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 مجلة السياسة والقانون

 مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية 

 

 هيئة التحرير

 

 المشرف العام

 أ/ عبدالحميد مصباح الهرمة  

 

 رئيس هيئة التحرير   

 أعضاء هيئة التحرير  

 الصادق خميس البريكي  .عبد الحميد عيسى خليفة                  د .د

 محمد زروقة .حمد حسن العماري                        أأ .أ       

 الحسن خليفة بيوض                              

              

 واإلخراج الفني المدقق اللغوي                     

 د عبد الرحمن محمد بن رمضان 
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 التعريف بالمجلة

مجلة السياسة والقانون مجلة علمية  فصلية محكمة تصدر عن كلية 

القانون والعلوم السياسة بجامعة غريان ومصرح لها بالنشر بموجب 

ة { لسن 12قرار اإلدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية   رقم }

 م 2017

 مجاالت النشر

الحقول المعرفية األساسية  : القانون  :    السياسة :        ✓
 الشريعة  اإلسالمية 

الحقول الفرعية : اإلدارة:  االقتصاد: علم االجتماع :   ✓
  االستراتيجيةالدراسات 

 ترجمة األبحاث العلمية من اللغات األجنبية     ✓
 أولويات النشر  وفق الترتيب التالي: 
القضااية الفلسااطينية         -2القضااايا  المتعلقااة بالشااين الليبااي    -1 
قضااايا العااالم العربااي واإلسااالمي    -4القضااايا المغاربيااة     - 3
 القضايا الدولية .   -4

 الفئة المستهدفة

 -تختص المجلة  بنشر األبحاث العلمية لكال من  : 

أساتذة الجامعات ’  طلبة الدراسات العليا ’ رجال القضاء     -

والشريعة ’ المحامون’  رجال السلك الدبلوماسي’  األكاديميون و 

 المترجمون ’  رواد الفكر والنخب المثقفة  

 اللغات المعتمدة : العربية . االنجليزية     

 النشر قواعد 
صفحات   15وال يقل عن   25أال يزيد عدد صفحات البحث على   -

 {  A4حجم }
أن تتوفر في البحث الشروط العلمية المعتمدة والميلوفة فااي مجااال   -

 العلوم اإلنسانية و أال يكون  البحث  قد  سبق نشره  
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{ wordأن يقدم البحث من نسختين ورقية  مطبوعا بنظام }  -
{ 14{   حجم الخط }C Dاااااااااااالى قرص ليزري }وااللكترونية ع

 { للهوامش12للمتن  و}
في حالة الترجمة ترفق نسخة من البحث الٌمترَجم وبيانات الكاتب  -

 و الكتاب أو المجلة وجهة النشر  وتاريخ النشر
المجال متاح لنشر المقاالت العلمية والتعليق على أحكام المحاكم  -

 ات والسياسات الداخلية والخارجية للدول والقوانين واالتفاقي 
ترتيب البحوث يكون على أساس تاريخ ورودها للمجلة وليس بناء   -

 على قيمة البحث وإمكانيات الباحث    
المادة العلمية المقدمة لهيئة تحرير المجلة تحال للتقييم العلمي من  -

طرف أساتذة كال حسب تخصصه وبدرجة علمية  تعلو درجة مقدم 
 البحث أو المقال   

 ترفق السيرة الذاتية  للباحث    -
تلتزم المجلة بإشعار الباحث بقبول بحثه للنشر أو عدم قبوله فور  -

 إنهاء علمية التقييم 
كل اآلراء التي تنشر في المجلة تعبر عن أراء أصحابها وال تمثل  -

 رأي أو توجه للمجلة 
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 المحتويات

 

 (6ص)............................................الكلمة االفتتاحية  •

  مالمح النظام الدولي لمكافحة جرائم الفساد •
 (7)ص  حالناجياسين محمود . د

 
 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية في المصارف   •
 (32)ص محمود محمد بن مسعود. د      الليبية دراسة ميدانية

 إلى أين يتجه التحكيم البحري  •
 (78)ص عبدالحميد عيسى الساعدي  .ترجمة د

 

 التزام اإلدارة بتنفيذ العقد اإلداري في التشريع الليبي •
 (91)ص  عياد شويكات .د

 

 الحوار " آدابه وأهميته في بناء المجتمع اإلنساني •
   (115)ص  أحمد حسن العماري .أ                               

 

   سياسة الدعم بين الحل واإلشكالية  •
 (138)ص   عزالدين صميدة .أ

 

المقتصد  القواعد األصولية وتطبيقاتها من كتاب "بداية المجتهد ونهاية  •

 (150)ص    د. عبدالرؤوف شعبان حقوق                           " 2ج

 

البيان الختامي وتوصيات المؤتمر الوطني لتفعيل دستور  •
االستقالل وعودة الشرعية الدستورية الملكية لليبيا المنعقد 

 (182)ص            م2017/أكتوبر 31بمدينة غريان  بتاريخ 
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 االفتتاحية الكلمة 
بسم هللا الرحمن الرحيم، وصّل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم، وآله       

 وصحبه، وسلّم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فيا أيها القارئ الكريم، ها هو العدد األول من مجلة السياسة والقانون  

  بين يديك، وهو الخطوة األولى في مجال البحث في علمي القانون والسياسة، 

 يصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية بغريان / ليبيا. 

  –من خالل أعدادها التي ستترى بإذن هللا  –ونيمل أن تلبي هذه المجلة      

طموحات الباحثين والمهتمين بالسياسة والقانون من خالل ما ينشر فيها من  

ن  بحوث تخضع للتقييم من قبل الخبراء والباحثين المختصين في المجالي

   المذكورين.

