العليا واإلدارة التنفيذية يف إعداد اخلطة  -6

 .لموارد البشريةاالسرتاتيجية ل
اجلهات العليا للجهات التنفيذية عند إعداد اخلطط  بضرورة استشارةيوصي الباحث   -7

 االسرتاتيجية.
الوظيفي يوصي الباحث بضرورة الربط بني ممارسات إدارة املوارد البشرية، وبني فعالية األداء  -8

 ظل وجود خطط اسرتاتيجية للمؤسسات على اختالفها العامة واخلاصة. يف
 .يوصي الباحث بتكثيف الدوارات التدريبية املختلفة املتعلقة ابلتخطيط االسرتاتيجي -9
يوصي الباحث املشرع اإلمارايت بتخصيص مجلة من االمتيازت ألصحاب األفكار  -10

 التخطيط االسرتاتيجي ملصلحة الدولة. الر�دية يف
 املراجع

 االجتاهات املعاصرة، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.  -): إدارة وتنمية املوارد البشرية2020مدحت (أبو النصر، 
 . 67): التخطيط االسرتاتيجي القومي (منهج املستقبل)، دار النهضة العربية، القاهرة2016أبو صاحل، حممد (

 لتقنيات واحللول"، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.): إدارة املعرفة "التحد�ت وا2010امساعيل، خضر مصباح (
 ): التخطيط يف املوارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2019األكليب، عائض وآخرون (
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ية ملنظمة القرن احلادي والعشرين"، ): اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية "املدخل لتحقيق ميزة تنافس2003املرسي، مجال الدين (
 الدار اجلامعية اجلديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.

 ): تسيري وتدبري املوارد البشرية، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األردن. 2016بوقصاص، عبد احلميد وآخرون (
األردن. ية والطاقة املتجددة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، استغالل املوارد الطبيع –): التنمية املستدامة 2016اجلبايل، محزة (
 األدوار اجلديدة، دار الفكر العريب، القاهرة.  -): تنمية املوارد البشرية2010، عبد الرمحن (قتوفي

اليازوري العلمية للنشر  ): التدريب االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة للموارد البشرية، دار2020حسانني، أمحد جابر (
 والتوزيع، عمان، األردن. 

 ): التخطيط االسرتاتيجي، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2010السكارنة، بالل (
 .): االسرتاتيجيات األساسية يف إدارة املوارد البشرية، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة2012رضوان، حممود عبد الفتاح (

 .): األمن الغذائي والتنمية املستدامة، مركز الكتاب األكاميي، القاهرة2016محدي، رابح (
 ): قضا� عاملية معاصرة يف املوارد البشرية، الدار األكادميية للعلوم، القاهرة. 2013طه، عاطف جابر (

 لنشر والتوزيع، عمان، األردن.): التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التشغيلي، دار البريوين ل2018طوقان، عامر (
 -): التنمية املستدامة واالمن االقتصادي يف ظل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان2010الطويل، رواء (

 األردن. 
 ان للنشر والتوزيع، الر�ض. مدخل تكاملي ملفاهيم االستدامة وتطبيقاهتا، العبيك –): التنمية املستدامة 2015بد الرمحن، عبد هللا (ع

 إدارة املوارد البشرية، ترمجة حممد أمحد عبد املتعال وآخرون، دار املريخ للنشر والتوزيع، القاهرة): 2017هاري تيزلر (
Adam Sliwinski and Others: Economic Development and Financial Markets- latest Research and policy insights 

from central and southeastern Europe، Contributions to Economics, 2019. 
Allui, A. & Sahni, J. (28-30 October 2016). Strategic Human Resource Management in Higher Education 

Institutions: Empirical Evidence from Saudi, Paper presented at the 12th International Strategic 
Management Conference, Antalya: Turkey. 
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 املقدمة 1.0
شهد العامل تطوراً ملحوظاً يف وسائل اإلعالم وخاصة يعد تعدد وسائل اإلعالم وتنوعها من األساليب 
اليت يعرض هبا. حيث أن وسائل اإلعالم أصبحت متطورة وتساير التكنولوجيا واالتصاالت إىل حد 

املتغريات كبري، ومما شك فيه أن تزايد اإلقبال على وسائل اإلعالم فرضت العديد من التحد�ت و 
وال سيما يف اجملتمع اإلمارايت الذي يتسم ابلقيم اإلسالمية والعادات والتقاليد النابعة من الشرع 

لتحسني وتطوير أخالق اإلنسان حيث أن املعايري اإلسالمي، وتقوم وسائل اإلعالم بدور كبري وفعال 
مل اإلعالمي وعدم نشر ما يتعارض الوطنية لإلعالم تتضمن احرتام املبادئ واملواثيق األخالقية يف الع

 مع الشريعة اإلسالمية، وكذلك احرتام خصوصية األفراد من حرمة اإلنتهاك. 
وتواجه وسائل اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية حتديدات كبرية خاصة مع انتشار 

املتحدة وخاصة الفضائيات وبروز فكرة عوملة اإلعالم مما جيعل أمام وسائل اإلعالم ابإلمارات العربية 
يف والية أبو ظيب حتد�ت كبرية لتحقيق األهداف اإلعالمية وجذب أكرب عدد من املشاهدين وتعزيز 

 ).2015فكرة احرتام املوروث الثقايف اإلسالمي وتعزيز اهلوية الوطنية واالنتماء (العريب، 
وخاصة يف والية وجتدر اإلشارة إىل أن وسائل اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أبوظيب قد تطورت بشكل كبري، حيث تعددت القنوات الفضائية وتعددت الربامج بني سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية وأصبحت وسائل اإلعالم تتناول مشكالت اجملتمع اإلمارايت بشكل 

سائل اإلعالم قد احرتايف يف إطار احرتام اهلوية الوطنية ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وكذلك فإن و 
حققت حذابً كبرياً لقطاع كبري من املشاهدين داخل وخارج أبوظيب نظراً للتقدم والتنوع يف طرح املواد 
اإلعالمية املختلفة وللمحافظة بشكل ملحوظ على املوروث الثقايف واإلسالمي يف تناول املوضوعات 

فرد واجملتمع على السواء، وابلتايل فإن هذه اإلعالمية املختلفة واستبعاد املواد اإلعالمية اليت تضر ال
 الدراسة سوف تسلط الضوء على دور وسائل اإلعالم يف تطوير أخالق اإلنسان أببوظيب.

 وسائل اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة (أبو ظيب)  2.0
أصبح هدف وسائل  لقد تطورت وسائل اإلعالم بدولة اإلمارات العربية املتحدة تطوراً كبرياً حيث أن

اإلعالم ابإلمارات العربية املتحدة هو تدعيم وترسيخ االنتماء واهلوية الوطنية وااللتزام بنصوص الشريعة 
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اإلسالمية وتعاليم الدين اإلسالمي. ويقوم اجمللس االحتادي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
إلعالم يف الدولة، وتواجه وسائل اإلعالم بدولة اإلمارات إبدارة اهليئة االحتادية املشرفة واملسؤولة عن ا

العربية املتحدة العديد من التحد�ت تتمثل يف احلفاظ على اهلوية الوطنية مع االلتزام ابلعادات 
والتقاليد اإلسالمية اليت نشأت عليها الدولة حيث تنظم الدولة احملتوي اإلعالمي وفقًا للقانون 

). 2020(موقع احلكومة اإللكرتونية لدولة األمارات العربية املتحدة،  1980لسنة  15االحتادي رقم 
) أن الفضائيات العربية يف الدول العربية وخاصة يف دولة اإلمارات 2013( هبا الدليميولقد أكد 

العربية املتحدة تتمتع بقدر كبري من التوزان يف عرض املواد اإلعالمية، حيث أن وسائل اإلعالم يف 
اإلمارات العربية املتحدة ترغب يف حتقيق االنفتاح على كل ما هو جديد يف إطار التقييد ابلشريعة 

) أن وسائل اإلعالم قد تطورت بشكل يصعب معه وضع ضوابط 2015اإلسالمية. وأشار بودهان (
 وأن وسائل اإلعالم جيب أن متنح الفرصة كاملة دون تعرضها للتقييد.

) أن وسائل اإلعالم غالبًا ما تؤثر 2011اسات كدراسة نسيمة (وأظهرت العديد من الدر 
على القيم واملثل اليت يتأثر هبا اإلنسان وينشأ عليها، وأن تلك املثل تنشأ مع األفراد، وابلتايل فإن 
االنفتاح على الثقافات املتعددة قد يضع وسائل اإلعالم أمام العديد من التحد�ت مما يستلزم معه 

) فقد أشار إىل أن وسائل اإلعالم من 2011األهداف اإلعالمية. أما دراسة موسي (الثبات على 
املفرتض أ�ا تلتزم ابخلطط االعالمية اليت تسري عليها وأن تكون تلك اخلطط متوافقة مع املوروث 

 الثقايف واإلسالمي. 
 ) بينت أن وسائل اإلعالم تتمتع ابلعديد من2015وكذلك فإن دراسة عبد الرمحن (

) 2012اخلصائص من بينها االندماج والقدرة على االنتشار يف اجملتمع، ويؤكد املعماري يف دراسته (
أن وسائل اإلعالم تؤثر بشكل مباشر يف القيم السائدة االجتماعية والسياسية، كما أشار كعنان 

اإلعالمية املقدمة ) أن العربة بطريقة إدارة املؤسسات اإلعالمية وذلك رغبة يف التحكم ابملواد 2014(
) أن وسائل اإلعالم أصبحت تؤثر 2013يف تلك املؤسسات اإلعالمية،  وأسفرت دراسة السويدي (

على سلوك اإلنسان وأخالقياته بشكل ملحوظ، حيث أن األجيال احلديثة أصبحت حتاكي 
مالبس الشخصيات املوجودة يف املسلسالت واألفالم وحتاول تقليد املذيعني، وطرق ارتدائهم لل
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وطريقة كالمهم، مما يشري إىل أن طبيعة املادة اإلعالمية الواجب اعالنه ونشرها يف وسائل اإلعالم، 
) أن اجلهات الرقابية غالبًا ما تعمل على وضع نظم رقابية ميكن من 2012وتشري دراسة العياضي (

وذلك للتأكد من تطابقها خالهلا التعرف على املواد اإلعالمية قبل نشرها وطرحها يف وسائل اإلعالم 
مع املعايري األخالقية واإلسالمية، وحيت ال يتأثر الشباب ابحملتو�ت اإلعالمية لكل مادة اعالمية 

) أن التحد�ت اليت تواجه وسائل اإلعالم كبرية للغاية حيث يقع 2012على حده. ويؤكد العياضي (
النتماء مع حتسني املستوي األخالقي ملا على عاتقها احملافظة على املوروث الثقايف وتعميق روح ا

 يعرض يف تلك الوسائل بشكل مباشر للجمهور.
 

 أنواع وسائل اإلعالم 2.1
تنقسم وسائل اإلعالم إىل نوعان رئيسيان من وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل 

 اإلعالم اجلديدة، ويتم تناوهلما على النحو اآليت:
 

 التقليدية وسائل اإلعالم  2.2
أن وسائل اإلعالم التقليدية هي تلك الوسائل اإلعالمية اليت تكون مقرؤه ومسموعة ومرئية وميكن 
االطالع على وسائل اإلعالم اجلديدة من خالل التليفزيون وقراءة الصحف واالستماع إىل البث 

 ).2015اإلذاعي (الصوايف، 
ة من حيث استقطاب العدد األكرب من )، أن التليفزيون حيتل الصدار 2018ويشري الشيكر (

اجلماهري، حيث أن اجلماهري تفضل غالبًا مشاهدة التليفزيون ملا يتمتع به من موسيقي تصويرية 
ومشاهدة تعبريات اإلذاعيني وغريها. كما أن االستماع إىل اإلذاعات وقراءة الصحف أتيت يف املرتبة 

ن املعلومات من خالل ما يكتب يف الصحف عن الثانية حيث ميكن للقارئ أن حيصل على مزيداً م
 القضا� السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية الراهنة.

وتعد وسائل اإلعالم التقليدية تتميز بتنوع براجمها السياسية والثقافية واالجتماعية والسياسية 
ت اليت تشغل الرأي العام داخلياً فضًال عن وجود الربامج الرتفيهية والربامج احلوارية اليت تفتح امللفا
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وخارجياً. كما أن وجود تلك الربامج احلوارية تساهم يف جذب انتباه قطاع عريض من املشاهدين 
 ). 2019(لغرس، 

أن التحكم يف وسائل اإلعالم التقليدية أمر قد مستحب إذا كان قاعدة  ويرى الباحث
مي ومنظور شرعي، فال ميكن حماكاة العامل التحكم يف وسائل اإلعالم التقليدية من منظور اسال

اخلارجي وفتح القنوات التليفزيونية على مناقشة القضا� الساخنة واجلريئة اليت قد تتسبب يف إحداث 
بلبله يف اجملتمع. كما أن املنظور اإلسالمي حيرم االنفتاح على برامج التسلية وعرض األفالم اإلابحية 

ع املشاهد اخلادشة للحياء. وابلتايل فإن فكرة عوملة وسائل اإلعالم دون وجود جهة رقابية حتاول من
التقليدية تعترب مرفوضة وأن تقوميها ابملنظور اإلسالمي يعد مطلباً ضرور�ً حيتاج إىل التطبيق. وكذلك 
 فإن مناقشة القضا� السياسية اليت تؤدي إىل تدهور األوضاع السياسية واالجتماعية تعترب أمراً مرفوضاً 

 للحفاظ على األمن والسلم الداخلي للدولة.
 

 وسائل اإلعالم اجلديدة (احلديثة):  2.3
) أن 2012صاحل ( أشار العديد من الباحثني واملهتمني عن الوسائل اإلعالمية احلديثة. ويشري

ليها وسائل اإلعالم اجلديدة ميكن تعريفها أب�ا تلك الوسائل اإلعالمية احلديثة واليت ميكن الوصول إ
من خالل العامل اخلارجي االفرتاضي (شبكة اإلنرتنت) واليت تتمثل يف مواقع الكرتونية مثل الفيسبوك، 

 وتويرت، وانستغرام، والواتس أب والفايرب.
واستطاعت وسائل اإلعالم اجلديدة أن جتذب قطاع عريض من الشباب وأن من خالهلا 

ئل اإلعالم التقليدية اليت تعرض ما يبث أو ينشر ميكن التحكم يف عرض املادة اإلعالمية بعكس وسا
من خالل بر�مج حمدد بساعات معينة وفقًا أليدولوجيات، وسياسية معينة تنتهجها تلك الوسائل 
اإلعالمية. وتعد وسائل اإلعالم اجلديدة من أبرز الوسائل اإلعالمية انفتاحاً وأخطرها على اإلطالق 

قيح وسائل اإلعالم التقليدية وضبط براجمها وفقًا للمنظور حيث أن الدولة تستطيع مراقبة وتن
اإلسالمي والعادات واألعراف اإلسالمية إال أن وسائل اإلعالم اجلديدة ال ميكن للدولة السيطرة 
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عليها إال على نطاق حمدود مما قد يشري إىل خطورة تلك الوسائل اإلعالمية اجلديدة على األوضاع 
 ). 2012الة السلم واألمن اجملتمعي الذي تتمتع به الدولة (صاحل، الداخلية والتأثري على ح

) أن وسائل اإلعالم اجلديدة تعرب عن توجهات قطاع كبري من 2014ويشري العياضي (
اجلمهور، حيث أن اإلقبال على تلك الوسائل يشري إىل أمهية احلصول على املعلومات سواء صحيحة 

ق اليت تساهم يف تكوين شخصية الشباب بعكس وسائل أو غري صحيحة واملعلومات ا واحلقائ
 اإلعالم التقليدية اليت حتاول بث برامج ذات رسالة اعالمية واضحة. 