وإن المجلة ليحدوها األمل في أن تجد القبول الحسن في نفوس قرائها        

وعقولهم من خالل تقديمها لكل جديد في علمي السياسة والقانون، وما يقّرب  

منهما من الفروع العلمية األخرى، وتدعو أسرة المجلة كل الباحثين في  

التي   –جهم العلمي في هذه المجلة المجالين المذكورين إلى أن يساهموا بإنتا

هي اليوم نبتة يانعة، ستكبر غدا بإذن هللا بجهود الباحثين الجادين، وستصبح  

قاله  باحثين الجاّدين محفزا لهم، ما وأقول لل  –دوحة ظليلة بتضافر الجهود 

 السيد نور الدين القاسمي في مجلة النور: 

 المعالي يا صديق في  ***    ق ـــــُدلّني أيــــن الطري

 ق ـــفــي بنيــات الطري ***     ي حــــارت خطـايــُدلّن

 ـاــــننشــر العلـــم سويـ  ***   قُـــم وهيّــا ا أَُخــــيَّ  

 مثل من قد عاش حيّا  ***     ليس من قد عاش مْيتا

 

 وقد تضّمن هذا العدد سبعة بحوث نُشرت عناوينها على الغالف.      
م أن أقّدم خالص الشكر والثناء والتقدير لجميع الذين  ويطيب لي في الختا

أسهموا في إخراج هذا العمل العلمي إلى حيّز الوجود، فجزاهم هللا خير  
 الجزاء، وهللا تعالى من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

 
 عبد الحميد مصباح الهرمة                                            

 عميد كلية القانون والعلوم السياسية / غريان                                     
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ملكافحة جرائم الفساد   النظام الدويلمالمح   
    ياسين محمود الناجح د.

 القانون والعلوم السياسية / جامعة غريان   كلية

 

 

 المقدمة

جريمااة الفساااد ماان الجاارائم القديمااة المرتبطااة بالمجتمعااات اإلنسااانية  عااد تُ     

واألنظمة السياساية واإلدارياة التاي تحكمهاا فاال تقتصار جريماة الفسااد علاى 

مجتمع أو دولة أو حتى ثقافة دون غيرها إال أنها تختلاف مان حياث شاكلها أو 

 درجتها من مجتمع إلى آخر.

أثاار ونتاائج جاد خطيارة أعاقات خطاط  وقد أدى استشراء الفساد والزال إلاى

أفشالت كثيارا مان الجهاود و التنمية االقتصاادية خصوصاا فاي البلادان الفقيارة

ة فقاط بال والمبادرات اإلصالحية, ولم تقتصر عواقب الفساد على الدول النامي

فاألزمااات الماليااة مسااتمرة وانخفاااض  العااالم دول امتاادت أثارهااا حتااى إلااى 

ستوى البطالة واإلثراء الغير مشاروع كلهاا مرتبطاة معدالت الدخل وارتفاع م

بالفساااد, كمااا أن عالميااة الفساااد أدت إلااى تشااويه التجااارة الدوليااة والتاادفقات 

 االستثمارية وسهل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود خصوصاا الرشاوة

 وغسل األموال وكلها لها أثار خطيرة تهدد األمن واالستقرار العالمي.

شك فيه أن استشراء الفساد قد أثار قلق وانتباه المجتمع الدولي وحظي مما الو 

باهتمام وعناية المنظمات والفعالياات العالمياة واإلقليمياة والتاي باادرت ومناد 

وقت مبكر إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات واعتماد مجموعاة مان آلياات عمال 

ساااد بكاال فاي شااكل خطاط واسااتراتيجيات قصاايرة وطويلاة األمااد للتصادي للف

 أشكاله. 

وهنا البد من اإلشادة بجهود منظمة األمام المتحادة كاون جال المباادرات التاي 

أطلقت من طرفها كانت والزال لها األثر الملماوس فاي التوافاق الادولي حاول 

مكافحة الفسااد مان خاالل إصادارها العدياد مان القارارات موحدة ل استراتيجية

واإلعالنات لمقاومة الفساد لعل أقدمها إعالن المبادئ األساسية لمعاملة ضحايا 
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وكذلك قرار األمم المتحدة  1م1985الجريمة وإساءة استعمال السلطة في العام 

  2بشين العمل ضد الفساد.

 3وة فاي العملياات التجارياة الدولياةثم إعالن األمم المتحدة ضد الفسااد والرشا 

وأخيرا قرار األمم المتحدة الخاص بالتعاون الدولي ضاد الفسااد والرشاوة فاي 

  4م.1997العمليات التجارية عام 

ثم تيتي جهود البنك الدولي والاذي يعاد مان أكثار األطاراف اهتماماا بمكافحاة 

عاالمي, ولاه فاي الفساد كونه يعنى بتمويل البارامج التنموياة علاى المساتوي ال

للبناك و  مجال مكافحة الفساد مبادرات واستراتيجيات متكاملة لمناهضة الفساد 

إدارة خاصة بقضايا الفساد تسمى إدارة النزاهة المؤسسية تختص بالتحقيق في 

الفساد في المشروعات التي يمولها البناك الادولي, باإلضاافة إلاى ماا  ادعاءات 

بلدان النامية فاي بنااء القطااع العاام علاى يخصصه البنك من أموال لمساعدة ال

 درجة عالية من الكفاءة والفاعلية.

كما أنشي البنك الدولي معهدا يسمى معهاد البناك الادولي يهادف لبنااء القادرات 

وتحسين إدارة الحكم وذلك من خالل نشر بياناات وتحلايالت تقيايم العدياد مان 

وعياة علاى المساتويين دولاة بهادف الت 200أبعاد إدارة الحكام فاي أكثار مان 

الااوطني والاادولي ماان خااالل مؤشاارات تشاامل التعبياار عاان الاارأي والمساااءلة 

واالستقرار السياسي وفعالية الحكومة وجودة التنظيم واإلدارة وسايادة القاانون 

  ومدى تضارب المصالح الخاصة والعامة.

واإلعالنات وتبني وبعد ذلك انتقل المجتمع الدولي من مرحلة إصدار القرارات 

االسااتراتيجيات والخطااط قصاايرة وطويلااة األجاال إلااى الاادخول فااي اتفاقيااات 

تلاك االتفاقياات  ,ف جميع الجهود الدوليةثومعاهدات إقليمية ودولية لضمان تكا

اإلقليمية والدولية المختلفة كانت بمثابة حجر األساس لتوافق الدولي حول تبيني 

  المعالم لمجابهة الفساد  واضحةو دولية شاملة استراتيجية

 
 م 1985نوفمبر  29( صادر بتاريخ 40/ 34قرار األمم المتحدة رقم )  1
 م  1996/ ديسمبر 12( صادر بتاريخ 51/ 59قرار األمم المتحدة رقم )  2
 م  1996ديسمبر  16( صادر بتاريخ 51/  191قرار األمم المتحدة رقم )  3
 . م1997/ ديسمبر 12( صادر بتاريخ 87/ 52قرار األمم المتحدة رقم )  4



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 10 

 