) أن وسائل اإلعالم اجلديدة أحد أبرز مميزات عوملة اإلعالم، وأن 2012وأشارت اهلنائي (
األجيال اجلديدة أصبحت  اللجوء إىل تلك الوسائل أصبح من مسات التطور والعصر احلديث، كما أن

تعتمد على تلك الوسائل حيث أ�ا أصبحت حتاكي قطاع كبري من املراهقني والشباب وهو ما يعد 
تقصرياً من وسائل اإلعالم التقليدية. وابلرغم من االتفاق مع دراسات أخري، إال أن وسائل اإلعالم 

حت �قوس اخلطر هلذه الفئة من أصبحت من أهم مميزات عوملة اإلعالم إال أن تلك الوسائل أصب
الشباب واملراهقني حيث أن وسائل اإلعالم اجلديدة ال توجد هلا ضوابط ومعايري حتكم تلك الوسائل. 
ويرى الباحث أن وسائل اإلعالم اجلديدة تعترب أكثر خطورة عن وسائل اإلعالم التقليدية حيث ال 

اجلمهور عنها حيث أن الكثري من الشباب  يوجد قيود على تلك الوسائل اإلعالمية وال ميكن صرف
واملراهقني وأيضاً كبار السن أصبحوا يقبلون على مواقع التواصل اإللكرتوين بصفة دائمة حيث تتميز 
بقدرهتا على نقل األخبار واألحداث بشكل مباشر، كما تتميز إبمكانية مناقشة القضا� السياسية 

كثر بكثري من وسائل اإلعالم التقليدية اليت ال ميكنها أن واالقتصادية واالجتماعية بصورة واقعية أ
 تنقل الكثري من األحداث مراعاة للذوق العام ومراعاة لآلداب العامة يف اجملتمع. 

يرى الباحث أنه ميكن تطبيق املنظور اإلسالمي أيضًا على وسائل اإلعالم اجلديدة وذلك 
بضبط احملتوي اإلعالمي واملادة اإلعالمية لتكون هادفة لبناء الفرد واجملتمع، كما ميكن أن يكون 

إحدى املنظور اإلسالمي هو األساس يف غرس القيم والتنشئة السليمة لتكون وسائل اإلعالم اجلديدة 
الوسائل اليت ميكن االعتماد عليها يف حتسني وتطوير أخالقيات اإلنسان واليت تنعكس من خالل 

 تصرفاته يف اجملتمع. 
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 عناصر وسائل اإلعالم  2.4

تعترب وسائل اإلعالم عملية متعددة األطراف، وميكن إمجاهلا يف ثالث عناصر رئيسية على النحو 
 ):2012اآليت (العياضي، 

إن املرسل هو صاحب الرسالة اإلعالمية الذي يرغب يف إيصال الفكرة واملعلومة لألخرين املرسل: 
سواء أفراد أو مجاعات. وجتدر اإلشارة إىل أن املرسل قد تكون السلطة احلاكمة اليت هلا رغبة يف 

أو التحكم يف وسائل اإلعالم من خالل حماولة تفعيل الرسالة والرؤية من استخدام وسائل اإلعالم 
بعبارة أخرى فإن أصحاب القرار قد يدفعون إىل غرس القيم والثقافة وحب املعرفة ونبذ العنف والفرقة 
 وحب العادات والتقاليد العربية واإلسالمية وعدم السماح بنشر املشكالت اليت حتدث يف الواقع

 ).2019(لغرس، 
حيث أن تطور اإلعالم  أن مسألة التطور واحلداثة أيضاً مطلوبة من املرسل ويرى الباحث

ومواكبته لألوضاع الراهنة لن يضر اجملتمع حيث أنه سوف يكشف عن املشكالت ويتناوهلا بشكل 
 جذري دون السماح ابخلروج عن التقاليد والقيم اإلسالمية.

هي اجلهة اليت تستقبل الرسالة اإلعالمية سواء كانت أفراد أو مجاعات يف املستقبل: 
ارة إىل أن اجملتمعات العربية واإلسالمية لديها العديد من التوجهات، وابلتايل اجملتمع. وجتدر اإلش

فإن ضبط وسائل اإلعالم ابلضوابط األخالقية والسيما الضوابط اإلسالمية سوف جتذب قطاع 
 ).2019عريض من اجملتمع (وسيلة، 

اثة يف )، كما يرى أن ضرورات التطور واحلد2019وابلتايل خيتلف الباحث مع وسيلة (
وسائل اإلعالم أن يتم عرض كافة اآلراء واأليدولوجيات واالنفتاح على فكرة العوملة حيت يتم االقتناع 

 بضرورة اتباع القيم وفقاً للمنظور اإلسالمي.
ميكن النظر إليها على أ�ا تضاف إليها مواقع التواصل اإللكرتوين إال الوسيلة اإلعالمية: 
انفتاحاً وميكن مناقشة كافة القضا� دون حساسية. ويرى الباحث أن أن تلك املواقع أصبحت أكثر 
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اجلمهور له احلق يف التعرف على كافة التوجهات وأن للجمهور احلق يف التمييز بني كافة الفئات 
 ).2019واتباع ما حيلو له (لغرس، 

ية ذات أو املواقع اإللكرتون يعتقد الباحث أيضًا أن اإلعالم الرمسي الصادر من الدولة
التوجهات احلكومية ميكن إضفاء املنظور اإلسالمي عليها وميكنها االمتثال لفكرة ترسيخ القيم واملثل 
واحرتام العادات والتقاليد والتعود على التنشئة السليمة مما يساهم يف حتسني أخالقيات اجلمهور 

يز بينها ويتعرف عن بشكل كبري، أما وسائل اإلعالم اخلارجة عن السيطرة ميكن للجمهور أن مي
 أنسب الوسائل اإلعالمية اليت يقبل على مشاهدهتا واالستماع إليها أو قراءهتا.

 تصنيفات اإلعالم:
يوجد العديد من التصنيفات لوسائل اإلعالم، ومن بني أبرز تلك الوسائل اإلعالم اإلسالمي 

 ).2019(لغرس،  واإلعالم األمين واإلعالم الديين
) أن اإلعالم اإلسالمي هو عملية اتصال تشمل 2019أشارت لغرس (اإلعالم اإلسالمي: 

مجيع األنشطة اإلعالمية يف اجملتمع، ويقوم اإلعالم اإلسالمي بكافة الوظائف من مجع املعلومات 
ئل والنشرات اإلخبارية والربامج احلوارية والرتوجيية، كما يقوم اإلعالم اإلسالمي ابلرتكيز على مسا

الفكر والثقافة وحماولة اظهار صورة اإلسالميني أو امللتزمني ابملشهد الالئق هبم يف وسائل اإلعالم، 
) يف أن اإلعالم اإلسالمي قد حاول يف السنوات األخرية أن 2013ويتفق الباحث مع الدليمي (

 بشكل واضح.يعكس صورة اإلسالميني من خالل الربامج واملواد اإلعالمية املقدمة يف قنواهتم 
إن فكرة اإلعالم األمين ابرزه بشده من خالل الربامج اليت تكشف عن اإلعالم األمين: 

اجلرائم اليت ارتكبت يف اجملتمع أو احملاكمات الفورية نتيجة ارتكاب جرائم أثرت بشده على الرأي 
جل إبراز مساوئ العام يف اجملتمع، وابلتايل فإن األجهزة األمنية تتعاون مع وسائل اإلعالم من أ

اجلرمية وأن شيوع األمن ضروري من خالل بيئة يسودها القيم واألخالق الواجب توافرها يف اجملتمع 
 ).2018(الشيكر، 

) أن اإلعالم األمين ال يقتصر نشاطه فقط على وسائل اإلعالم 2013ويشري الدليمي (
دف املعاجلة األمنية لإلعالم األمين يف املرئية بل يتسع إىل وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة، وقد هت
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حتسني صورة األجهزة األمنية وأن الشدة اليت تنتهجها تلك األجهزة مطلوبة لرتسيخ فكرة األمن 
) يف أن األساليب األمنية 2013وتعزيز السلم االجتماعي، وابلرغم من اتفاق الباحث مع الدليمي (

لسلم االجتماعي إال أن الباحث يري أن توسيع أجهزة قد تكون مطلوبة لرتسيخ فكرة األمن وتعزيز ا
 األمن لنطاق صالحياهتم قد يؤدي إىل تعزيز فكرة فساد األجهزة األمنية.

قد ساهم يف التعرف على الشخصيات األمنية اليت  ويعتقد الباحث أن اإلعالم األمين
اصل مع تلك الشخصيات تتبوأ مراكز قيادية يف أجهزة األمن وساهم بشكل كبري يف إمكانية التو 

األمنية وذلك لتزويد اجلماهري ابملعلومات الالزمة وطبيعة املشكالت األمنية واحللول اليت توصلت 
 إليها األجهزة األمنية.

 
 خصائص وسائل اإلعالم   2.5

 تتصف خصائص وسائل اإلعالم ابلعديد من اخلصائص من بينها ما يلي: 
األصل هو تنافس وسائل اإلعالم فيما بينها وأن اإلقدام واملبادرة يف اإلقدام واملبادرة: إن 

التعرف على األحداث اجلديدة هو من أبرز خصائص وسائل اإلعالم. وكذلك فإن اإلقدام �يت يف 
املقام األول من خصائص وسائل اإلعالم حيث أن وسائل اإلعالم تتطلب روح املبادرة يف البحث 

 ).2018ديد (اجلياليل، والسعي حنو معرفة كل ج
وسائل اإلعالم غالبًا ما تركز على كل جديد وابلتايل ال احلداثة واستخدام التكنولوجيا: 

مكان إىل اتباع األساليب القدمية يف عرض املعلومات أو يف البث اإلذاعي أو التليفزيوين، كما أن 
ألحداث والتعرف على كل ما هو وسائل اإلعالم غالبًا ما تستعني ابستخدام التكنولوجيا يف نقل ا

 ).2013الدليمي، ( جديد
جيب أن تتصف وسائل اإلعالم ابلعمومية، حيث أن وسائل اإلعالم احليادية والعمومية: 

البد أن تكون حيادية تعرض بشفافية مطلقة وأن تكون بعيدة عن أتثري أصحاب الرسالة اإلعالمية 
  ).2019(بو علي،  ادية مطلقةميكن عرض املواد اإلعالمية بشفافية وحي حىت
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أن وسائل اإلعالم البد أن تتصف ابلسهولة والبساطة يف صياغة املواد السهولة والبساطة: 
اإلعالمية، فال ينبغي أن يكون هناك صياغة للمواد اإلعالمية بطريقة معقدة، كما ال جيب أن تكون 

ور، مما يستلزم الرتكيز على وضوح املادة صياغة املواد اإلعالمية بطريقة غامضة ومبهمة أو تنفر اجلمه
 ). 2014(كعنان،  اإلعالمية املراد توصيلها للجماهري

أن التنوع يف البساطة أيضاً من األمور البديهية حيث أن عرض املواد مما سبق يرى الباحث 
وسالمة اللغة اإلعالمية السياسية خيتلف عن االقتصادية أو الثقافية مما يشري إىل أن بساطة العرض 

واختصار املراد قوله حيقق اهلدف والغاية املرجوة. كما يرى الباحث أن خصائص السهولة والبساطة 
 البد أن تقرتن ابلشفافية حيت حتصل وسائل اإلعالم على ثقة أكرب عدد ممكن من اجلماهري.

 
 مرتكزات تطوير أخالق اإلنسان  3.0

خالهلا أن يكتسب اإلنسان القيم واملثل والعادات  إن األخالق هي مكتسبات اجتماعية ميكن من
)، وأن تطوير أخالق اإلنسان مقرتن بتعرف 2019والتقاليد واملعتقدات املوجودة يف اجملتمع. لغرس (

اإلنسان على املعايري القيم والعادات والتقاليد والرتبية االجتماعية والثقافية والظروف والتجارب اليت 
 الرتبية الدينية، والرتبية االجتماعية من أبرز املرتكزات اليت يرتكز عليها يف تطوير مير هبا الفرد، وتعترب

 ).2014أخالق اإلنسان (العباضي، 
 الرتبية الدينية   4.0

) أن تطوير اخالق اإلنسان مرتبط بشكل كبري بوجود وسائل إعالم تقوم 2015وأكد بودهان (
اء واالجتاهات، األمر الذي يؤثر بشكل إجيايب يف حتسني بتعزيز قيم ومعتقدات اجملتمع وتكوين اآلر 

الرتبية الدينية حتتوي على القيم واملعتقدات  ) أنه2019أخالق األفراد داخل اجملتمع، ويشري بوعلى (
 الواجب توافرها لتحسني وتطوير أخالق األفراد واجملتمعات.

املوجودة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة من أبرز  ويرى الباحث أن قواعد اإلسالم
القواعد السلوكية وأمهها واليت تستخدم يف تطوير أخالق اإلنسان، حيث أن وسائل اإلعالم جيب 
أن حتمل رؤية واضحة حول التنشئة على القواعد اإلسالمية ونشر الفضيلة ونبذ الرزيلة يف اجملتمع 
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تعاون والتعامل جبدية وحزم يف كافة مناحي احلياة، وأن اكتساب قيم وتعاليم اإلسالمي، واحلث على ال
 الدين اإلسالمي يتأتى من خالل ثالثة عوامل اجلانب السلوكي، واجلانب العقدي واجلانب العاطفي.

أن وسائل اإلعالم هلا دور كبري يف التمسك ابلقيم واملعتقدات، كما أن  اجلانب العاطفي:
شريعة اإلسالمية والتمسك هبا من أبرز األسباب اليت ميكن من خالهلا أن يقوم تطبيق قواعد ال

اإلنسان بتطهري نفسه من األمراض النفسية مثل احلقد واحلسد، والقلق والبغضاء وضيق اآلفق 
) أن األمراض النفسية اليت تصيب 2004)، ويتفق الباحث مع ما جاء به صديق (2004(صديق، 

لتمسك ابلقيم واملعتقدات اإلسالمية إال أن الباحث يري أن الرسالة اإلعالمية األفراد نتيجة عدم ا
البد أن تقوم على عدة مرتكزات من بينها املرتكزات االجتماعية اليت تتمثل يف احلفاظ على اهلوية 

 اإلسالمية ومحاية الرابط االجتماعي املقدس.
بري على تعاليم الدين اإلسالمي، اجلانب العقدي: إن وسائل اإلعالم جيب أن تركز بشكل ك

حيث أن وسائل اإلعالم غالبًا ما ختصص برامج لتحفيظ القرآن الكرمي وتستضيف األفراد الراغبني 
يف تصحيح التالوة، كما تستضيف وسائل اإلعالم كبار العلماء من الشيوخ والفقهاء للرد على 

 ). 2013االت املختلفة (الدليمي، الفتاوي والتحدث معهم والتعرف على آرائهم الفقهية يف اجمل
إن تعاليم اإلسالم يف وسائل اإلعالم قد سامهت يف تذكري العديد من اجلانب السلوكي: 

األفراد واجلماعات مبواقيت الصالة واحلج والصوم ومحاية اللسان من اآلفات واألمراض االجتماعية 
يف وسائل اإلعالم يف إلزام األفراد املتوطنة. كما يساهم نشر تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف 

واجلماعات سلوكيًا بضرورة االمتثال لقواعد الدين احلنيف والرغبة يف تطوير األخالق إبتباع تعاليم 
 ).2018اإلسالم لنيل رضا هللا عز وجل (اجلياليل، 
أن تركز وسائل اإلعالم على نشر تعاليم اإلسالم وأن  ويرى الباحث أنه من الضروري

العديد من الفقهاء وتفتح أبواب االتصال بني اجلمهور وبني الفقهاء جلذب قطاع كبري  تستضيف
من اجلمهور بوسائل اإلعالم لتحسني من سلوكيات األفراد داخل األسرة ويف اجملتمع، كما يساهم 

 يف شيوع روح احملبة واملودة واستعادة الروح اإلسالمية داخل األسرة وداخل اجملتمع ككل.
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  املقدمة 1.1
واملؤثرة يف الدول، اذ أصبحت جزءًا مرتبطًا ببيئة العمل، كما تعد األزمات من األحداث املهمة 

وتشكل مصدر قلق لقادة الدول واملسؤولني يف املؤسسات الرمسية وغريها وذلك لصعوبة السيطرة 
عليها، بسبب التغريات احلادة واملفاجئة يف البيئة اخلارجية، هذا من �حية ، وضعف االدارات 