 2003توجت بتوقيع اتفاقية األمم المتحادة لمكافحاة الفسااد فاي ميرنادا العاام  

 ةشاامل رؤياةم وقاد اشاتملت علاى 2005والتي دخلت حياز التنفياذ فاي العاام 

 جمع بين محاربة الفساد والوقاية منه.تلمكافحة الفساد 

وبدخول هذه االتفاقياة حياز التنفياذ يكاون المناتظم الادولي قاد أرساى القواعاد 

وتتجلاى أهمياة هاذا  .جرائم الفسااد فاي نطااق دولاي شاامل األساسية لمواجهة

البحث من حيث توقيتها فالدولة الليبية من الدول المصاادقة علاى اتفاقياة األمام 

امااات الدوليااة فااي مجااال المتحاادة لمكافحااة الفساااد ومطالبااة باالسااتجابة لاللتز

مكافحة الفساد سيما وأن ليبيا تصنف من بين الدول األكثار فساادا فاي العاالم . 

وفي المقابل ليبيا تعيش مخاضا عسيرا نحو االنتقال إلى دولاة المؤسساات مان 

تعاديالت جوهرياة فاي  خالل التوافق على دستور دائم وما قد يترتب عليه من

   المنظومة التشريعية الوطنية.

تحليال ب وذلكلمكافحة الفساد  النظام الدوليتتبع مالمح ن سوفهذا البحث وفي 

بيااان التزامااات الاادول و اتفاقيااة األماام المتحاادة لمكافحااة الفساااد أهاام نصااوص 

فيمااا يتعلااق بموائمااة تشااريعاتها  خصوصااااألطااراف الموقعااة علااى االتفاقيااة 

اإلجاراءات و مان ثام بياان أهام التادابيرو الوطنية بما يتوافق مع بنود االتفاقية

جميع الدول  اتخاذها لضمان انخراط األعضاءالتي يبغي على الدول  التنظيمية

 في الحرب ضد الفساد. 

 عنه باإلطارنطاق التجريم وهو ما يعبر في  يتجلى في محورين أساسين األول

بااألطر اإلجرائياة والتنظيمياة يتعلاق  والمحور الثااني لجرائم الفساد  التشريعي

 لمكافحة الفساد. 

 

  اإلطار التشريعيالمطلب األول: 

والتاي دخلات حياز التنفياذ فاي العاام  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  تعد  

لجارائم  للسياساة الجنائياة لمكافحاةاإلطار القانوني الادولي األساساي  م2005

ق و د الفساا كال الاادول  فايعلاى الارغم مان أنهاا ال تقاادم تجريماا مباشارا يُطبا 

فهاي تتضامن الادعوة إلاى تجاريم حزماة مان األفعاال تعاد أشاكاال , األطراف

كما أنها تركت الباب مفتوحا لتجريم أي صاور أخارى  وأنماطاً مختلفة للفساد.

  .األطراف أشكاال أخرى للفساد دول قد تراها ال
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 الفساد جريمة مفهوم أوال:

تعد جريمة الفساد كغيرها من الجرائم لها نظام قانوني تقوم علياه يميزهاا عان 

غيرها من الجرائم, وإن تشابه إطارها القانوني مع كثير من الجرائم خصوصا 

بااالموظف العااام ارتباطهااا باألساااس و فيمااا يتعلااق بيركااان الجريمااة األساسااية

  إال إنها تبقى جريمة مستقلة وقائمة بذاتها.,  بالمفهوم الموسع

وال حتاى الفقاه,  ات الوطنياةإن مصطلح جريمة الفساد ليس شائعا في التشريع

إال خاالل العقادين وهذه نتيجة طبيعية حيث إن مفهوم جريمة الفسااد لام يبارز 

فاي  املموس أضحىهذا ال يعني أن الفساد لم يكن موجوداً فهو  .الماضيين فقط

كل المجتمعات إال أن التشريعات دأبت على تجريمه بمسميات مختلفاة تختلاف 

 الماوظفين, والجارائم االقتصاادية من دولة إلى أخرى, فنجاد مصاطلح جارائم

 جرائم ضد اإلدارة العامة.و

وبصدور اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتاي وقعات عليهاا الكثيار مان 

 مصطلح جريمة الفساد. المقصود ب تجلىدول العالم 

وقد أوردت اللجنة المتخصصة للتفاوض بشين اتفاقياة مكافحاة الفسااد المنبثقاة 

ماارس 10لعامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة بفيينا بتااريخ عن الجمعية ا

م تعريفاً للفساد جاء فيه ما نصه "يقصد بتعبير الفساد إتيان أفعال تمثال 2003

لوظيفة تنضوي على سلطة بماا فاي لأداء غير سليم للواجب أو إساءة استغالل 

ا أو تعرض أو ذلك أفعال اإلغفال توقعا لمزية أو للحصول على مزية يوعد به

تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير 

 1مباشر سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص أخر"

إال أن هذا التعريف لم يحظ بتيييد من قبل الوفود المشااركة فقاد حصال حولاه  

خالف من قبل أنصار النهج العام للتعريف وأنصار الانهج األخار المتمثال فاي 

 
م  2003العربية, فيينا الفساد, النسخةالمشروع المنقح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  1

 9ص



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 12 

 

عدم اإلشارة إلى تعريف وحسم الخالف في أخار المطااف بعادم اإلشاارة إلاى 

 تعريف معين. 

خيارة حياث جااءت خالياة مان أي األمر الذي أكدته االتفاقية فاي صاورتها األ

لعادم  غالبية الفقه تعريف هو الراجح لدىتعريف للفساد, ويبقى عدم تحديد أي 

التي تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن  مظاهر الفساد إمكانية تجريم جميع 

 إلى أخر.