إداري مالئم ميكن املنظمة من مواجهة أزماهتا بسرعة وفاعلية من �حية املسؤولة يف تبنيها منوذج 
أخرى، كما إن الكشف املبكر عن األزمة وحتديد حجمها ونوعها، واستخدام املنهج العلمي 
واملنطقي للتعامل مع االزمات أصبح ضرورة حتمية من أجل اجياد اسلوب إلدارهتا ، واجياد تقنية 

اليت ال ميكن جتنبها(اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات موجهة للحاالت الطارئة 
 .)2015والكوارث،

هذا ونشأ مصطلح إدارة األزمات يف نطاق النشاطات اليت متارسها اإلدارة العامة، وذلك انطالًقا 
من دور الدولة يف مواجهة الكوارث العامة املفاجئة وظروف الطوارئ، ويف هذا السياق؛ أصبحت 

ستمرارية األعمال من أهم املداخل واألطر واآلليات اهلادفة إىل متكني املنظمات من مواجهة إدارة ا
كافة األزمات واالضطراابت اليت ميكن أن تعوق نشاطها، أو تعطل استمرارية أعماهلا؛ وهذا ما زاد 

موارد  من أمهية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات؛ حيث يعترب العنصر البشري أهم موردًا من
املنظمات واملؤسسات وأصبحت إدارة هذه املوارد من أكثر املوارد جدية وأمهية ، واحلقيقة إن أساس 
امليزة التنافسية مهم لتطوير ووضع إطار  مرجعي   خمتلف للنظر يف قضا� إدارة املوارد البشرية 

 .)2017، واالسرتاتيجية (جعفر
عتبارها عملية شاملة وواسعة تضم العديد من األسس العلمية، وينظر إىل عملية إدارة املوارد البشرية اب

والقواعد اليت ميكن من خالهلا تنظيم احلياة الوظيفية للعنصر البشري، هذا ابإلضافة إىل أمهية تلك 
العملية يف حتديد طرق التعامل بني العنصر البشري، وبني اإلدارة اليت يعمل يف إطارها، كما أن 

من ديثة تقوم على توظيف االستفادة من التطورات احلديثة يف اجملاالت املختلفة املبادئ العلمية احل
 .)2010 (العبيدي، أجل رقي العمل الوظيفي، ورفع األداء، وحتقيق األهداف املنشودة
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وتشتمل عملية إدارة املوارد البشرية يف العصر احلديث على جمموعة من املعارف، واملعلومات الدقيقة  
د على عملية ختطيط العمل الوظيفي يف ضوء معايري الوقت، واحلركة، واالعتماد على املناهج اليت تعتم

حتقيق مبدأ الكفاءة الذي يقوم على إجناز املهام، يف ضوء العلمية، وذلك هبدف ز�دة اإلنتاجية 
اسة، إىل جانب االعتماد على التحليل، والدر واألدوار الوظيفية يف أقل وقت، وجهد، وتكلفة، 

  ).2007 ،(الكبيسي والبحث من خالل البيا�ت واملعلومات الدقيقة والصحيحة
كما تعتمد عملية إدارة املوارد البشرية أيًضا على تقسيم العمل، وتوزيع املهام، واملسؤوليات بني 

لعلمية القيادات، وبني األفراد، والعاملني، وذلك من خالل الربامج التدريبية، والوصول إىل األساليب ا
اليت ميكن من خالهلا اختيار، وتدريب، وحتسني أداء هؤالء العاملني، وكذلك االعتماد على اللوائح، 

وكذلك الرتكيز على العوامل اليت حتث على أداء هذا والنصوص القانونية اليت تنظم العمل الوظيفي، 
ك من االجتاهات احلديثة اليت العمل من خالل التأكيد على احلوافز املادية، والتشجيعية، إىل غري ذل

 (محزاوي، تسعى دائًما إىل التغلب على املشكالت والعوائق التنظيمية يف جمال العمل الوظيفي
2008(. 

ومن املعلوم أن مؤسسات الدولة احلكومية اخلاصة والعامة من أهم دعائم تطوير اجملتمعات البشرية 
مكانة يف هتيئة األطر الفنية والعلمية واألسس  اخلدماتية وأدوات النهوض هبا وذلك ملا حتتله من

القانونية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية أل�ا مبنية على سياسة واضحة ورؤية دولة واعدة 
إضافة إىل   دورها يف إرساء وسن القوانني ونشرها لذلك تعترب هذه املؤسسات يف الوقت احلايل من 

ا وتطويرها من أهم واجبات القائمني على إدارة املؤسسات إذا ما االمور املهمة  مما جيعل ضبطه
)،  غري أن الظروف اليت   يشهدها العامل يف ظل تفشي  وابء 2005، أرادت الرقي والر�دة (محودة

كور� أدت جملموعة من املتغريات املتعلقة ابلتنوع يف املوارد البشرية يف كافة املؤسسات، حيث كان 
ة املستجدة أثر واضح على أداء  وانتاج العاملني  يف املؤسسات  واملنظمات واهليئات، للظروف الوابئي

هذه العوامل كانت مربراً لتناول جتربة  املؤسسات احلكومية يف دولة اإلمارات يف إدارة تنوع مواردها 
حمددة،  البشرية، خاصة وأن املؤسسات احلكومية يف اإلمارات  تعترب كيان  إداري قائم على رؤية 

إذ تقوم على استخدام مدخالت خمتلفة، ختضع لعمليات وأنشطة متنوعة، تنتهي مبخرجات حمددة، 
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تصاحبها تغذية مرتدة من البيئة احمليطة، ولعل أبرز املدخالت وأمهها، بل احملرك والضامن لبقية 
عرض ، أثر املدخالت األخرى هو املورد البشري بكافة أشكاله ومناذجه، يف هذه الدراسة  نست

جائحة كور� على التنوع يف املوارد البشرية يف دولة اإلمارات ، مث نستعرض دور ادارة االزمات يف 
حتسني مستوى املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية يف دولة اإلمارات بدولة اإلمارات العربية، 

 وخنلص جلملة من النتائج والتوصيات.
 

 الدراسات السابقة 1.2

الدراسات السابقة ركنًا أساسيًا يف أي دراسة، كو�ا تسهم بشكل واضح يف احتواء وفهم تعترب  
موضوع الدراسة املتعلقة أبثر جائحة كور� كعامل دخيل على "املؤسسات احلكومية"  ابإلضافة 

ات لكو�ا  تسهم يف معرفة األساليب احلضارية املعاصرة إلدارة التنوع يف املوارد البشرية يف املؤسس
احلكومية بدولة االمارات العربية املتحدة ، كما وتظهر أمهية  الدراسات السابقة يف موضوع دراستنا 
من خالل توفري جمموعة من املعلومات اليت تساعد يف وضع املنهجية املالئمة لإلجابة على تساؤالت 

 :ة، وذلك كما يليهذه الدراسة بغرض حتقيق األهداف منها، ونشري هنا إىل أهم الدراسات السابق
) يف دراسته املوسومة "االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية يف املنظمات العاملية 2011الطبال (

دراسة نظرية"، حيث رصدت هذه الدراسة أهم التجارب واملمارسات  -مدخل إدارة التنوع –
ى مفهوم وأبعاد إدارة التنوع، وخلصت النموذجية يف إدارة التنوع يف الشركات العاملية نظر�ً للتعرف عل

الدراسة جلملة من النتائج تتمثل يف اهتمام الشركات الكربى ابلتنوع لرتشيد التكاليف وحتقيق امليزة 
التنافسية، ان نتائج التنوع ال يرتبط فقط ابلعاملني بل يشمل كافة عناصر املنظمة "املالك، العميل، 

ات تتمثل يف ضرورة تغيري الثقافة التنظيمية للمنظمات وبناء العامل"، وخلصت الدراسة جلملة توصي
ثقافة ترتكز على احرتام التنوع وتقديره وضرورة توجيه الباحثني والدارسني واملؤمترات العلمية ملناقشة 

 .مفهوم إدارة التنوع
يف تنمية ) يف دراسته املوسومة ابلعنوان" أثر اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية 2018العولقي (

إىل حتليل طبيعة  حيث هدفت الدراسةاإلبداع التنظيمي من خالل عمليات املعرفة كمتغري وسيط" 
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العالقة املباشرة، وغري املباشرة بني اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية، وبني اإلبداع التنظيمي، وقد 
يت توصل اليها وجود عالقة اعتمد الكاتب على املنهج الوصفي التحليلي، وكان من اهم النتائج ال

ذات داللة إحصائية مباشرة بني ممارسات اسرتاتيجيات وخطط إدارة املوارد البشرية، وبني تنمية 
 .جوانب اإلبداع التنظيمي

) يف دراستهم  املتعلقة بتقييم " جتربة جامعة أبو ظيب يف إدارة التنوع من 2015العرموطي، حسن (
التدريس يف جامعة أبو ظيب  فرع العني يف دولة اإلمارات،  وجهة نظر  عينة من أعضاء  هيئة

" شخص،  44واملختصني إبدارة املوارد البشرية وكذلك املوارد املالية يف اجلامعة واليت استهدفت "
حيث أثبتت الدراسة وجود عالقة إحصائية  بني استخدام اسرتاتيجيات التنوع،  وبني حسن إدارة 

فرع العني،  كما خلصت توجد عالقة إحصائية ذات ارتباط قوي بني التنوع يف جامعة أبو ظيب 
متغريي تطبيق سياسات التنوع، و حسن إدارة التنوع،  هذا  وانتهت الدراسة جلملة من التوصيات 
تتمثل يف،  ضرورة   مواصلة اجلامعة يف تطوير وتنمية وتطبيق االسرتاتيجيات اخلاصة هبا على حنو 

 العاملني ، وذلك  من خالل الشكل الذي ميكنها من كسب الثقة بينها وبني املساوة والعدالة  بني
 .العاملني لديها

) يف دراسته" دور االسرتاتيجية احلديثة إلدارة املوارد البشرية يف مواجهة حتد�ت البيئة 2015خلضر (
رة املوارد البشرية إىل التعرف على الدور الذي تقوم به اسرتاتيجية إدا حيث هدفت الدراسةالتنظيمية" 

من أجل مواجهة التحد�ت يف البيئة التنظيمية، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 
واملنهج التارخيي، ومنهج دراسة احلالة، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يُعد فشل العديد 

ت اإلدارية احلديثة مثل التخطيط االسرتاتيجي لعدم اهتمامها ابلعمليا االقتصادية نتيجةمن املنظمات 
 للموارد البشرية.

 
 

 منهج الدراسة 1.3
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لتحقيق األهداف املرجاة من الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي على اعتبار انه املنهج 
يف منهج دراسة احلالة ملا له من دور ابرز  اعتمد علىاملناسب الذي حيقق أهداف الدراسة، كما 

 اثر جائحة كور� على تنوع إدارة املوارد البشرية، ورصد متغرياهتا   حتديد
 

أثر جائحة كورو� على إدارة التنوع يف املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية بدولة  1.4
 اإلمارات

ال متثل جائحة كور� حالة طارئة يف جمال الصحة العامة فقط، بل تعدت ذلك لتشكل ازمة اقتصاد 
دولية انعكست بشكل واضح على الفقراء  ومتوسطي الدخل أكثر من غريهم، حيث تسببت 
 اجلائحة يف صدمة عاملية وحملية جلميع البلدان، فمثالً على الصعيد العاملي  أدت جائحة كور� لرتاجع
يف الصادرات خاصة املواد اخلام، واخنفاض يف السلع األساسية إىل مستو�ت  متدنية مل يشهدها 
التاريخ، كما أدت جائحة كور� إىل تراجع حاد يف اخلدمات مثل: السياحة واخنفاض حاد يف 

شرة التحويالت املالية ، وعلى املستوى القطري "احمللي"  ترتب على هذه اجلائحة تكبد تكاليف مبا
مرتبطة ابملرض، والرعاية الصحية، وانعدام اليقني؛ وتكاليف غري مباشرة تتعلق بتدابري االحتواء 
والتخفيف املفروضة للحد من انتشار املرض، مثل اخنفاض العمالة، والقدرة على اإلنتاج، واإلنتاجية، 

أنه إذا ترك دون  وآتكل رأس املال البشري. ومما جيعل من التعامل مع هذا الطارئ الصحي صعبا
عاجل؛ فسيحصد ما ال حيصى من األرواح، وإذا فرضت تدابري صارمة الحتواء انتشار املرض، فقد 

 خيلف أتثريات سلبية على الفقر ورأس املال البشري (جمموعة البنك الدويل، ابلغ،ينتج عن ذلك ركود 
2020.( 

 19 –فيه أن جائحة كوفيد  وعلى صعيد املؤسسات احلكومية يف دولة اإلمارات فمما ال شك
فرضت العديد من التحد�ت، السيما فيما يتعلق ابلنوع البشري يف تلك املؤسسات، حيث كان 

 .)2020 هلا أتثريات مباشرة على طريقة عملها وآلية تقدمي خدماهتا. (العور،
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ومية يف دولة مظاهر أتثري جائحة كور� على التنوع يف املوارد البشرية يف املؤسسات احلك1.4.1  
  اإلمارات

جائحة كور� على التنوع يف املوارد البشرية يف  اليت خلفتهايف هذا املوطن نستعرض أهم التأثريات 
أتثريات  التأثريات منهاحيث   خلفت هذه اجلائحة مجلة من  اإلمارات،املؤسسات احلكومية يف دولة 

 :ما يليسلبية وأخرى ميكن تصنيفها أب�ا إجيابية، وبيان ذلك ك
 

 السلبية:التأثريات  1.4.1.1
التغيري امللحوظ يف عدد الوظائف و  ز�دة امليزانية واالستثمار يف تطوير تقنية املعلومات وتتمثل يف 

صعوبة التنسيق ، و التغيري يف املتطلبات الوظيفية، وارتفاع املهام املناطة ابملوظفني، و واألوصاف الوظيفية
ضعف املرونة يف تغيري بعض القواعد اإلدارية ، و الوجهات األخرى يف الدولةوالتشبيك بني املؤسسات 

تغيري طريقة إدارة املؤسسة، كان عائق ، و "يف املؤسسات احلكومية يف الدولة" كااللتزام ابلورق املختوم
ضعف التعامل يف بعض املؤسسات  بني املوظفني وعدم قدرهتم ، و كبري  ابلنسبة للمدراء واملوظفني

ضعف  االستيعاب لدى عدد من العاملني يف املؤسسات احلكومية مبفهوم ق، و العمل بروح الفري على
اخنفاض ملحوظ يف فرص  توظيف ذوي االحتياجات اخلاصة ( مركز البحرين ، و العمل عن بعد

 .)2020 للدراسات االسرتاتيجية والدولية والطاقة،
 

 التأثريات اإلجيابية:  1.4.1.2
تسريع ، و ع يف  إعداد برامج التطوير والتأهيل للموظفني داخل املؤسسات احلكوميةارتفا  وتتمثل يف

ارتفاع يف تقدمي اخلدمات عرب القنوات ، و جهود الدولة مبؤسساهتا على صعيد التحول الرقمي
إدراك املؤسسات أمهية توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء االصطناعي يف ، و اإللكرتونية والذكية

ارتفاع يف الدورات التدريبية  للمدراء و املوظفني على ، و ومة العمل املؤسسي ابلكاملتطوير منظ
، ز�دة فرض ختطيط املهام وتوزيعها  عن بعد والرتكيز على أمهية التفويض، و تقنيات العمل عن بعد

تثبيت قناعات لدى ، و لوحظ حتسن يف فعالية التواصل بني الرئيس واملرؤوسني داخل املؤسساتو 
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سؤولني بضرورة إعادة صياغة السياسات واإلجراءات وعمل دراسة ختطيط للقوى العاملة يف امل
ارتفاع منسوب الشفافية وإشراك املوظفني فيما حيصل وأخذ ، و املؤسسة وسياسة التعاقب الوظيفي

 شجعت األزمة  على إدماج املوظفني ومشاركتهم يف اختاذ القرار، كما آرائهم خلوض هذه األزمة معا
 ). 2020 واالبتكار (قدسي،

 
دور إدارة االزمات يف حتسني مستوى تنوع املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية بدولة  1.4.2

 اإلمارات العربية
ختتلف األزمات ابختالف طبيعتها وحجمها وعوامل حتريكها؛ إذ أصبح مواجهة األزمات والوعي 

املادية واملعنوية؛ ويشمل ذلك األزمات النامجة عن الكوارث  هبا أمرًا ضرورً� لتفادى املزيد من اخلسائر
الطبيعية كالزالزل والفيضا�ت، وكذلك األزمات الناجتة عن أفعال البشر واليت ترتبط ابجلرمية املنظمة،  
وأزمة تفشي وابء كور� واحدة من تلك االزمات  سواء كانت طبيعية أم بفعل البشر، وقد أدرك 

أن احتماالت وقوع مثل هذه األمور مرجحة على الدوام، وأن مبقدوره فعل الكثري  النظام االمارايت
حلماية الدولة ومواطنيه مع إيالء أمهية قصوى لكل ما من شأنه ضمان محاية أصوهلا الرئيسية اليت ال 

يات ميكن من دو�ا احلفاظ على احلد األدىن من وترية العمل واستمراريته، وهذا ما جيعل من اسرتاتيج
استمرارية األعمال جزًء ابلغ األمهية من اسرتاتيجياهتا اإلدارية الشاملة، وهذا ما ساهم يف جناح 

 ).2012، املؤسسات اإلماراتية يف إدارة ازمة كور� إىل حد كبري (صاحل
يما وهنا نشري إىل أن املشرع االمارايت اهتم بتفعيل وحتسني دور املوارد البشرية يف إدارة األزمات، الس

يف املؤسسات احلكومية لكو�ا بدون أدىن شك عنصرًا رئيسًيا من عناصر بقاء الدولة ودميومتها، 
 ).2008 بكر، (ابوولكو�ا متثل ثروة الدولة اليت ال ميكن التفريط هبا 

وعليه يعترب اإلنسان "العنصر البشري" وفقاً لرؤية املشرع االمارايت أحد أهم الدعائم اليت تقوم عليها 
استغالل املوارد البشرية املختلفة  إطار ترشيدبرامج التنمية البشرية يف ظل هذه االزمة، حيث عمد يف 

كور� أزمة   عملية إدارةوالرقابة االمثل، وهذا ظاهر يف  واالستغاللإلقرار أنظمة الرتشيد والتكييف 
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كومية، وبيان ذلك كما يف املوارد البشرية يف املؤسسات احل مستوى التنوعخالل سعيه لتحسني  من
 .يلي

 
 حتسني مستوى التنوع يف املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية يف اإلمارات1.4.2.1  

تعترب عملية إدارة املوارد البشرية من االجتاهات االدارية اليت مرت ابلعديد من التطورات  وهذا يعين 
تطورات، فقبل الثورة الصناعية متيزت عملية أن دولة االمارات أتثرت مبا أتثر به اجملتمع الدويل من 

إدارة املوارد البشرية بعمليات االنتاج اليدوي على مستوى كافة السلع؛ حيث كانت املصانع صغرية، 
ومل يكن هناك أي نوع من أنواع التطور يف جمال الفكر اإلداري، وعلى الرغم من ذلك إال أنه كان 

واملهارة الوظيفية؛ حيث كانت البيئة الوظيفية تقدم األجر  هناك نوع من االهتمام جبوانب اخلربة،
مقابل العمل دون النظر إىل أي نوع من أنواع احلوافز، أو الشروط احملددة من أجل الدخول إىل مهنة 
حمددة، مث جاءت بعد ذلك مرحلة الثورة الصناعية اليت شهدها العامل الغريب يف القرن الثامن عشر، 

دارة املوارد البشرية خالل هذه الفرتة بظهور أنواع من املصانع الكبرية، واآلالت وقد متيزت عملية إ
واألدوات اليت ساعدت كثريًا يف االستغناء عن بعض من املوارد البشرية يف وظائف معينة، كما 
ساعدت تلك الثورة على وجود العمالة املتخصصة، وبدأت عملية تنظيم العمل الوظيفي على 

ات العمل، وكذلك حتديد بعض األهداف اليت تسعى املؤسسة االقتصادية إىل مستوى عدد ساع
حتقيقها. وخالل القرن العشرين فقد شهدت تلك الفرتة العديد من اآلاثر االجيابية على مستوى 
حتسني ظروف العاملني، ومن أهم اجلوانب اليت اشتملت عليها تلك الفرتة جند اإلدارة العلمية املتطورة 

مت بعمليات االنتاج، وتنظيم جمموعات العمل، وظهور العديد من األفكار، واملبادئ اإلدارية اليت اهت
املتطورة مثل التخطيط، واإلشراف، وكيفية تنفيذ املخطط الوظيفي يف ضوء القوانني، واملبادئ اإلدارية 

ن املشكالت اليت حتكمها هذه اإلدارة العلمية، كما ساعدت عمليات التطور على التصدي للعديد م
اإلدارية؛ حيث أصبحت اإلدارة هي املسؤولة عن تدريب العاملني، واختيارهم من أجل الوصول إىل 
النتائج اإلجيابية داخل بيئة العمل الوظيفي، وبعد الرتكيز على األساليب املادية اليت تساعد على رفع 

يات التدريب، والتخطيط، عامل اإلنتاج جند عملية االهتمام ابلعنصر اإلنساين على مستوى عمل
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 وتقييم األداء الوظيفي، إىل غري ذلك من االجتاهات اليت أثرت جمال إدارة املوارد البشرية (القطب
 ).2011 خرون،آو 

ويف هذا السياق نشري إىل أن املشرع اإلمارايت ويف إطار مواجهته جلائحة كور� ورغبة منه يف استمرار  
واجباهتا  املناطة هبا دون  التقليل من جودة اخلدمات املقدمة ، ونوعيتها  املؤسسات احلكومية يف أداء 

ويف ضوء  حفاظه على  حياة و سالمة املوظفني ، أصدر جمموعة قرارات ولوائح تتعلق ابلعمل داخل 
املؤسسات احلكومية للحفاظ على التنوع يف املوارد البشرية دون إحلاق ضرر ابملوظفني، وهنا نشري 

دليل االسرتشادي الذي أصدرته اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية، للتعامل مع إىل  ال
)، يف مقار 19 -األشخاص املصابني أو املخالطني أو املشتبه يف إصابتهم أبعراض فريوس (كوفيد 

درة عن العمل يف اجلهات االحتادية، والذي �يت استكماًال لكافة األدلة االسرتشادية والتعاميم الصا
اهليئة بشأن اإلجراءات االحرتازية اخلاصة ابلتعامل مع األوبئة بشكل عام، وجائحة فريوس (كوفيد 

 ) على وجه اخلصوص.19 -
 

 ائجالنت

املوارد البشرية  على تنوعأزمة كور� أثرت بشكل واضح  مفادها انعلى ما سبق ميكن االقرار حبقيقة 
املشرع االمارايت كان مواكبًا ومتابعاً  املتحدة، وأنت العربية يف املؤسسات احلكومية يف دولة اإلمارا

لتأثريات هذه اجلائحة ويف سبيل احلد من خماطرها أصدر مجلة من التعميمات والقرارات املختلفة، 
 :النتائج والتوصيات كما يلي أبرزوكانت 
لتأثريات املباشرة تعترب الظروف املستحدثة اليت فرضتها جائحة كور�، من أهم العوامل ذات ا .1

على تغري بيئة العمل الوظيفي، وخاصًة على مستوى التنوع يف العنصر البشري، يف 
 .املؤسسات احلكومية يف دولة اإلمارات

هناك عالقة إجيابية بني ممارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات اإلماراتية، وبني إنتاجية  .2
 .املوظفني، ظهرت مالحمها يف العمل عن بعد
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أثرت جائحة كور� بشكل مباشر على التنوع البشري يف املؤسسات احلكومية، وقد رصد�  .3
والتغيري  املعلومات،ز�دة امليزانية واالستثمار يف تطوير تقنية  السلبية امههامجلة من االاثر 

كما أثرت إجياابً من خالل تسريع جهود   الوظيفية،امللحوظ يف عدد الوظائف واألوصاف 
يف تقدمي اخلدمات عرب القنوات  وارتفاعمبؤسساهتا على صعيد التحول الرقمي، الدولة 

اإللكرتونية والذكية، وإدراك املؤسسات أمهية توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء 
 .االصطناعي يف تطوير منظومة العمل املؤسسي ابلكامل

دات االستثنائية من خالل التطورات واملستج يف مواكبةظهر الدور البارز للمشرع االمارايت  .4
 .كور�  مبواجهة جائحةإقراره مجلة من التعميمات واللوائح والقرارات املتعلقة 

يوصي الباحث بضرورة إعادة اهليكلة، وحتديث املنظومة اإلدارية، والفكرية، والقانونية داخل  .5
ى مواكبة املؤسسات احلكومية فيما يتعلق ابلعنصر البشري، وذلك من أجل ز�دة القدرة عل

 .التغريات املستجدة
يوصي الباحث بضرورة الربط بني ممارسات إدارة املوارد البشرية، وبني فعالية األداء الوظيفي  .6

 .عن بعد يف ظل جائحة كورو� وذلك هبدف حتقيق أفضل النتائج
 .يوصي الباحث بتفعيل نظام العالوات والبدالت واحلوافز خالل فرتة جائحة كورو� .7
بروح  اجلمعي والعمليوصي الباحث بتكثيف الدوارات التدريبية املختلفة املتعلقة ابلعمل  .8

 .املؤسسات احلكومية، للقدرة على االستمرارية يف اداء العمل دون معيقات الفريق داخل
ذوي االحتياجات اخلاصة،  االعتبار موضوعيوصي الباحث املشرع االمارايت االخذ بعني  .9

 .ملوضوع تشغيلهم خالل فرتة اجلائحة اد حلولإجيواملسامهة يف 
 

 املراجع
تقييم جتربة جامعة أبوظيب يف إدارة التنوع من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة  ).2015العرموطي، أمين مصطفى وحسن. (

 .املتحدةالتدريس ابجلامعة، جامعة أبوظيب فرع العني، دولة اإلمارات العربية 
. بناء منوذج إدارة االحتواء العايل يف إطار معاجلة تنوع املوارد البشرية ومقدار تطوير رأس )2010(. العبيدي، نور خليل ابراهيم

املال االجتماعي، دراسة ميدانية يف مصرف الرشيد العراقي، رسالة ماجستري غري منشورة يف إدارة االعمال، كلية اإلدارة 
 .، جامعة بغداد، العراقواالقتصاد



 

154 

مدخل إدارة التنوع  العاملية،احلديثة يف إدارة املوارد البشرية يف املنظمات  ). االجتاهات2011هللا أمحد. ( عبدهللا  الطبال، عبد
 .40)،134املدير الناجح ( نظرية. جملةدراسة 

اسرتاتيجيات املوارد البشرية ودورها يف تطبيق اجلودة الشاملة يف قطاع التعليم العايل  ).2012( صاحل.السنباين، أمني على 
 .القاهرةقناة السويس،  ة). جامعابجلمهورية اليمنية، (رسالة دكتوراه غري منشورة

اهليئة االحتادية ، على موقع 03/12/2020العور، عبد الرمحن. جائحة كورو� والتحول الرقمي عاملياً، مقالة منشورة بتاريخ 
  AE/participate/blogs/blog?id=581-https://u.ae/ar   ط:للموارد البشرية احلكومية. الراب

(املواصفات)، اإلمارات العربية ). معيار إدارة استمرارية األعمال 2015اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. (
 .املتحدة، اجمللس األعلى لألمن والطوارئ

). أثر التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة األزمات دراسة تطبيقية يف املؤسسات العامة يف منطقة 2017جعفر، يونس إبراهيم. (
 .)1( 21ضواحي القدس، جملة جامعة األقصى، سلسلة العلوم اإلنسانية، 

). دور االسرتاتيجية احلديثة إلدارة املوارد البشرية يف مواجهة حتد�ت البيئة التنظيمية، دراسة 2015(خلضر. د حرز هللا حمم
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  : املقدمة
 مباشرة ىف تعتمد املؤسسات وهذه ، قانون ودولة مؤسسات دولة هى حديثة دولة أى إن
 الوسيلة وتعترب ، البشرية والوسيلة املادية والوسيلة القانونية الوسيلة هى ، وسائل ثالثة على مهامها
 تُعد كما  ، ووظائفها سياستها تنفيذ ىف أداهتا يُعد الذى املوظف ىف ممثلة الوسائل هذه أهم البشرية
 مسامهات إىل إضافة ، ابإلدارة وعالقته املوظف ومفهوم معىن حتديد ىف القوية الركيزة القانونية الوسيلة
 اجلهات لدى واملوظفني العاملني عدد إلزد�د ونظراً  ، املعىن هذا حتديد ىف اإلدارى القانون فقهاء

 القانونية اآلراء نبني أن املهم من كان  ، الوظيفية مراكزهم حتكم الىت القانونية النظم ولتباين ، اإلدارية
 ، اإلدارية املعامالت تشابك أدى كما  ، واإلدارة املوظف بني العالقة طبيعة تتجاذب الىت والشرعية
 وحدوث اخلالفات ظهور إىل ، أخرى جهة من العامة واإلدارة جهة من األفراد بني نطاقها واتساع

 املوظف مفهوم حول اآلراء لتباين وإما ، سلطاهتا استعمال ىف اإلدارة جهة لتعسف إما ، املنازعات
 املشرع من وإدراكاً  ، العام الصاحل يبتغى الذى اإلدارى العمل لعرقلة وتفاد�ً  ، ابإلدارة عالقته وحتديد
 تقوم الىت احلقوق من العديد املوظف املشرع منح العامة اإلدارة أداء لفعالية وأتميناً  املوظف ألمهية
 كفاءة  مدى وإىل ، بواجباهتا القيام به املناط الوظيفة ونوع العلمي التأهيل كمقدار  خمتلفة أساس على

 .مهامه أتدية أثناء املوظف وجدية وجهد
 ، واملكافآت ، والرتقيات ، العالوات ىف وحقه ، املرتب ىف حقه هو احلقوق هذه أهم ومن

 ز�دة فإن معلوم هو وكما ، املالية واملزا� احلقوق من وغريها ، واملساعدات واإلعا�ت، واحلوافز
 عالوات كانت  سواء العالوات طريقة منها مسبقاً  التشريعات حددهتا معينة آبلية إال تتم ال املرتبات

 أسلوب ابتباع وذلك ، وقواعد أحكام من ذلك حيكم ما مع ، تشجيعية أو ، نوعية أو ، دورية
 للمتدربني املالية املعاملة إىل ابإلضافة ، معينة وأسس وضوابط شروط وفق إال تتم ال والىت ، الرتقية

 من وغريها وإعا�ت ومساعدات ومكافآت منح من للموظف مينح ما مع ، واملنتدبني ، واملعاريني ،
 حبكمة لعباده هللا شرعها وشريعة عقيدة أب�ا اإلسالمية الشريعة عليها حثت الىت املالية واملزا� احلقوق
 على املبنية الوظائف شغل ألسس وإرسائها أهلها إىل وردها احلقوق إثبات قيم من ، اخلبري اخلالق
 اإلسالمية الشريعة تكون وبذلك ، النبوية والسنة الكرمي القرآن من استلهاماً  واألمانة القوة شرطى
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 منذ ، للموظف املالية للحقوق تقريرها ىف التشريعات كاة  على السبق وفضل الر�دة قمة اعتلت قد
 . حديثاً  إال البشرية إليها هتتد مل والىت قر�ً  عشرة أربعة من أكثر

 تضع أن يفتها مل اإلسالمية الشريعة فإن ، للحقوق حتمية نتيجة إال ليست الضما�ت أن ومبا
 مينع مبا جاءت إ�ا بل ، نقصان وال أتخري غري من مستحقيها إىل وصوهلا يكفل ما الضما�ت من

 والسنة ، الكرمي القرآن ىف قواعده وردت ، أخرو�ً  وأخر دنيو�ً  جزاء لذلك ورتبت ، مطلقاً  الظلم
 . اإلسالمية الدولة وتطبيقات ، املظامل قضاء وىف ، اإلسالمي الفقه قواعد وىف ، النبوية

 : اإلسالمية والشريعة القانون ىف ابإلدارة وعالقته املوظف
 اجملتمع حاجات إشباع إىل يسعى الذى الوظيفى البناء ىف وأساسية هامة لبنة املوظف ميثل

 . العامة املصلحة وحتقيق
 اإلدارة تستطيع ال فبدونه اإلدارية للوظيفة املكونة األساسية العناصر رأس على املوظف ويقف

 . التنمية وحتقيق التخلف وقهر التقدم صنع ىف املتمثلة سياستها تنفيذ عن وال إرادهتا عن التعبري
 رأسها فهو غرو وال خالله من الدولة الناس يرى ، الدولة عامل هو املوظف إن:  قيل ولذلك

 . ( ، 1967 ، امللط جودت حممد(  املعربة مرآهتا حبق هو ، املنفذ وساعدها ، املفكر
 من الىت األساسية األداة أى ، اإلدارية للعملية الفقري العمود:  أب�م املوظفون وصف كما

 ، احلرارى(  نشاطاهتا أوجه ومباشرة مبسئولياهتا القيام من اجلهات هذه تتمكن وبواسطتها خالهلا
1995 ). 