وإزاء هذا الفراغ التشاريعي والفقهاي فاي تعرياف جريماة الفسااد فإنناا نساوغ 

  -:تياآلالتعريف 

 "هاي كال فعال أو امتنااع عان القياام بفعال تجّرماه التشاريعات  جريمة الفساد

 أو اإلضرار بها" أو المهنة يهدف إلى التربح من الوظيفةو

  -:اآلتيتبين يوبتحليل هذا التعريف 

 إن جريمة الفساد تقوم بيي فعل سواء كان إيجابيا أو سلبيا  -1

 البد أن يكون الفعل السلبي أو االيجابي مما تجرمه التشريعات.  -2

مان الوظيفاة أو فعل الفساد هو المتااجرة والتاربح الغاية من وراء ارتكاب  -3

لام  يبقاى الوصاف قائماا حتاى وإنو مصالحة شخصايةتحقياق المهنة من أجل 

  .قق تلك المصلحةتتح

   أنواع جرائم الفسادثانيا: 

يعبارون  ألنهام موظفيهااالختياار  ةصفات جماتضع القوانين شروط عديدة مو

ويعكساون مادى رقيهاا أو مون بتمثيلها فاي مختلاف المياادين وعن إرادتها ويق

فإن الموظف العام قد يرتكاب فعاال خاارج دائارة الوظيفاة  انحطاطها ومع ذلك

العامة ويعد مرتكباً لجريمة جنائية يعاقب عليها بموجب قانون العقوباات, وقاد 

يرتكب فعال بصفته موظفاً عامااً ساواء داخال أو خاارج دائارة الوظيفاة ويعاد 

ال و مرتكباً لجريمة الفساد ذات طابع جنائي. فاي حاين قاد يرتكاب ذنباا إدارياا

يكون طبعاً إال بوصفه موظفاً عاماً داخل أو خارج دائرة الوظيفة العاماة ويعاد 

مرتكباً لجريمة فساد ذات طابع تيديبي. وهذا التقسايم مهام ويترتاب علياه أثاار 

كثيرة, فالجريمتين تظالن مستقلتين تمام االستقالل في الوصاف وفاى التكيياف 

وإجاراءات المحاكماة والجازاءات القانوني وكذلك من حيث المحاكم المختصة 

التي توقع على كل منهما, ولهذا فإن وقاوع الجريماة الجنائياة ال يترتاب علياه 
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حتما قيام الجريمة التيديبية, وإن كان من الجائز أن يكون الفعل الواحد جريماة 

  1تيديبية وجريمة جنائية في نفس الوقت 

فها القانوني بحساب نوعياة إن جرائم الفساد كثيرة ومتعددة, ويختلف تصنيلذا ف

, فالخطاي الجناائي هاو أسااس المساؤولية الجنائياة الموظافالفعل الذي ارتكبه 

وبالتااالي نكااون بصاادد جريمااة فساااد جنائيااة. أمااا الخطااي التاايديبي هااو أساااس 

 المسؤولية التيديبية وبالتالي نكون بصدد جريمة فساد تيديبية.

   الفرع األول: جرائم الفساد التأديبية

أهم ما يميز جرائم الفساد التيديبية عن جرائم الفساد الجنائية هو إن األولاى إن 

ناوع , هذا مان جهاة, ومان جهاة أخارى فاإن جارائم ال2أقل خطورة من الثانية

أماا جارائم الناوع األول فغالباا ماا تارد علاى  الثاني محددة على سبيل الحصر

وهو ما  ,سبيل المثال غير أن الجزاءات المقررة لها محددة على سبيل الحصر

 .الوطنيةدرجت عليه أغلب التشريعات 

واإلهمال والتقصير في الواجبات المسندة للموظف العام بموجاب ي ويعد الخط 

األساس العام فاي تحدياد جارائم  التشريعات واللوائح التي تنظم الوظيفة العامة

  -الفساد التيديبية حيث تنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على:

" تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانونهاا الاداخلي، 

تاادابير تيديبيااة أو تاادابير أخاارى ضااد المااوظفين العمااوميين الااذين يخااالفون 

 المدونات أو المعايير

الموظفين بالعديد من الواجبات ينبغي علياه  إلزام وقد درجت القوانين الوطنية 

 النصاوص تلاك  مان األفعاال وفاي حالاة مخالفتاه ام بها ومنعت عليه كثيراالقي

 قيام المسؤولية التيديبية منها على سبيل المثال  نكون بصدد 

  الوظيفةواجب القيام بأعباء  -أ

القيام  عليهتكليف الموظف بمجموعة من المهام يبغي   أساس الوظيفة العامة هو

علاى كال  يجاب لاذا تحقياق المصالحة العاماة  أجال مان بها بكل أمانة وشفافية

وأمانة أن يحافظ على مواعياد العمال موظف أداء العمل المنوط به بنفسه بدقة 

 
د. محمد فوائد مهنا, القانون اإلداري العربي في ظل النظام االشتراكي الديمقراطي  1

   815م ص 1977.  2التعاوني. المجلد
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وان يخصص وقات العمال ألداء واجباات الوظيفاة بمهنياة عالياة وال  الرسمية

خاصاة أو يساتعمل أدوات  عمال وظيفتاه لتساخيرها لتحقياق مصاالحيسئ اسات

 الوظيفة ومعداتها لالستفادة الشخصية .

 واجب احترام القواعد القانونية  -ب

يتوجب على الموظف تنفيذ أحكاام القاانون بمفهوماه الواساع ابتادأ بالنصاوص 

واألحكام القضائية كما الدستورية والقانون العادي واللوائح والقرارات اإلدارية 

 أن يجعل جميع تصرفاته المادية والقانونية مطابقة لمبدأ المشروعية. يلتزم ب 

 الرؤساء أوامر تنفيذواجب  -ج

يستمد هذا الواجب أساساه مان مبادأ السالطة الرئاساية التاي يتسام بهاا التنظايم 

ماان  إليااهرئيسااه والتقيااد بمااا يصاادره  طاعااةبحيااث يلتاازم الموظااف  اإلداري

ال تخاالف التشاريعات  بشرط أن تكون تلك األوامر مشاروعة تعليمات وأوامر

 .وتحقق المصلحة العامة  النافذة

  لوظيفةعدم اإلساءة لواجب  -د

 يقع على الموظف العام أثناء أدائه للوظيفة أن يسلك في تصرفاته مسالكا يتفاق

أن و إليهااداخال المؤسساة التاي ينتماي  اإلدارياة األعارافو القيم مع منظومة

يتجنب مواضع الشبهات التاي تسائ لشارف وكراماة الوظيفاة باعتبااره ممثال 

صون حقوق المواطنين ومنع التعدي على حرياتهم فيبغاي أن به ط للدولة ومنا

يكون محل لثقة اآلخارين وفاي هاذا اإلطاار يحظار علاى الموظاف جملاة مان 

 على سبيل المثال التصرفات منها

أو  مزايادات  أو أن تكون له مصلحة في مناقصاات  مزاولة أعمال تجارية أو -

 مقاوالت أو عقود تتصل بمهام عمله.

 استغالل وسائل ومعدات الوظيفة لفائدة مصلحته الشخصية  -

استئجار عقارات أو منقوالت بقصد استغاللها ضمن نطاق الدائرة التي يؤدي   -

 بها عمله.

 دعاء بالتيثير اال -

شراء عقارات أو منقوالت مما تطرحه الجهات القضائية أو اإلدارياة للبياع إذا 

 كانت تتصل بمهام عمله 

 قبول الهدايا أو غيرها بيية صفة كانت بسبب أداء واجباته الوظيفية. -
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التعامل بالوساطة والمحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على مزية مباشرة  -

  مباشرةأو غير 

   الجنائيةالفرع األول: جرائم الفساد  

الجريمة الجنائية هي كل سلوك يرتكاب بالمخالفاة للنظاام القاانوني ويرتاب لاه 

وبالتاالي فهاي تخضاع  1القانون جزاء ينطاق باه القضااء عان طرياق المحااكم

جرائم الفساد الجنائية منها ما هو و  ال جريمة وال عقوبة إال بنص للقاعدة العامة  

جاارائم تقليديااة درجاات جاال القااوانين المقارنااة علااى تجريمهااا مثاال الرشااوة 

واالختالس ومنها ما هاو مساتحدث نصات اتفاقياة مكافحاة علاى الفسااد علاى 

اعتبارهااا ضاامن جاارائم الفساااد وأوصاات الاادول األطااراف علااى تضاامينها 

ة اإلخفاااء وإعاقااة سااير وجريماا األمااوال غساال تشااريعاتها الوطنيااة مثاال 

 العدالة.

 جريمة الرشوة -1

الرشوة هي اتجار الموظف العام ومن في حكمه بالوظيفة الموكولااة   

إليه أو باألحرى هااي اسااتغالل الساالطات المخولااة لااه بمقتضااى تلااك 

الوظيفة لحسابه الخاص وذلك حين يطلب لنفسه أو لغيااره أو يقباال أو 

أعمال وظيفتااه أو ياازعم أنااه ماان  ييخذ وعداً أو عطية ألداء عمل من

أعمااال وظيفتااه أو االمتناااع عاان ذلااك العماال أو اإلخااالل بواجبااات 

  2الوظيفة. 

فااي المااواد  بجميع صورها وقد جاء النص على تجريم جرائم الرشوة

 على: 15حيث تنص المادة   .من االتفاقية21, 16, 15

"رشوة الموظفين العموميين الوطنيين. تعتمد كل دولااة طاارف مااا قااد 

 يلزم من تدابير أخرى لتجريم األفعال اآلتية, عندما ترتكب عمدا.  

 
. الشركة الخضراء لنشر والطباعة.  1. د محمد بارة, شرح األحكام العامة للجريمة . ج 1

 83م ص,2010طرابلس 
غربي .الشركة المغربية لتوزيع د. عبد الواحد العلمي . شرح  القانون الجنائي الم 2

 .   114م. ص 2009الكتاب الدار البيضاء 
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أ. وعااد موظااف عمااومي بمزيااة غياار مسااتحقة أو عرضااها عليااه أو 

منحه إياها بشااكل مباشاار أو غياار مباشاار, سااواء لصااالح شااخص أو 

بفعل ما أو يمتنع عاان القيااام بفعاال  كيان آخر, لكي يقوم ذلك الموظف

 ما لدى أداء واجباته الرسمية.

ب. التماس موظف عمومي أو قبوله, بشااكل مباشاار أو غياار مباشاار, 

مزية غير مستحقة, سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو 

كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنااع عاان القيااام بفعاال 

  1لرسمية.ما لدى أداء واجباته ا

 جريمة االختالس  -2

المقصود بفعل االختالس هو تصرف الموظف الحائز للشيء الموكل 

بحفظه المملوك لجهة العمل بنيااة التملااك, ويقااع االخااتالس تامااا متااى 

 وضحت نية المختلس فااي أنااه يتصاارف فااي الشاايء تصاارف المالااك

ر و  يقع االختالس بكل فعل أو تصرف يدل علااى أن الموظااف قااد غيااّ

 ازته من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة واعتبر المال ملكا له. حي 

ماان اتفاقيااة األماام المتحاادة لمكافحااة الفساااد  17صاات المااادة ن وقااد 

المعنونة باختالس الممتلكات أو تبدياادها أو تسااريبها بشااكل آخاار ماان 

قبل موظف عمومي "تعتمد كل دولة طاارف مااا قااد يلاازم ماان تاادابير 

ريم قيام موظف عمااومي عماادا, لصااالحة تشريعية وتدابير أخرى لتج 

هو أو لصالح شخص أو كيان آخاار, باااختالس أو تبديااد أي ممتلكااات 

أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشااياء أخاارى 

  ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه, أو تسريبها بشكل آخر"

 

 

 
م   2008مجموعة النصوص القانونية . ط الثانية . دار العرفان الدار البيضاء   1

 232ص
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 االتجار بالنفوذ -3

صفة معينااة لقيامها شترط جريمة عمدية ال ي جريمة المتاجرة بالنفوذ  

ون موظفاااً عمومياااً أو أي في الجاني المتاجر بااالنفوذ فيسااتوي أن يكاا 

الحصااول علااى منفعااة غياار مسااتحقة شااخص آخاار وذلااك ماان أجاال 

قااد و للمدعي بالنفوذ أو لغيره سااواء كااان النفااوذ حقيقيااا أو مزعومااا. 