 الىت شروطه أهم وتبيان املوظف معىن حتديد ىف القوية الركيزة اإلداريني والقضاء القانون ويشكل
 حياته بدء منذ ابملوظف يتعلق ما جبميع يهتم اإلدارى فالقانون ، املتشاهبات من غريه عن متيزه

 توافرها الواجب والشروط ، تعيينه طرق بتحديد ومروراً  التعريف من بداية ، انقضائها وحىت الوظيفية
 الصناعية العامة املرافق ىف املوظف وضع حيدد كما  ، ابإلدارة تربطه الىت العالقة نوع يبني كذلك  ، فيه

 والعالوات املرتبات مثل الوظفية حياته أثناء املالية املوظف حقوق بتحديد أيضاً  يهتم كما  ، والتجارية
 . الوظيفة بنظام خيل فعالً  ارتكب ما إذا أتديبه كيفية  ويوضح ، وغريها واملكافآت
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 ، استعماهلا ىف التعسف إىل األحيان من كثري  ىف هبا العامة اإلدارة سلطات اتساع أدى كما
 2005 ، اجلرباين(  واألخطاء اإلغراء أنواع جلميع معرضون بشر هم القرارات متخذى آلن وذلك

) . 
 املنازعات ىف الفصل إختصاص القانون له حدد الذى اإلدارى ابلقضاء يعرف ما ظهور وإىل

 من جملموعة إبصداره اإلدارى القضاء ساهم كما  ، اإلدارة وجهة املوظفني بني تنشب الىت اإلدارية
 . اإلدارة مرافق وحتديد ، املوظف تعريف مت عامة مبادئ اعتربت الىت األحكام

 التعريفات وضع ىف كبري  بقدر ساهم وإمنا حمايداً  يقف مل اإلدارى القانون فقه أن إىل ابإلضافة
 من اآلخر اجلانب ىف وجند ، اإلدارى القضاء أحكام ىف وال القوانني نصوص ىف ترد مل الىت واملفاهيم
 هذه برتاث يعجب أن إال اإلسالمية الدولة حضارة إىل املتطلع يسع ال فإنه ، اإلسالمية الشريعة

 وقواعد أصول مستمدة ، للدولة واإلقتصادية والسياسية اإلدارية النواحى تنظيم على ومقدرهتا ، األمة
 . والفقهاء العلماء إجتهادات ومن ، الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن آ�ت من الوظيفة

 خمتلفة بتسميات ولكن احلاىل مبفهومه املوظف عرفت اإلسالمية الدولة أن القول �فلة ومن
 توجيهات تقتضى كما  ، قر�ً  عشر أربعة من أكثر منذ الوظيفية واجباته وحددت حقوقه بينت كما

 هتتد مل الىت الشرائع مجيع بذلك سابقة ، العامة الوظيفة شغل عند واجلدارة الكفاءة مبدأ اإلسالم
 واحملسوبية الوساطة نظام من طويلة لفرتات عانت أن بعد عشر التاسع القرن �اية ىف إال املبدأ هلذا
 . ( 1992 ، جعفر قاسم الوظائف شغل ىف

 الدولة إجنازات أهم من احلديث العصر ىف اإلدارى القضاء يناظر الذى املظامل قضاء ولعل
 مبفاهيم أحكامه تطالعنا والذى ، اإلدارة أعمال على القضائية الرقابة مستوى على ، اإلسالمية

 مجلة على أتسيسه ىف استند والذى ، اإلسالمية الدولة عهد ىف واملوظف الوظيفة طبيعة عن واضحة
ْحَسانِ  اِبْلَعْدلِ  َ�ُْمرُ  اهللََّ  ِإنَّ "  تعاىل قوله ومنها ، خمالفتها جيوز ال آمرة قواعد تُعد اآل�ت من  َواْإلِ

َهىٰ  اْلُقْرَىبٰ  ِذي َوِإيَتاءِ   90 اآلية النحل" (  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ   َواْلبَـْغيِ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـْ
 تعاىل وقوله) .  47 ، املائدة(  الفاسقون  ُهمُ  َفُأْولَِئكَ  اهللَُّ  أَنَزلَ  ِمبَا َحيُْكمْ  ملَْ  َومن"  تعاىل وقوله) . 

 وقوله) .  85 اآلية ، الكهف(  ُنْكرًا َعَذاابً  فـَيـَُعذِّبُهُ  رَبِّهِ  ِإَىلٰ  يـَُردُّ  ُمثَّ  نـَُعذِّبُهُ  َفَسْوفَ  ظََلمَ  َمنْ  أَمَّا قَالَ " 
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نَـُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ  َحىتََّ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ "   تعاىل ُدواْ  الَ  ُمثَّ  بـَيـْ َّا َحَرًجا أَنُفِسِهمْ  ِيف  جيَِ  ممِّ
 . (  64 اآلية ، النساء(  َتْسِليمً  َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ 

 ، واجلدارة الكفاءة من عالية درجة على كانوا  أ�م ، اإلسالمية الدولة وعمال موظفى ميز ومما
 كما  ، القرارات صنع ىف ومشاركتهم ، إليهم املوكلة الوظيفة أبهداف الكامل إميا�م هو ذلك وسبب
 ، املنذر بن احلُباب فقال املاء آابر خلف املسلمني جيش نزل عندما الكربى بدر غزوة ىف حدث
 وال نتقدمه أن لنا ليس هللا أنزلكه املنزل هذا أرأيت هللا �رسول: "  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول
 رسول � فقال ، واملكيدة واحلرب الرأى هو بل:  قال ، واملكيدة واحلرب الرأى هو ام ، عنه نتأخر

 من وراءه ما نغور مث فننزله القوم من ماء أدىن �تى حىت ابلناس فا�ض ، مبنزل ليس هذا فإن هللا
 صلى هللا رسول فقال ، يشربون وال فنشرب ، نقاتل مث ، ماء فنملؤه حوضاً  عليه نبين مث ، القلب

 التامة درايتهم إىل ابإلضافة هذا)  1975 ، هشام ابن(  ابلرأى أشرت لقد:  وسلم عليه هللا
 . هلا واحرتامهم الوظيفة بواجبات

 إشباع عن عليها القائمني إنشغال من واجباهتا أداء على يرتتب وما الوظيفة ألعباء وكنتيجة
 املوظف منح على اإلسالمية الدولة حرصت فقد ، اليومية معيشتهم وأسباب اخلاصة حاجاهتم

 عليه هللا صلى هللا رسول قال فقد ، اخلاصة حاجاته وتشبع متطلباته له تلىب ، مالية ومزا� حقوقاً 
 يكن مل فإن ، خادماً  فليكتسب خادماً  له يكن مل فإن ، زوجة فليكتسب عامالً  لنا كان  من"  وسلم

 وردت خمتلفة بتسميات املوظف ُعرف ولقد ،) 1997 ، أبوداود" (  مسكناً  فليكتسب مسكن له
 اإلدارى القضاء أحكام ىف وكذلك ، اإلسالمي الفقه وىف ، املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن ىف

 . اخلازن ، القاضى ، الوزير ، العامل التسميات هذه ومن"  املظامل قضاء"  اإلسالمي
 اخلاص األجري مفهوم مع كبري  بشكل يتفق احلاضر الوقت ىف  املوظف مفهوم أن املالحظ ومن

 بعمل فيها يقوم لكى حمددة أو معينة مدة يستأجر أنه مساته أهم من والذى ، اإلسالمي الفقه ىف
 يقوم أن غريهم من يقبل فال ، فيها هبم خمتصاً  يكون أن على معينني أشخاص أو معني لشخص

 من شركة أو احلكومة تستأجره واملوظف ، لك ليطهو شهر مدة تستأجره كالطاهي  ، فيها بعمل هلم
 األجرة يستحق أنه كما  ، وهكذا ، الشيارة لقيادة ابلشهر والسائق ، شهرى مبرتب لعمل الشركات
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 عمله حمل إىل ذهب ما إذا مرتبه يستحق كاملوظف  ، شيئاً  يعمل مل وإن ، املدة ىف نفسه تسليم منذ
 الطعام من يطهوه ما املستأجر له حيضر مل وإن أجرته يستحق وكالطاهي ، به يقوم عمالً  جيد مل وإن
 لألجري الجيوز كما  ، فيها به يقوم الذى العمل حبسب ال املدة حبسب يكون هلا استحقاقه وإن

 نفسه منافعه على وقع العقد ألن ألجله استؤجر ما إبجناز غريه يكلف أن أحواله مجيع ىف اخلاص
 . (1996 ، اخلفيف(  غريه عمل على ال
 

  : الكرمي القرآن ىف املوظف مفهوم
 ىف العمل عالقات لتنظيم األول املصدر أيضاً  وهو اإلسالمية الدولة دستور الكرمي القرآن يعترب

 ، الكفاءة مبدأ ومنها ، الوظيفة سري تنظم الىت املبادئ من العديد إىل آ�ته أشارت فقد ، اإلسالم
 . ( 26 اآلية ، القصص" (  اْألَِمني اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخْريَ  ِإنَّ "  تعاىل قوله إىل إستناداً 

 سبيل على ومنها ، الوظائف بعض إىل املناسبات من العديد ىف القرآنية النصوص أشارت كما
 وزير أو العامة املخازن أمني وظيفة وهى السالم عليه يوسف هللا نيب توالها الىت الوظيفة ، املثال

 ىف اإلستشارية اهليئات أو الوزراء جملس يشبه والذى ، سبأ مأل عن ذكر ما وكذلك ، اإلقتصاد
 . احلديث العصر

 التعاليم عند تقف ال عامة خدمة ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد ىف الوظيفة وكانت
 . مصاحله وتلبية اإلسالمي اجملتمع حاجات إشباع أيضاً  تستهدف وإمنا فقط الدينية

 ، الوالة يوىل وهو عنه الكثري ورد فقد للوظيفة احلقيقي ابملعىن الناس أعرف هللا رسول وكان
 وحقوق الوظيفة لواجبات حتديد إىل ابإلضافة ، وغريهم ، والقادة ، والسفراء ، والعمال ، والقضاة
 . املوظفني

 ابلعلم هلم املشهود املسلمني أكابر من يتخريهم هللا رسول كان  فقد للموظفني اختياره عن وأما
 ، الوظيفة مهام توىل على قادر الغري الشخص يوىل ال وكان ، حمسوبية وال وساطة وبدون والكفاءة

 ، هللا رسول من مرة ذات طلب الغفاري ذر أبو فهذا ، به عالقته شدة أو وتقواه ورعه كان  مهما
 منكبيه على السالم عليه فضرب تستخدمىن أال هللا �رسول:  فقال الوظائف إحدى ىف التعيني
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 تولني وال اثنني على أتمرن ال لنفسي أحب ما لك أحب وإىن ضعيف أراك إىن ذر أاب �:  وقال
 . ( 166 ص ، مسلم" (  يتيم مال

 اخترب فقد ، للوظيفة للمتقدمني وامتحان اختبار ، وسلم عليه هللا صلى رسول أجرى كما
 عليك عرض إذا تقتضى كيف:   له فقال ، القضاء منصب إليه يسند أن أراد حني ، جبل بن معاذ

 هللا رسول فبسنة:  قال ، هللا كتاب  ىف جتد مل فإن:  فسأله ، هللا بكتاب أقضى:  قال ، القضاء
 ، هللا كتاب  ىف وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة ىف جتد مل فإن:  قال ، وسلم عليه هللا صلى
 رسول وفق الذى احلمدهلل:  فقال ، صدره على ، هللا رسول فضرب ، ألو وال رأى اجتهد:  قال

 . ( 303 ص ، أبوداود(   هللا رسول يرضى ملا هللا رسول
 

  : النبوى العهد ىف الوظائف
 . ( 1992 ، األساسية املبادئ. (  اإلمامة

 على وإمضاءها برأيه األمور تدبري إليه يفوض من اإلمام يستوزر أن وهى:  التفويض وزارة 
 . ( 1999 ، السلطانية األحكام(  إجتهاده

 وتدبريه اإلمام رأى على مقصور فيها النظر ألن أقل وشروطها أضعف وحكمها:  التنفيذ وزارة
 . حكم ما وميضى ذكر ما عنه وينفذ أمر ما عنه يؤدى والوالة الرعا� وبني بينه وسط الوزير وهذا

 وحفظ جباية على ويقوم ، للدولة الضرورية الوظائف من يعترب:  واجلبا�ت األعمال ديوان
 ، املاوردى(  مرتباهتم وتقدير العساكر إحصاء إىل ابإلضافة ، واخلرج الدخل ىف الدولة حقوق

1999) . 
 اختالط نتيجة العريب اللسان فسد عندما الوظيفة هذه استحدثت:  والكتابة الرسائل ديوان

 . حيسنه من عند رفيعة صناعة العريب اللسان اإلختصاص فصار ، ابلعجم العرب
 اإلسالمية للدولة التابعة األفريقية األقاليم ىف الشرطة مبهام القائد يسمى وكان:  الشرطة وظيفة

 . (200 ، خلدون ابن.(  احلاكم ابسم
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 القاضى إذن عن القيام الوظيفة هذه وحقيقة للقضاء اتبعة دينية وظيفة وهى:  العدالة وظيفة
 الىت الدولة سجالت ىف الكتابة بوظيفة القيام إىل ابإلضافة ، وعليهم هلم فيما الناس بني للشهادة

 . وديو�م وأمالكهم الناس حقوق حتفظ
 . املنكر عن والنهى ابملعروف األمر ابب من دينية وظيفة وهى:  احلسبة وظيفة
 على تقوم فهى ، احلاضر الوقت ىف السكرتريية وظيفة تشبه كانت  البداية ىف:  احلجابة وظيفة

 . مواقيته ىف قدره على هلم يفتحه أو دو�م اببه ويغلق العامة على السلطان حيجب من
 اإلدارة هيكل وىف اإلسالمية الدولة بناء ىف كبرية  أمهية ذات وظيفة الوزارة تُعد:  الوزارة وظيفة

 الدولة متارس الىت األنشطة أنواع شىت على املباشر وإلشرافها األعباء مبختلف لقيامها نتيجة ، العامة
 . والسلم احلرب أوقات وىف واخلارج الداخل ىف

 
  : والشريعة القانون بني املوظف حقوق

  : املرتب
 ، العمل ألداء املباشر املقابل وهو ، ابلعمل املوظف إلتحاق ىف األساسي السبب املرتب يعترب

 من املوظف يتقاضاه الذى املاىل املبلغ هو واملرتب للموظف ابلنسبة الرئيسي احلق يعترب فهو لذلك
 يقدمه ما مقابل ىف وذلك ابلشهر تقدر عادة دورية وبصفة منتظم بشكل هبا يعمل الىت اجلهة موازنة

 ، األساسي الراتب(  مشتمالته ضمن ليدخل املرتب مفهوم اتسع وقد ، وظيفية خدمات من
 العينية واملزا� ، األخرى البدالت ، العمل طبيعة بدل ، اإلجتماعية العالوات ، اخلاصة العالوات

 ملحقات من تعترب أموراً  هناك أن ترى الفقهية بعضاآلراء أن مالحظة مع ، للموظف تعطى الىت
 .  ( 1992 ، درويش.(  منه جزء وليست املرتب

  : املرتب استحقاق
 سليماً  تطبيقاً  إال ليس األمر هذا أن إبعتبار العمل استالمه اتريخ من املرتب املوظف يستحق

 يستحق أنه إىل‘ ابلدولة العاملني وقوانني املدنية اخلدمة قوانني نصت وقد العمل مقابل األجر قاعدة
 . العمل تسلمه اتريخ من مرتبه املوظف
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 قرار صدر قد املوظف يكون أن ومنها عندها التوقف تستحق فروضاً  أوجد قد العملي والواقع
 اعتبار إىل البعض ذهب ، تعيينه قرار بعد يستلمه الذى املبلغ حكم فما ، عمله استالمه بعد تعينه

 الفريق هذا واستشهد ، تعينه اتريخ هو للعمل املوظف استالم أن معترباً  مرتب هو األجر ذلك أن
 ألن نظراً  للموظف محاية ذلك ىف أبن هذا رأيه معالالً  الشأن هذا ىف الفرنسى الدولة جملس برأى
 . كذلك  ابعتباره املرتب محاية بضما�ت متمتعاً  سيكون الفرتة هذه عن أجره

 قرار صدور تسبق الىت الفرتة هذه ىف املوظف يتسلمه الذى األجر أن إىل آخر رأى وذهب
 يعني ال رمبا ألنه ، عليها سيعني الىت الدرجة مقدار بنفس أداه لعمل فعلياً  مقابالً  إال ليس تعينه
 . معينة ملدة استمراره رغم فيها العمل ابشر الىت الوظيفة ىف �ائياً 

 النَّاسَ  تـَْبَخُسوا َوَال : "  تعاىل قال كما  ، حقوقهم الناس إعطاء على الناس حيث واإلسالم
 . ( 1983 ، احللو.(  حقه األجري أعطوا:  هللا رسول قال وكما)  85 ، األعراف"( َأْشَياَءُهمْ 

  : املرتب ضما�ت
 قد املشرع فإن أسرته وأفراد هو معيشته أعباء ملواجهة للموظف ابلنسبة املرتب ألمهية نظراً 

 وفقاً  إال منه مبالغ أية حجز أو عليه خصم أى إجراء من مينع مبا الضما�ت من جبملة أحاطه
 . ( 1992 ، درويش. (  هبا اإللتزام جيب ونسب ضوابط حدود وىف حمددة ألسباب

  : العالوة
 املرتب إبضافتها فريتفع املوظف مرتب إىل يضاف املال من معني مبلغ ابلعالوة ويقصد

 الرواتب أصحاب دون ، املتصاعدة الرواتب ذات للموظفني متنح ما عادة وهى ، للموظف األساسي
  : الثابتة الرواتب أصحاب من الدولة موظفى كبار  أو املقطوعة

  : العالوة أقسام
 حبكم السنوى استحقاقها اتريخ حلول مبجرد املوظف يستحقها الىت وهى:  الدورية العالوة

 . القانون ىف صريح بنص إال العالوة هذه من موظف أى حيرم وال ، القانون
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 ىف جلهوده تقديراً  للموظف تعطى أب�ا الدورية العالوة عن ختتلف وهى:  التشجيعية العالوة
 األنظمة بعض تضع وقد بشأ�ا اإلدارة قرار بصدور إال املوظف يتسحقها وال الوظيفي عمله جمال

 . هلم العالوة هذه متنح الذين املوظفني وعدد حجم فيها تبني خاصة أحكاماً  الوظيفية
  : األجازات

 بشخصيته اللصيقة للفرد األساسية احلقوق من الراحة ىف احلق أن على اليوم أحد جيادل ال
 أنه كما  ، للبشر وضعه الذى منهجه ىف اإلسالم وأبرزه السماوية الشرائع قررته حق وهو ، اإلنسانية

 . ( 2002 ، فهمى.(  الوضعية والقوانني الدولية املواثيق مجيع وتبنته أعلنته حق
 أخرى وأحيا�ً  ، األجازة سبب حقيقته ىف هو اسم أحيا�ً  حتمل عديدة أنواع على واألجازات

 بدفع الذى املاىل املقابل بطبيعة تسمى وأحيا�ً  ، به األجازة اقرتنت الذى الزمىن الظرف اسم حتمل
 . وهكذا ، مرتب بدون أو ، مرتب بنصف أو ، مبرتب أجازة فتسمى مقابلها

  : الرتقية
 لدرجته مباشرة التالية الدرجة إىل تنقله مالية درجة لشروطها املستويف املوظف منح تعىن الرتقية

 . ابإلختيار أو ابألقدمية الرتقية تكون وقد ، املختصة اإلدارة من قرار بشأ�ا ويصدر ، يشغلها الىت
 ىف العامل أو املوظف ترتيب هى حبتة مادية واقعة على إذن على تعتمد:  ابألقدمية الرتقية

 وهلذا ، وصاحله الوظيفي العمل جانب ترعى الىت املوضوعية املعايري إىل النظر دون األقدمية كشوف
 ، التسوية هذه وتتم ، الرتقية إجراء قبل املوظفني أقدمية بتسوية القيام عبء اإلدارة على تلقى فهى
 هى املقصودة األقدمية أن مالحظة مع ، الرتقية إجراء وقت هبا املعمول واللوائح للقوانني وفقاً 

 . اعتبارية أم فعلية أقدمية كانت  سواء املوظف منها املرقى الدرجة ىف األقدمية
 على ولكن أقدميته على املوظف ترقية ىف يعتمد أال النظام هذا مقتضى:  ابإلختيار الرتقية

 فضل كفء  وآخر قدمي موظف عليه وتنافس رئيسي مركز خال لو حبيث ، وكفاءته وتفانيه اجتهاده
 عن فيكشف جهده قصارى يبذل أبن موظف كل  إغراء ميكن وهكذا ، حداثته رغم األخري هذا

 بني املنافسة روح إشعال إىل الطريقة هذه تؤدى وهكذا ، الطريق هذا من يرقى أن عسى ملكاته
 . والنشاط الفاعلية من مزيدأً  العمل على يضفى مما القيادية الوظائف لشغل املوظفني
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  : اإلستنتاجات
 البد للوظيفة أصالً  املقررة املاية واملزا� ابحلقوق املوظف حيظى لكى القانون ىف أنه لنا يتضح

 شأن ىف السارية واللوائح القوانني حتكمها الئحية تنظيمية عالقة العامة ابإلدارة عالقته تكون أن
 . الوظيفة

 أن تبني النبوية والسنة القرآن من مستقاة ومستقرة اثبتة قواعد اإلسالمية الشريعة وضعت كما
 ويتضح ، وأمانة مسؤولية هى وإمنا العظيم احلظ ذوى به حيظى مغنماً  ليست ابإلدارة املوظف عالقة
 . وواجباهتم حقوقهم وحتديد الوظائف ىف العاملني وتعيني اختيار طرق من ذلك

 ملهامه الفعلية مباشرته منذ املالية واملزا� احلقوق من العديد يستحق املوزف فإن للتشريعات وفقاً 
 ىف وحقه ، الوظائف ىف ُسلم صعوداً  التدرج ىف وحقه الكامل املرتب ىف حقه أمهها من ، الوظيفية

 العمل لعالوة واستحقاقه ، خارجية ملهام أدائه عن والتمثيل السفر بدالت وىف التشجيعية املكافآت
  . العمل مقابل املال ملبدأ استناداً  اإلضاىف

 موعد وروده فور حقه العامل إبعطاء �دي من أول فنجدها اإلسالمية الشريعة ىف وأما
 الوضعية التشريعات فاقت أ�ا جلياً  لنا يتضح للموظف املالية للحقوق حتديها ىف أنه كما  ، استحقاقه

 ،ها كما  ، النبوية السنة ذكرته مما ذلك إىل وما وتوفري املالئم والسكن املناسب األجر فرض من
 تقوم مبا إخالل غري من واحلوافز واملكافآت واإلعا�ت والرتقيات العالوات ىف املوظف حق عرفت
 . احلاضر العصر ىف احلقوق هذه عليه

 بتعديلها تقوم أن أو استحقاقها موعد عن للموظف املالية احلقوق تؤخر أن اإلدارة جلهة جيوز ال
 فال بذلك قانون صدور حالة وىف ، الشأن هذا ىف يصدر بقانون إال ، عنه منعها أو إنقاصها أو

 قاعدة ليست اإلدارة وبني بينه العالقة حيكم الذى ألن ، مكتسب حبق اإلحتجاج للموظف جيوز
 . واللوائح القوانني حتكمها وإمنا ، املتعاقدين شريعة العقد

 وىف مماطلة وبدون منقوص غري ابلكامل أجره املوظف إعطاء بضرورة اإلسالمية الشريعة أتمر
 هللا لقول مصداقاً  ، للعهد وخيانة غدر جرمية مبثابة يُعد بذلك إخالل أى وإن ، املستحق موعده
 . " اِبْلُعُقودِ  َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ "  تعاىل
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  : املراجع قائمة
 . م 1967 سنة ، القاهرة جامعة ، احلقوق كلية  ، دكتوراة رسالة ، للموظف التأديبية املسؤولية ، امللط جودت حممد
  .2ج ، 1995 ، طرابلس ، املفتوحة اجلامعة منشورات ، اإلدارى القانون أصول ، احلرارى عبدهللا حممد

 . 1ط ، 2005 ، بنغازى ، الوطنية الكتب دار ، اإلدارى القضاء ، اجلرباين على خليفة
 . 1992 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، اإلسالم ىف للوظيفة األساسية املبادئ ، جعفر قاسم أنس حممد

  . 64 رقم اآلية ، النساء سورة.  47 رقم اآلية ، املائدة سورة.  90 رقم اآلية ، النحل سورة 
 ، بريوت ، اجليل دار ، سعد عبدالرؤوف طه ،حتقيق هشام البن النبوية السرية ، املعافري هشام بن عبدامللك حممد أىب ، هشام ابن

 . 2مج ، 1975
 ، بريوت ، حزم ابن دار ، العمال أرزاق ابب ، اخلراج كتاب  ، السنن ، 275 ، األزدى السجستاين األشعث بن سليمان ، أبوداود

  . 3ج ، 1ط ، 1997 ، لبنان
 . 1ط ، 1996 ، القاهرة ، العريب الفكر دار ، الشرعية املعامالت أحكام ، اخلفيف على
 . 26 اآلية ، القصص سورة
 دار ، عليها واحلرص اإلمارة طلب عن النهى ابب ، اإلمارة كتاب  ، مسلم صحيح ، هـ 261 ت ، احلجاج بن مسلم ، مسلم

 . 1992 ، العلمية الكتب
 . 3ج ، سابق مرجع ، القضاء ىف الرأى اجتهاد ابب ، القضاء كتاب  ، السنن ، أبوداود

 ، العريب الكتاب دار ، الدينية والوال�ت السلطانية األحكام ، هـ450 ت ، املاوردى البغدادي حممد بن على احلسن أىب ، املاوردى
 . 3ط ، 1999 ، لبنان ، بريوت

 ، لبنان ، بريوت ، اهلالل ومكتبة دار منشورات ، املقدمة ، 1406ت ، احلضرمي خلدون بن حممد بن عبدالرمحن ، خلدون ابن
 . األخرية ط ، 2000 سنة

 . 1992 ، اإلدارى القضاء ، درويش صديق ممدوح
 . 1983 ، اإلدارى القانون ، احللو ماجد
 . 1992 ، لألفراد اخلاصة احلياة محاية ، درويش صديق ممدوح
 . 2002 ، اإلدارى القانون مبادئ ، فهمى حلمى عمر

  : مقرتحة مراجع
 . م 1967 سنة ، القاهرة جامعة ، احلقوق كلية  ، دكتوراة رسالة ، للموظف التأديبية املسؤولية ، امللط جودت حممد
 . 1992 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، اإلسالم ىف للوظيفة األساسية املبادئ ، جعفر قاسم أنس حممد

 ، العريب الكتاب دار ، الدينية والوال�ت السلطانية األحكام ، هـ450 ت ، املاوردى البغدادي حممد بن على احلسن أىب ، املاوردى
 . 3ط ، 1999 ، لبنان ، بريوت
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 حقوق املوظف بني الواقع والقانون من منظور الفقه اإلسالمي
Employee rights between reality and the law from the perspective of 

Islamic jurisprudence 

 
  مهند سليمان حممد اليحيائي 

 مشارك دكتور عارف صاحل رومسنأستاذ 
 

إن عالقة املوظف باإلدارة ىف الدولة اإلسالمية ، هى عالقة عقدية يتم إسناد الوظيفةة إ  
مبوجب العقد املربم بني الطرفني ، كما أن اإللتزام الوظيفي ىف اإلسالم خيتلف عنه  املوظف

سالم أساسها رضا املوظف بكل ىف الدولة القانونية املعاصرة ، ألن العالقة التعاقدية ىف اإل
متطلبات هذا العقد ىف احلال واإلستقبال ، وذلك ألن أداء العمل ىف اإلسالم مةربب  ىف 
أصله وحقيقته بتنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية وإخالص النية والوالء ملنهج اهلل سةبحانه 

مي يتفقان على معىن وبعا  وعلى ضوء مما سبق ميكن القول : أن النظامني القانوىن واإلسال
ومفهوم املوظف ومتتاز الدولة اإلسالمية بتطبيق هذا املعىن ومبفهومه احلا  منذ أكثر مةن 
أربعة عشر قرنًا و بتفق الشريعة مع القانون بالتزام مبدأ الكفاءة واجلدارة عند اختيار شاغل 

إببةا  أسةاليب  الوظيفة ، بل كان هلا فضل السابق ىف ذلك و يتفق القانون والشريعة ىف
متعددة إلختيار املوظفني ، مثل بعيني باإلمتحان و بضمن الشريعة والقانون حقوق املوظف 
وإن كانت الشريعة أخص ىف ضمان حقه من القانون ألن الظلم هنا متعلق ليس حبق العباد 
فق  ولكن حبق اهلل عزوجل و بتفق الشريعة والقانون ىف مبدأ احلق للموظةف للراحةة 

زة وهذا حق إنساىن كانت الشريعة هلا الفضل بذلك على القانون وبتفق الشةريعة واألجا
 والقانون ىف مبدأ الترقية ومكافأة اجملتهد بل حثت الشريعة أن املكافأة املعنوية قد بكةون

 أفضل من املادية أحيانًا .
 