معنونااة بالمتاااجرة ماان االتفاقيااة وال18ردت هذه الجريمة في المادة و 

كل دولة طاارف فااي اعتماااد مااا قااد  نصه "تنظربالنفوذ حيث جاء ما 

يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجااريم األفعااال التاليااة عناادا 

 ترتكب عمدا: 

أ. وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر باايي مزيااة غياار مسااتحقة 

أو عرضااها عليااه أو منحااه إياهااا بشااكل مباشاار أو غياار مباشاار, 

لتحريض ذلك الموظااف العمااومي أو الشااخص علااى اسااتغالل نفااوذه 

الفعلااي أو المفتاارض بهاادف الحصااول ماان إدارة أو ساالطة عموميااة 

تابعااة للدولااة الطاارف علااى مزيااة غياار مسااتحقة لصااالح المحاارض 

 األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر, 

ب. قيام موظف عمومي أو أي شااخص آخاار, بشااكل مباشاار أو غياار 

اشاار, بالتماااس أو قبااول أي مزيااة غياار مسااتحقة لصااالحه هااو أو مب 

لصالح شخص آخر, لكي يستغل ذلك الموظف العمااومي أو الشااخص 

نفااوذه الفعلااي أو المفتاارض بهاادف الحصااول ماان إدارة أو ساالطة 

 1عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

 إساءة استغالل الوظائف -4

باايي ساالوك سااواء ايجااابي أو  إساءة اساتغالل الوظاائفترتكب جريمة  

سلبي من قبل موظف عمومي وذلك ماان أجاال الحصااول علااى منفعااة 

غير مشروعة بالمخالفة للقوانين أو اللوائح سواء كاناات هااذه المنفعااة 

 
 233مجموعة النصوص القانونية . مرجع سبق ذكره ص  1
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تعود للموظف نفسااه مرتكااب الفعاال أو ألي شااخص آخاار ويمكاان أن 

المادة  تنصحيث  شخصا اعتباريا.يكون هذا األخر شخصا طبيعيا أو 

من االتفاقية على "تنظر كل دولة طرف في اعتماااد مااا قااد يلاازم  19

من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجاارم تعمااد موظااف عمااومي 

إساءة استغالل وظائفه أو موقعه, أي قيامااه أو عاادم قيامااه بفعاال مااا, 

تحقة لدى االضطالع بوظائفه, بغرض الحصول على مزية غياار مساا 

لصااالحه هااو أو لصااالح شااخص أو كيااان آخاار ممااا يشااكل انتهاكااا 

   1للقوانين"

 اإلثراء غير المشروع -5 

يقصد باإلثراء غير المشروع هو الثااراء الااذي يلحااق بااالموظف بعااد 

توليااه الوظيفااة بشااكل ال يتناسااب مااع دخلااه وال يسااتطيع تعلياال ذلااك 

 الثراء

تنظر كل دولة طاارف رهنااا من االتفاقية على"  20حيث تنص المادة 

بدستورها والمبادئ األساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قااد يلاازم 

ماان تاادابير تشااريعية وتاادابير أخاارى لتجااريم تعمااد موظااف عمااومي 

إثااراء غياار مشااروع, أي زيااادة موجوداتااه زيااادة كبياارة ال يسااتطيع 

   2تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع"

 وال األمغسل  -6

يقصد بجريمة غسل األموال هو إخفاء حقيقااة األمااوال المسااتمدة ماان 

طريق غياار مشااروع, عاان طريااق القيااام بتصااديرها أو إيااداعها فااي 

مصارف دول أخرى, أو نقل إيااداعها أو توظيفهااا أو اسااتثمارها فااي 

أنشطة مشروعة, لإلفالت بها من الضبط والمصادرة, وإظهارها كما 

در مشروعة, سواء كان اإليداع أو النقل أو لو كانت مستمدة من مصا
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التحويل أو التوظيف أو االستثمار قد تم فااي دول متقدمااة أو فااي دول 

 -:اآلتيعلى  23وقد نصت اتفاقية مكافحة الفساد في مادتها  1نامية

تعتمد كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لقانونهااا الااداخلي مااا قااد 

ناادما ير أخرى لتحريم األفعااال التاليااة عوتداب  تشريعية يلزم من تدابير

 ترتكب عمدا:

التهااا مااع العلاام بينهااا عائاادات إجراميااة إباادال الممتلكااات أو إح  1-أ

بغاارض إخفاااء أو تمويااه مصاادر تلااك الممتلكااات غياار المشااروع أو 

مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصاالي علااى اإلفااالت 

 من العواقب القانونية لفعلته.

فاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكااات أو مصاادرها أو مكانهااا إخ -2

أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقااة بهااا 

 تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية,مع العلم بين 

 ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني:-ب

وقاات  مااع العلااما، ممتلكااات أو حيازتهااا أو اسااتخدامهاكتساااب ال-1

 استالمها بينها عائدات إجرامية  

المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه المادة أو التعاون أو -2

التآمر على ارتكابه والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشااجيع علااى 

   ذلك وتسهليه وإسداء المشورة بشينه

 إعاقة سير العدالة -7

من شينه الوقوف دون التوصاال إلااى  يقصد بإعاقة سير العدالة كل ما

الجاني وكشف الحقيقة وغالبا مااا يلجااي المتورطااون فااي جاارائم فساااد 

إلااى أنااواع شااتى لتضااليل سااير العدالااة كالترهيااب أو التهديااد ودفااع 

 
د. محمد عوض ,غسيل األموال تاريخه وتطوره وأسباب تجريمه وطرق مكافحته ,  1

 172م ص 1999مجلة البحوث القانونية واالقتصادية .جامعة المنصورة 
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 ترشاوى للشهود أو إغراء موظفين قضائيين بالمال لااإلدالء بشااهادا

 كاذبة أو تغيير معالم جريمة.

 25على جريمة إعاقة سير العدالااة ماان خااالل المااادة  النصوقد جاء 

 حيث تنص على 

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتاادابير أخاارى 

 لتجريم األفعال التالية عندما ترتكب عمداً:

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيااب أو الوعااد بمزيااة غياار  -أ

تحريض على اإلدالء بشهادة زور أو مستحقة أو عرضها أو منحها لل

للتاادخل فااي اإلدالء بالشااهادة أو تقااديم األدلااة فااي إجااراءات تتعلااق 

 بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية.