 الكلمات اإلفتتاحية : املوظف ، اإلدارة ، القانون ، الشريعة ، احلقوق
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The employee's relationship with management in the Islamic state, It is a 
contractual relationship in which the job is assigned to the employee 
according to the contract concluded between the two parties, Job 

commitment in Islam differs from that in the contemporary legal state, 
Because the contractual relationship in Islam is based on the employee’s 
satisfaction with all the requirements of this contract at the moment and in 
reception, This is because the performance of work in Islam is linked in its 

origin and reality to the implementation of the provisions of Islamic law and 
sincerity of intention and loyalty to the approach of God Almighty, In light 
of the foregoing, it can be said: The legal and Islamic systems agree on the 
meaning and concept of the employee, and the Islamic state has the 

advantage of applying this meaning and its current concept for more than 
fourteen centuries, Sharia is consistent with the law by adhering to the 
principle of competence and merit when selecting the incumbent, But it had a 
previous advantage in that, Law and Sharia are consistent in adopting 

multiple methods of selecting employees, Such as an appointment to the 
examination, and Sharia and the law guarantee the rights of the employee, 
although Sharia is more important in ensuring his right than the law, because 
injustice here is related not only to the right of the servants, But for the sake 

of God Almighty, Sharia and the law are consistent in the principle of the 
employee's right to rest and leave, and this is a human right, and the Sharia 
has the merit of that over the law, Sharia and the law are consistent in the 
principle of promotion and reward for the hardworking. Indeed, Sharia urges 

that the moral reward may sometimes be better than the material one.     
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  املقدمة 
إن أى دولة حديثة هى دولة مؤسسات ودولة قانون ، وهذه املؤسسات بعتمةد ىف مباشةرة 
مهامها على ثالثة وسائل ، هى الوسيلة القانونية والوسيلة املادية والوسيلة البشرية ، وبعتةرب 

ووظائفها  الوسيلة البشرية أهم هذه الوسائل ممثلة ىف املوظف الذى ُيعد أداهتا ىف بنفيذ سياستها
، كما ُبعد الوسيلة القانونية الركيزة القوية ىف حتديد معىن ومفهوم املوظف وعالقته باإلدارة ، 
إضافة إ  مسامهات فقهاء القانون اإلدارى ىف حتديد هذا املعىن ، ونظرًا إلزدياد عدد العاملني 

مراكزهم الوظيفية ، كان  واملوظفني لدى اجلهات اإلدارية ، ولتباين النظم القانونية الىت حتكم
من املهم أن نبني اآلراء القانونية والشرعية الىت بتجاذب طبيعة العالقة بني املوظةف واإلدارة ، 
كما أدى بشابك املعامالت اإلدارية ، وابسا  نطاقها بني األفراد من جهة واإلدارة العامة من 

سف جهة اإلدارة ىف استعمال جهة أخرى ، إ  ظهور اخلالفات وحدوث املنازعات ، إما لتع
سلطاهتا ، وإما لتباين اآلراء حول مفهوم املوظف وحتديد عالقته باإلدارة ، وبفاديًا لعرقلة العمل 
اإلدارى الذى يبتغى الصاحل العام ، وإدراكًا من املشر  ألمهية املوظف وبأمينةًا لفعاليةة أداء 

ق الىت بقوم على أساس خمتلفةة كمقةدار اإلدارة العامة منح املشر  املوظف العديد من احلقو
التأهيل العلمي ونو  الوظيفة املناط به القيام بواجباهتا ، وإ  مدى كفاءة وجهةد وجديةة 

 املوظف أثناء بأدية مهامه.
ومن أهم هذه احلقوق هو حقه ىف املربب ، وحقه ىف العالوات ، والترقيات ، واملكافةتت ، 

، وغريها من احلقوق واملزايا املالية ، وكما هو معلوم فةنن واحلوافز واإلعانات، واملساعدات 
زيادة املرببات ال بتم إال بتلية معينة حددهتا التشريعات مسبقًا منها طريقة العةالوات سةواء 
كانت عالوات دورية ، أو نوعية ، أو بشجيعية ، مع ما حيكم ذلك من أحكةام وقواعةد ، 

بتم إال وفق شروط وضواب  وأسس معينة ، باإلضافة  وذلك باببا  أسلوب الترقية ، والىت ال
إ  املعاملة املالية للمتدربني ، واملعاريني ، واملنتدبني ، مع ما مينح للموظف من منح ومكافتت 
ومساعدات وإعانات وغريها من احلقوق واملزايا املالية الىت حثت عليها الشريعة اإلسالمية بأهنا 

اده حبكمة اخلالق اخلبري ، من قيم إثبات احلقوق وردها إ  أهلها عقيدة وشريعة شرعها اهلل لعب
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وإرسائها ألسس شغل الوظائف املبنية على شرطى القوة واألمانة استلهامًا من القرآن الكةر  
والسنة النبوية ، وبذلك بكون الشريعة اإلسالمية قد اعتلت قمة الريادة وفضل السبق على كاة 

حقوق املالية للموظف ، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنًا والىت مل هتتةد التشريعات ىف بقريرها لل
 إليها البشرية إال حديثًا .

ومبا أن الضمانات ليست إال نتيجة حتمية للحقوق ، فنن الشريعة اإلسالمية مل يفتها أن بضع 
ا من الضمانات ما يكفل وصوهلا إ  مستحقيها من غري بأخري وال نقصان ، بل إهنا جاءت مبة
مينع الظلم مطلقًا ، ورببت لذلك جزاء دنيويًا وأخر أخرويًا ، وردت قواعده ىف القرآن الكر  
 ، والسنة النبوية ، وىف قواعد الفقه اإلسالمي ، وىف قضاء املظامل ، وبطبيقات الدولة اإلسالمية 

 
  املوظف وعالقته باإلدارة ىف القانون والشريعة اإلسالمية 

هامة وأساسية ىف البناء الوظيفى الذى يسعى إ  إشبا  حاجةات اجملتمةع  ميثل املوظف لبنة
 وحتقيق املصلحة العامة .

ويقف املوظف على رأس العناصر األساسية املكونة للوظيفة اإلدارية فبدونه ال بستطيع اإلدارة 
 يق التنمية .التعبري عن إرادهتا وال عن بنفيذ سياستها املتمثلة ىف صنع التقدم وقهر التخلف وحتق

ولذلك قيل : إن املوظف هو عامل الدولة ، يرى الناس الدولة من خالله وال غرو فهو رأسةها 
 . ، ( 1967املفكر ، وساعدها املنفذ ، هو حبق مرآهتا املعربة ) حممد جودت املل  ، 

مةن  كما وصف املوظفون بأهنم : العمود الفقري للعملية اإلدارية ، أى األداة األساسية الىت
خالهلا وبواسطتها بتمكن هذه اجلهات من القيام مبسئولياهتا ومباشرة أوجه نشاطاهتا ) احلرارى 

 ،1995 .) 
ويشكل القانون والقضاء اإلداريني الركيزة القوية ىف حتديد معىن املوظف وببيان أهم شةروطه 

لق باملوظف منذ بةدء الىت متيزه عن غريه من املتشاهبات ، فالقانون اإلدارى يهتم جبميع ما يتع
حيابه الوظيفية وحىت انقضائها ، بداية من التعريف ومرورًا بتحديد طرق بعيينه ، والشةروط 
الواجب بوافرها فيه ، كذلك يبني نو  العالقة الىت بربطه باإلدارة ، كما حيدد وضع املوظف 



CURRENT ISSUES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

 

وظف املالية أثناء حيابه ىف املرافق العامة الصناعية والتجارية ، كما يهتم أيضًا بتحديد حقوق امل
الوظفية مثل املرببات والعالوات واملكافتت وغريها ، ويوضح كيفية بأديبه إذا ما اربكب فعاًل 

 خيل بنظام الوظيفة .
كما أدى ابسا  سلطات اإلدارة العامة هبا ىف كثري من األحيان إ  التعسف ىف اسةتعماهلا ، 

اجلةربا  ،  )ميع أنوا  اإلغراء واألخطاء وذلك آلن متخذى القرارات هم بشر معرضون جل
2005 . ) 

وإ  ظهور ما يعرف بالقضاء اإلدارى الذى حدد له القانون إختصاص الفصل ىف املنازعةات 
اإلدارية الىت بنشب بني املوظفني وجهة اإلدارة ، كما ساهم القضاء اإلدارى بنصداره جملموعة 

 ريف املوظف ، وحتديد مرافق اإلدارة .من األحكام الىت اعتربت مبادئ عامة مت بع
باإلضافة إ  أن فقه القانون اإلدارى مل يقف حمايدًا وإمنا ساهم بقدر كبري ىف وضع التعريفات 
واملفاهيم الىت مل برد ىف نصوص القوانني وال ىف أحكام القضاء اإلدارى ، وجند ىف اجلانب اآلخر 

ع إ  حضارة الدولة اإلسالمية إال أن يعجب بتراث من الشريعة اإلسالمية ، فننه ال يسع املتطل
هذه األمة ، ومقدرهتا على بنظيم النواحى اإلدارية والسياسية واإلقتصادية للدولة ، مسةتمدة 
أصول وقواعد الوظيفة من آيات القرآن الكر  والسنة النبوية الشريفة ، ومن إجتهادات العلماء 

 والفقهاء .
ة اإلسالمية عرفت املوظف مبفهومه احلا  ولكن بتسميات خمتلفة كما ومن نافلة القول أن الدول

بينت حقوقه وحددت واجبابه الوظيفية منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا ، كما بقتضى بوجيهات 
اإلسالم مبدأ الكفاءة واجلدارة عند شغل الوظيفة العامة ، سابقة بذلك مجيع الشرائع الىت مل هتتد 

هناية القرن التاسع عشر بعد أن عانت لفترات طويلة مةن نظةام الوسةاطة هلذا املبدأ إال ىف 
 ( . 1992واحملسوبية ىف شغل الوظائف قاسم جعفر ، 

ولعل قضاء املظامل الذى يناظر القضاء اإلدارى ىف العصر احلديث من أهم إجنةازات الدولةة 
ى بطالعنا أحكامه مبفاهيم اإلسالمية ، على مستوى الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ، والذ

واضحة عن طبيعة الوظيفة واملوظف ىف عهد الدولة اإلسالمية ، والذى استند ىف بأسيسه على 
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ِإنَّ اللََّه َيةأمُمُر ِبالمَعةِدِل مجلة من اآليات ُبعد قواعد آمرة ال جيوز خمالفتها ، ومنها قوله بعا  " 
" )  َيِنَهٰى َعِن المَفِحَشاِء َوالمُمنَكِر َوالمَبِغِي  َيِعُظُكِم َلَعلَُّكِم َبَذكَُّروَنَوالمِنِحَساِن َوِإيَتاِء ِذي المُقِرَبٰى َو

( . وقوله بعا  " َومن َلِم َيِحُكمِ ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأِوَلِئَك ُهُم  الفاسقون ) املائدة  90النحل اآلية 
َقاَل َأمَّا َمِن َظَلَم َفَسِوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ ِإَلٰى َربِِّه َفُيَعذُِّبُه َعَذاًبا ُنكمةًرا )  ( . وقوله بعا  " 47، 

َفاَل َوَربَِّك اَل ُيِؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبِيَنُهِم  ( . وقوله بعا  "  85الكهف ، اآلية 
 ( .  64ِم َحَرًجا مِّمَّا َقَضِيَت َوُيَسلُِّموام َبِسِليمً ) النساء ، اآلية ُثمَّ اَل َيِجُدوام ِفي َأنُفِسِه

ومما ميز موظفى وعمال الدولة اإلسالمية ، أهنم كانوا على درجة عالية من الكفاءة واجلدارة ، 
وسبب ذلك هو إمياهنم الكامل بأهداف الوظيفة املوكلة إليهم ، ومشاركتهم ىف صنع القرارات 

حدث ىف غزوة بدر الكربى عندما نزل جيش املسلمني خلف آبار املاء فقال احُلباب بن ، كما 
املنذر ، لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " يارسول اهلل أرأيت هذا املنزل أنزلكه اهلل ليس لنا 
أن نتقدمه وال نتأخر عنه ، ام هو الرأى واحلرب واملكيدة ، قال : بل هو الةرأى واحلةرب 

دة ، فقال يا رسول اهلل فنن هذا ليس مبنزل ، فاهنض بالناس حىت نأبى أدىن ماء من القوم واملكي
فننزله مث نغور ما وراءه من القلب ، مث نبين عليه حوضًا فنملؤه ماء ، مث نقابل ، فنشةرب وال 

 ( 1975يشربون ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى ) ابن هشام ، 
 باإلضافة إ  درايتهم التامة بواجبات الوظيفة واحترامهم هلا .هذا 

وكنتيجة ألعباء الوظيفة وما يتربب على أداء واجباهتا من إنشغال القائمني عليها عن إشةبا  
حاجاهتم اخلاصة وأسباب معيشتهم اليومية ، فقد حرصت الدولة اإلسالمية على منح املوظف 

متطلبابه وبشبع حاجابه اخلاصة ، فقد قال رسول اهلل صةلى اهلل حقوقًا ومزايا مالية ، بلىب له 
عليه وسلم " من كان لنا عاماًل فليكتسب زوجة ، فنن مل يكن له خادمًا فليكتسب خادمًا ، 

(، ولقةد ُعةرف املوظةف  1997فنن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا " ) أبوداود ، 
ة النبوية املطهةرة ، وىف الفقةه اإلسةالمي ، بتسميات خمتلفة وردت ىف القرآن الكر  والسن

وكذلك ىف أحكام القضاء اإلدارى اإلسالمي " قضاء املظامل " ومن هذه التسميات العامةل ، 
 الوزير ، القاضى ، اخلازن .
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ومن املالحظ أن مفهوم املوظف  ىف الوقت احلاضر يتفق بشكل كبري مع مفهوم األجري اخلاص 
والذى من أهم مسابه أنه يستأجر مدة معينة أو حمددة لكى يقوم فيها بعمل ىف الفقه اإلسالمي ، 

لشخص معني أو أشخاص معينني على أن يكون خمتصًا هبم فيها ، فال يقبل من غريهم أن يقوم 
هلم بعمل فيها ، كالطاهي بستأجره مدة شهر ليطهو لك ، واملوظف بسةتأجره احلكومةة أو 

هرى ، والسائق بالشهر لقيادة الشيارة ، وهكذا ، كما أنه شركة من الشركات لعمل مبربب ش
يستحق األجرة منذ بسليم نفسه ىف املدة ، وإن مل يعمل شيئًا ، كاملوظف يستحق مرببه إذا ما 
ذهب إ  حمل عمله وإن مل جيد عماًل يقوم به ، وكالطاهي يستحق أجربه وإن مل حيضةر لةه 

قاقه هلا يكون حبسب املدة ال حبسب العمل الذى يقوم املستأجر ما يطهوه من الطعام وإن استح
به فيها ، كما الجيوز لألجري اخلاص ىف مجيع أحواله أن يكلف غريه بنجناز ما استؤجر ألجلةه 

 ( .1996ألن العقد وقع على منافعه نفسه ال على عمل غريه ) اخلفيف ، 
 

  مفهوم املوظف ىف القرآن الكر  
يعترب القرآن الكر  دستور الدولة اإلسالمية وهو أيضًا املصدر األول لتنظيم عالقات العمل ىف 
اإلسالم ، فقد أشارت آيابه إ  العديد من املبادئ الىت بنظم سري الوظيفة ، ومنها مبدأ الكفاءة 

 ( . 26) القصص ، اآلية  " ِمنيِإنَّ َخِيَر َمِن اِسَتأمَجِرتَ المَقِويُّ المَأ" ، إستنادًا إ  قوله بعا  
كما أشارت النصوص القرآنية ىف العديد من املناسبات إ  بعض الوظائف ، ومنها على سبيل 
املثال ، الوظيفة الىت بوالها نيب اهلل يوسف عليه السالم وهى وظيفة أمني املخازن العامة أو وزير 

س الوزراء أو اهليئات اإلستشارية ىف اإلقتصاد ، وكذلك ما ذكر عن مأل سبأ ، والذى يشبه جمل
 العصر احلديث .