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتاادخل فااي ممارسااة  -ب

لااق أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتع

بارتكاب أفعااال مجرمااة وفقااا لهااذه االتفاقيااة. ولاايس فااي هااذه الفقاارة 

الفرعية ما يمس بحق الدول األطراف في أن تكااون لااديها تشااريعات 

   1تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين"

 اإلخفاء -8

الغايااة ماان  ماان ويقصد بها إخفاء األموال المتيتية من ارتكاب جاارائم

اإلخفاء منع االستفادة من األموال المتيتية من جرائم ماان وراء تجريم 

غياار الفاعاال األصاالي أو الشااريك أو المساااهم, حياات تعتباار جريمااة 

اإلخفاااء جريمااة مسااتقلة تكااون بفعاال أصاالي أو بالمساااهمة كااذلك, 

وتتشااابه جريمااة اإلخفاااء مااع جريمااة غساال األمااوال إلااى حااد كبياار 

ء تعلااق األماار باإلخفاااء أو الشتراكهما في العديد من العناصاار فسااوا

غسل األموال فإنه البد من وقوع جريمة أصلية سابقة عليها هي التي 

أو التااي يااتم  ايتحصل منهااا األمااوال أو الممتلكااات التااي يااتم إخفاؤهاا 
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غسلها أو تبيضها, كما أن الركن المادي يكاد يتشابه إلى حد بعيد فااي 

أو استخدام أمااوال  كل من الجريمتين فهو يتمثل في حيازة أو اكتساب

ومااع  1أو ممتلكات يعلم الشخص بكونها متحصله عن جريمااة سااابقة.

جاااء  عن جريمة غساال األمااوال وقاادهذا تبقي جريمة اإلخفاء مستقلة 

ماان االتفاقيااة حيااث تاانص"  24النص على جريمة اإلخفاء في المادة 

ماان هااذه االتفاقيااة, تنظاار كاال دولااة  23دون مساااس بيحكااام المااادة 

اعتماااد مااا قااد يلاازم ماان تاادابير تشااريعية وتاادابير أخاارى طرف فااي 

مة وفقااا لهااذه لتجريم القيام عمًدا, عقب ارتكاب أي من األفعال المجرّ 

االتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم, بإخفاء ممتلكات أو مواصاالة 

االحتفاااظ بهااا عناادما يكااون الشااخص المعنااي علااى علاام بااين تلااك 

   2األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية" الممتلكات متيتية من أي من

 

 اإلجرائي  ر الثاني: اإلطاالمطلب 

يمكن القول بين هذه السياسة تقوم على مرتكازين أساسايين األول ويتمثال فاي 

النظام الوقائي من جرائم الفسااد. والمرتكاز الثااني يتمثال فاي نظاام المالحقاة 

 .  الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد 

بالنسبة لألساس األول فالغاية منه هو إيجاد وسائل تمنع وقاوع الفسااد مان أما 

األساااس, وتلااك أفضاال الوسااائل للقضاااء عليااه بشااكل نهااائي, إال إن السياسااة 

الوقائية تحتاج إلى جهد وقت طويل لكي تُلمس نتائجها, وفي كل األحوال يبقى 

 نن الساير بخطيايمن الخطي االرتكان حول مرتكز وإهمال اآلخر إنماا الباد ما 

متوازيين, وتندرج تحت السياسة الوقائية من الفساد العديد من المحور ذكرتهاا 

 :اآلتيالفساد تتمثل في  ةاتفاقية األمم المتحدة لمكافح

 
الفساد . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . د ت . ص  د. سليمان عبدا لمنعم , ظاهرة   1
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اتخاذ اإلجراءات المناسبة في مجال القطااع العاام الختياار وتادريب األفاراد  -

رضاة للفسااد وضامان لتولي المناصب العمومية التاي تعتبار بصافة خاصاة ع

تناوبهم على المناصب عند االقتضاء وكذلك تشجيع تقديم أجور كافياة ووضاع 

جداول أجور منصافة ماع مراعااة مساتوى النماو االقتصاادي للدولاة الطارف 

 1المعنية.

وضع مدونات سلوك للماوظفين العماوميين بهادف تعزياز النزاهاة واألماناة  -

  والمشرف للوظائف العمومية والمسؤولية وألجل ضمان األداء الصحيح

وضع النظم واتخاذ التدابير التي تلزم الموظفين باإلفصاح للسالطات المعنياة  -

عما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو 

منااافع كبياارة قااد تفضااي إلااى تضااارب فااي المصااالح مااع مهااامهم كمااوظفين 

 2عموميين.

ياة وإدارة األمااوال العاماة علااى النحاو يقااوم علااى تنظايم المشااتريات العموم -

الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية في اتخاذ القرارات. وذلاك فاي مجاال 

إجراء المناقصات وعقود الشراء وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلياة بماا فاي 

ذلااك آليااة للطعاان فااي القاارارات المتخااذة ضاامانا لوجااود ساابل قانونيااة للااتظلم 

 3تصاف في حال إتباع لقواعد أو اإلجراءات.واالن

االهتمام بالمكافحة الوقائية للفساد في إطار القطاع الخاص وذلاك مان خاالل  -

تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القاانون وكياناات القطااع الخااص ذات الصالة 

والعمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صاون نزاهاة القطااع الخااص 

التجارية وجمياع المهان ذات  المنشآت عد سلوك ألجل قيام ووضع مدونات قوا

  4الصلة بممارسة أنشطتها على الوجه صحيح ومشرف.

إنشاء نظام داخلي للرقابة واإلشاراف علاى المصاارف والمؤسساات المالياة  -

غير المصرفية بما في ذلك األشخاص الطبيعية واالعتبارية التي تقدم خادماتها 

  5وتحويل األموال أو كل ماله قيمة.في مجال نقل 

 
 المادة السادسة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الفقرة األولى )ب( )ج( 1
 المادة الثامنة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  2
 التاسعة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادالمادة  3
 المادة الثانية عشر من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   4
 المادة الرابعة عشر من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   5
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أما بخصوص المرتكاز الثااني والمارتبط بالمالحقاة الجنائياة فيتعلاق بمكافحاة 

الفساد القائم ومحاسبة المتاورطين فاي جارائم الفسااد واساترداد عوائاد الفسااد 

   وتسليم المجرمين.

ظيمياة التنو اإلجاراءات اإلدارياةو وقد أكدت االتفاقية على جملاة مان التادابير

يمكان تقسايمها إلاى ثاالث والتي ينبغي على الدول األطاراف التعااون بشاينها 

أنواع الجانب األول يتعلق بالتدريب والمساعدة التقنية أما الجانب الثاني فيعلاق 

بجمع وتبادل وتحليل المعلومات , أما الجانب األخير يتعلق بالتعاون في مجال 

  التقصي واالستدالل.