وكانت الوظيفة ىف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، خدمة عامة ال بقف عند التعةاليم 
 الدينية فق  وإمنا بستهدف أيضًا إشبا  حاجات اجملتمع اإلسالمي وبلبية مصاحله .
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ة فقد ورد الكثري عنه وهو يو  الةوالة ، وكان رسول اهلل أعرف الناس باملعىن احلقيقي للوظيف
والقضاة ، والعمال ، والسفراء ، والقادة ، وغريهم ، باإلضافة إ  حتديد لواجبات الوظيفةة 

 وحقوق املوظفني .
وأما عن اختياره للموظفني فقد كان رسول اهلل يتخريهم من أكابر املسلمني املشهود هلم بالعلم 

حمسوبية ، وكان ال يو  الشخص الغري قادر على بةو  مهةام والكفاءة وبدون وساطة وال 
الوظيفة ، مهما كان ورعه وبقواه أو شدة عالقته به ، فهذا أبو ذر الغفاري طلب ذات مرة من 
رسول اهلل ، التعيني ىف إحدى الوظائف فقال : يارسول اهلل أال بستخدمىن فضرب عليه السالم 

أراك ضعيف وإىن أحب لك ما أحب لنفسي ال بأمرن علةى على منكبيه وقال : يا أبا ذر إىن 
 ( . 166) مسلم ، ص  اثنني وال بولني مال يتيم "

كما أجرى رسول صلى اهلل عليه وسلم ، اختبار وامتحان للمتقدمني للوظيفة ، فقد اخترب معاذ 
 بن جبل ، حني أراد أن يسند إليه منصب القضاء ، فقال له : كيف بقتضى إذا عرض عليةك
القضاء ، قال : أقضى بكتاب اهلل ، فسأله : فنن مل جتد ىف كتاب اهلل ، قال : فبسنة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ، قال : فنن مل جتد ىف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال ىف كتاب 

ى وفق اهلل ، قال : اجتهد رأى وال ألو ، فضرب رسول اهلل ، على صدره ، فقال : احلمدهلل الذ
 ( . 303رسول رسول اهلل ملا يرضى رسول اهلل  ) أبوداود ، ص 

 
  الوظائف ىف العهد النبوى 

 . ( 1992) املبادئ األساسية ، اإلمامة . 
تفويض :  رة ال وهى أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه بدبري األمور برأيه وإمضاءها على  وزا

 ( . 1999إجتهاده ) األحكام السلطانية ، 
وحكمها أضعف وشروطها أقل ألن النظر فيها مقصور على رأى اإلمام وبدبريه  ة التنفيذ :وزار

وهذا الوزير وس  بينه وبني الرعايا والوالة يؤدى عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر وميضةى مةا 
 حكم .
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ة ، ويقوم على جباية وحفظ  ديوان األعمال واجلبايات : يعترب من الوظائف الضرورية للدول
الدولة ىف الدخل واخلرج ، باإلضافة إ  إحصاء العساكر وبقدير مربباهتم ) املاوردى ،  حقوق
1999. ) 

ة : استحدثت هذه الوظيفة عندما فسد اللسان العريب نتيجة اختالط  ديوان الرسائل والكتاب
 العرب بالعجم ، فصار اإلختصاص اللسان العريب صناعة رفيعة عند من حيسنه .

ة  وظيفة الشرطة : وكان يسمى القائد مبهام الشرطة ىف األقاليم األفريقية التابعة للدولة اإلسالمي
 . (200باسم احلاكم .) ابن خلدون ، 

ة : وهى وظيفة دينية بابعة للقضاء وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضى  وظيفة العدال
يفة الكتابة ىف سجالت الدولة الىت للشهادة بني الناس فيما هلم وعليهم ، باإلضافة إ  القيام بوظ

 حتفظ حقوق الناس وأمالكهم وديوهنم .
 وهى وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر . وظيفة احلسبة :
ىف البداية كانت بشبه وظيفة السكربريية ىف الوقت احلاضر ، فهى بقوم على  وظيفة احلجابة :

 ق بابه دوهنم أو يفتحه هلم على قدره ىف مواقيته .من حيجب السلطان على العامة ويغل
ُبعد الوزارة وظيفة ذات أمهية كبرية ىف بناء الدولة اإلسالمية وىف هيكل اإلدارة  وظيفة الوزارة :

العامة ، نتيجة لقيامها مبختلف األعباء وإلشرافها املباشر على شىت أنوا  األنشطة الىت متةارس 
 ىف أوقات احلرب والسلم .الدولة ىف الداخل واخلارج و

 
  حقوق املوظف بني القانون والشريعة 

 املربب : 
يعترب املربب السبب األساسي ىف إلتحاق املوظف بالعمل ، وهو املقابل املباشر ألداء العمةل ، 
لذلك فهو يعترب احلق الرئيسي بالنسبة للموظف واملربب هو املبلغ املا  الذى يتقاضاه املوظف 

جلهة الىت يعمل هبا بشكل منتظم وبصفة دورية عادة بقدر بالشهر وذلك ىف مقابل من موازنة ا
ما يقدمه من خدمات وظيفية ، وقد ابسع مفهوم املربب ليدخل ضمن مشتمالبه ) الرابةب 
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األساسي ، العالوات اخلاصة ، العالوات اإلجتماعية ، بدل طبيعة العمل ، البدالت األخرى ، 
بعطى للموظف ، مع مالحظة أن بعضاآلراء الفقهية برى أن هناك أمةورًا  واملزايا العينية الىت

 (  . 1992بعترب من ملحقات املربب وليست جزء منه .) درويش ، 
 استحقاق املربب : 

يستحق املوظف املربب من باريخ استالمه العمل بنعتبار أن هذا األمر ليس إال بطبيقًا سةليمًا 
إ  أنةه ‘نصت قوانني اخلدمة املدنية وقوانني العاملني بالدولة قاعدة األجر مقابل العمل وقد 

 يستحق املوظف مرببه من باريخ بسلمه العمل .
والواقع العملي قد أوجد فروضًا بستحق التوقف عندها ومنها أن يكون املوظف قد صدر قرار 

ب الةبعض إ  بعينه بعد استالمه عمله ، فما حكم املبلغ الذى يستلمه بعد قرار بعيينه ، ذه
اعتبار أن ذلك األجر هو مربب معتربًا أن استالم املوظف للعمل هو باريخ بعينه ، واستشةهد 
هذا الفريق برأى جملس الدولة الفرنسى ىف هذا الشأن معالاًل رأيه هذا بأن ىف ذلةك اايةة 

ره كذلك للموظف نظرًا ألن أجره عن هذه الفترة سيكون متمتعًا بضمانات ااية املربب باعتبا
. 

وذهب رأى آخر إ  أن األجر الذى يتسلمه املوظف ىف هذه الفترة الىت بسبق صدور قرار بعينه 
ليس إال مقاباًل فعليًا لعمل أداه بنفس مقدار الدرجة الىت سيعني عليها ، ألنه رمبا ال يعني هنائيًا 

 ىف الوظيفة الىت باشر العمل فيها رغم استمراره ملدة معينة .
وا النَّةاَس م حيث الناس على إعطاء الناس حقوقهم ، كما قال بعا  : " واإلسال َوَلا َبِبَخسةُ
 ( . 1983(  وكما قال رسول اهلل : أعطوا األجري حقه .) احللو ، 85") األعراف ، َأِشَياَءُهِم

 ضمانات املربب : 
به فنن املشةر  قةد نظرًا ألمهية املربب بالنسبة للموظف ملواجهة أعباء معيشته هو وأفراد أسر

أحاطه جبملة من الضمانات مبا مينع من إجراء أى خصم عليه أو حجز أية مبالغ منه إال وفقةًا 
 ( . 1992ألسباب حمددة وىف حدود ضواب  ونسب جيب اإللتزام هبا . ) درويش ، 
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 العالوة : 
املربب األساسي ويقصد بالعالوة مبلغ معني من املال يضاف إ  مربب املوظف فريبفع بنضافتها 

للموظف ، وهى عادة ما متنح للموظفني ذات الروابب املتصاعدة ، دون أصةحاب الروابةب 
 املقطوعة أو كبار موظفى الدولة من أصحاب الروابب الثابتة : 

 أقسام العالوة : 
ة : وهى الىت يستحقها املوظف مبجرد حلول باريخ استحقاقها السنوى حبكم  العالوة الدوري

 ، وال حيرم أى موظف من هذه العالوة إال بنص صريح ىف القانون .القانون 
وهى ختتلف عن العالوة الدورية بأهنا بعطى للموظف بقديرًا جلهوده ىف  العالوة التشجيعية :

جمال عمله الوظيفي وال يتسحقها املوظف إال بصدور قرار اإلدارة بشأهنا وقد بضةع بعةض 
 ني فيها حجم وعدد املوظفني الذين متنح هذه العالوة هلم .األنظمة الوظيفية أحكامًا خاصة بب

 
   األجازات 

ال جيادل أحد اليوم على أن احلق ىف الراحة من احلقوق األساسية للفرد اللصةيقة بشخصةيته 
اإلنسانية ، وهو حق قرربه الشرائع السماوية وأبرزه اإلسالم ىف منهجه الذى وضعه للبشةر ، 

 ( . 2002وببنته مجيع املواثيق الدولية والقوانني الوضعية .) فهمى ، كما أنه حق أعلنته 
واألجازات على أنوا  عديدة حتمل أحيانًا اسم هو ىف حقيقته سبب األجازة ، وأحيانًا أخرى 
حتمل اسم الظرف الزمىن الذى اقترنت األجازة به ، وأحيانًا بسمى بطبيعة املقابل املا  الذى 

 أجازة مبربب ، أو بنصف مربب ، أو بدون مربب ، وهكذا . بدفع مقابلها فتسمى
ترقية :   ال

الترقية بعىن منح املوظف املستويف لشروطها درجة مالية بنقله إ  الدرجة التالية مباشرة لدرجته 
الىت يشغلها ، ويصدر بشأهنا قرار من اإلدارة املختصة ، وقد بكةون الترقيةة باألقدميةة أو 

 باإلختيار .



CURRENT ISSUES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

178 

ي ترق ة :ال بعتمد على إذن على واقعة مادية حبتة هى بربيب املوظف أو العامةل ىف  ة باألقدمي
كشوف األقدمية دون النظر إ  املعايري املوضوعية الىت برعى جانب العمل الوظيفي وصاحله ، 
وهلذا فهى بلقى على اإلدارة عبء القيام بتسوية أقدمية املوظفني قبل إجراء الترقية ، وبتم هذه 

سوية ، وفقًا للقوانني واللوائح املعمول هبا وقت إجراء الترقية ، مع مالحظةة أن األقدميةة الت
 املقصودة هى األقدمية ىف الدرجة املرقى منها املوظف سواء كانت أقدمية فعلية أم اعتبارية .

يار : ة باإلخت ترقي مقتضى هذا النظام أال يعتمد ىف برقية املوظف على أقدميته ولكن على  ال
اجتهاده وبفانيه وكفاءبه ، حبيث لو خال مركز رئيسي وبنافس عليه موظف قد  وآخر كفء 
فضل هذا األخري رغم حداثته ، وهكذا ميكن إغراء كل موظف بأن يبذل قصةارى جهةده 
فيكشف عن ملكابه عسى أن يرقى من هذا الطريق ، وهكذا بؤدى هذه الطريقة إ  إشةعال 

لشغل الوظائف القيادية مما يضفى على العمل مزيدًأ من الفاعليةة روح املنافسة بني املوظفني 
 والنشاط .

 اإلستنتاجات : 
يتضح لنا أنه ىف القانون لكى حيظى املوظف باحلقوق واملزايا املاية املقررة أصاًل للوظيفة البد أن 

ارية ىف شةأن بكون عالقته باإلدارة العامة عالقة بنظيمية الئحية حتكمها القوانني واللوائح الس
 الوظيفة .

كما وضعت الشريعة اإلسالمية قواعد ثابتة ومستقرة مستقاة من القرآن والسنة النبوية ببني أن 
عالقة املوظف باإلدارة ليست مغنمًا حيظى به ذوى احلظ العظيم وإمنا هى مسؤولية وأمانةة ، 

 م وواجباهتم .ويتضح ذلك من طرق اختيار وبعيني العاملني ىف الوظائف وحتديد حقوقه
وفقًا للتشريعات فنن املوزف يستحق العديد من احلقوق واملزايا املالية منذ مباشربه الفعلية ملهامه 
الوظيفية ، من أمهها حقه ىف املربب الكامل وحقه ىف التدرج صعودًا ُسلم ىف الوظائف ، وحقه 

خارجية ، واستحقاقه لعالوة ىف املكافتت التشجيعية وىف بدالت السفر والتمثيل عن أدائه ملهام 
 العمل اإلضاىف استنادًا ملبدأ املال مقابل العمل . 
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وأما ىف الشريعة اإلسالمية فنجدها أول من نادي بنعطاء العامل حقةه فةور وروده موعةد 
استحقاقه ، كما أنه ىف حتديها للحقوق املالية للموظف يتضح لنا جليًا أهنا فاقت التشةريعات 

ألجر املناسب والسكن املالئم وبوفري وما إ  ذلك مما ذكربه السنة النبوية ، الوضعية من فرض ا
كما ،ها عرفت حق املوظف ىف العالوات والترقيات واإلعانات واملكافتت واحلوافز من غةري 

 إخالل مبا بقوم عليه هذه احلقوق ىف العصر احلاضر .
موعةد اسةتحقاقها أو أن بقةوم  ال جيوز جلهة اإلدارة أن بؤخر احلقوق املالية للموظف عن

بتعديلها أو إنقاصها أو منعها عنه ، إال بقانون يصدر ىف هذا الشأن ، وىف حالة صدور قانون 
بذلك فال جيوز للموظف اإلحتجاج حبق مكتسب ، ألن الذى حيكم العالقة بينه وبني اإلدارة 

 لوائح .ليست قاعدة العقد شريعة املتعاقدين ، وإمنا حتكمها القوانني وال
بأمر الشريعة اإلسالمية بضرورة إعطاء املوظف أجره بالكامل غري منقوص وبدون مماطلة وىف 

موعده املستحق ، وإن أى إخالل بذلك ُيعد مبثابة جرمية غدر وخيانة للعهد ، مصداقًا لقول اهلل 
. َيا َأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوا َأِوُفوا ِبالمُعُقوِد "بعا  "   
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  قائمة املراجع 
حممد جودت املل  ، املسؤولية التأديبية للموظف ، رسالة دكتوراة ، كلية احلقوق ، جامعة 

 م . 1967القاهرة ، سنة 
حممد عبداهلل احلرارى ، أصول القانون اإلدارى ، منشورات اجلامعة املفتوحة ، طرابلس ، 

 . 2، ج 1995
 . 1، ط 2005ر الكتب الوطنية ، بنغازى ، خليفة على اجلربا  ، القضاء اإلدارى ، دا

حممد أنس قاسم جعفر ، املبادئ األساسية للوظيفة ىف اإلسالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
1992 . 

 64سورة النساء ، اآلية رقم  . 47. سورة املائدة ، اآلية رقم  90سورة النحل ، اآلية رقم  
 . 

هشام املعافري ، السرية النبوية البن هشام ،حتقيق طه  ابن هشام ، أىب حممد عبدامللك بن
 . 2، مج 1975عبدالرؤوف سعد ، دار اجليل ، بريوت ، 

، السنن ، كتاب اخلراج ، باب  275أبوداود ، سليمان بن األشعث السجستا  األزدى ، 
 .  3، ج 1، ط 1997أرزاق العمال ، دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ، 

 . 1، ط 1996حكام املعامالت الشرعية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، على اخلفيف ، أ
 . 26سورة القصص ، اآلية 

هة ، صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب النهى عن  261مسلم ، مسلم بن احلجاج ، ت 
 . 1992طلب اإلمارة واحلرص عليها ، دار الكتب العلمية ، 

 . 3اجتهاد الرأى ىف القضاء ، مرجع سابق ، جأبوداود ، السنن ، كتاب القضاء ، باب 
هة ، األحكام السلطانية 450املاوردى ، أىب احلسن على بن حممد البغدادي املاوردى ، ت 
 . 3، ط 1999والواليات الدينية ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، 

، منشورات دار ، املقدمة  1406ابن خلدون ، عبدالران بن حممد بن خلدون احلضرمي ، ت
 ، ط األخرية . 2000ومكتبة اهلالل ، بريوت ، لبنان ، سنة 
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 . 1992ممدوح صديق درويش ، القضاء اإلدارى ، 
 . 1983ماجد احللو ، القانون اإلدارى ، 

 . 1992ممدوح صديق درويش ، ااية احلياة اخلاصة لألفراد ، 
 . 2002عمر حلمى فهمى ، مبادئ القانون اإلدارى ، 
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حممد أنس قاسم جعفر ، املبادئ األساسية للوظيفة ىف اإلسالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
1992 . 

هة ، األحكام السلطانية 450دي املاوردى ، ت املاوردى ، أىب احلسن على بن حممد البغدا
 . 3، ط 1999والواليات الدينية ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، 
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