  لتدريب والمساعدة التقنيةا الفرع األول: 

تعد أغلاب جارائم الفسااد ذات طبيعياة فنياة وتقنياة وكاذلك الجنااة فاي أغلاب  

المصرفيين والمهندسين و األحيان ال يكونون أشخاصاً عاديين فمنهم المحاسبين

التقنيين ومنهم المسؤولين السياسيين وبالتاالي هام يقوماون بارتكااب جارائمهم 

تقنياة االتصااالت وتكنولوجياا المعلوماات تزياد مان بوسائل حديثة ومتطورة ك

 صعوبة اكتشافها.

من هنا تيتي أهمية تنمية قدرات رجال إنفاذ القانون بحديث تتم مواكباة تطاور 

الجريمة والجاني وهاذا ال يتايتى إال بالتادريب وتقاديم المسااعدة التقنياة للادول 

  النامية.

نصت االتفاقية على ضرورة تقييم وتدعيم المؤسسات التدريبية وإدارات   حيث  

الخدمة العمومية وإدارة األموال العمومية وهذا يقتضاي ضارورة إعاادة تقيايم 

اللوائح الداخلياة للمؤسساات التدريبياة فكثيار منهاا ماازال يعتماد علاى بارامج 

اداً بادنيا وعساكريا تدريبية بدائية تتركز على إعداد رجال السالطة العاماة إعاد 

شاااقا وإهمااال الجانااب العلمااي فيصاابحت مخرجااات تلااك المؤسسااات ال تلبااي 

 االحتياجات.

كما تؤكد االتفاقية على ضرورة التدريب التطبيقي على تنفياذ اللاوائح الوطنياة 

والدولية كون التدريبات العملية تحقق عائدا تدريبا مرتفعا بمقارنته ماع التلقاين 

 .في العالم الثالث هجه كثير من مؤسسات التدريب النظري والذي تنت

أن من التقنيات التي الباد أن يتسالح بهاا رجاال إنفااذ القاانون أثنااء مالحقاتهم 

 كاإلنجليزيةلمجرمي الفساد إتقان أكثر من لغة خصوصا ذات االنتشار الدولي 
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ة والفرنسية ألن جرائم الفساد ذات طابع دولي والجناة ينتمون لجنسايات مختلفا 

 ف ى( 60ويجيدون استعمال الميكنة المتطورة )م 

نصات أيضاا االتفاقيااة علاى أهميااة تادريب رجااال السالطة العامااة علاى منااع  

ومكافحة إحالة عائدات األفعال المجرمة وفقاا لالتفاقياة واألسااليب المساتخدمة 

في إخفاء وتموياه تلاك العائادات وكاذلك الطارق المتبعاة فاي حماياة الضاحايا 

لذين يتعاونون مع السلطات القضائية بما يحقاق لهام األمان والحفااظ والشهود ا

 على حياتهم من أي انتقام وصون كرامتهم وحقوقهم األساسية. 

حثت االتفاقية الادول األطاراف علاى أهمياة تقاديم المسااعدة التقنياة باين كما  

ت الدول خصوصا إلى الدول النامية. وبينت أكثر من آلية لتقديم تلاك المسااعدا

التكاتالت الدولياة و منها إنشاء آليات طوعياة وفاق اتفاقياات ثنائياة باين الادول

بهاادف المساااهمة ماليااا فااي الجهااود التااي تباادلها البلاادان الناميااة والبلاادان ذات 

  االقتصادات االنتقالية

إما اآللية الثانية فتتمثل في حث الادول علاى تقاديم تبرعاات إلاى مكتاب األمام 

خدرات والجريمة بغرض القيام من خالله بتعزياز البارامج المتحدة المعني بالم

والمشاريع التي تعنى بمكافحة الفسااد. أماا اآللياة األخيارة التاي نصات عليهاا 

 1االتفاقية تتم بالمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية واالقتصادية.

 وتتجلى أهم صور المساعدات التقنية واالقتصادية في :

عقااد و اللوجسااتية فااي األنشااطة العملياتيااة والتدريبيااة,و المساااعدة الماليااة -

المؤتمرات والحلقات الدراساية اإلقليمياة والدولياة والتاي مان خاالل ياتم تقيايم 

 االحتياجات التدريبية.

تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة والمعلومات والمساعدات التقنية التاي  -

اساترداد العائادات اإلجرامياة من شينها تبناي آلياات أو قناوات ياتم مان خاالل 

 وتسليم المجرمين.

المساعدة في إجراء تقييمات ودراسات وبحاوث بشاين أناواع الفسااد وأثااره  -

 وتكاليفه وصوال إلى وضع استراتيجيات عمل لمكافحة الفساد.

تقديم المساعدات المالية للدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودعم  -

  في منع الفساد ومكافحته. جهود تلك الدول

 
 من االتفاقية 62و 60المادة     1
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وتتعلاق المسااعدة  46فاي الماادة المسااعدة القانونياةكما أشارت االتفاقية إلاى 

القانونية بكل المسائل واإلجراءات المرتبطة بالتحقيقات واإلجراءات التاي مان 

شينها التوصل إلى الجنااة واساترداد العائادات اإلجرامياة. ولعال أهام مظااهر 

التي ينبغي علاى الادول تقاديمها والتاي أوردتهاا االتفاقياة  المساعدات القانونية

 -:اآلتيعلى سبيل المثال ال الحصر تتجلى في 

طلب الحصاول أدلاة مان شاينها الكشاف عان جارائم الفسااد أو طلاب أقاوال  -

 أشخاص كاستجواب المتهمين أو سماع إفادات شهود 

االساتدعاء المتعلقاة باالتحقيق أو تسالم تبليغ المستندات القضائية مثل طلبات  -

 اإلعالن القضائية أو أحكام المحاكم وتقارير الخبراء.

 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد وفحص األشياء والمواقع. -

تقديم أصول المستندات والسجالت ذات الصلة بما فيهاا الساجالت الحكومياة  -

التجارياة أو تقاديم  المنشاآت أو  أو المصرفية أو المالياة أو ساجالت الشاركات 

نسخ مصدقة منها وفي هذا الشين بينت االتفاقية أنه ال يجاوز للادول األطاراف 

 ( 8ف 46رفض تقديم المساعدات بحجة السرية المصرفية )م

 استرداها. و تتبع وتحديد العائدات اإلجرامية أو الممتلكات لغرض تجميدها -

  .ض مع القوانين الداخلية لكل دولةأي نوع أخر من المساعدات ال يتعار -

  المعلوماتوتحليل  جمع وتبادلالفرع الثاني: 

للمعلومة أهمية كبرى في مجال كشف الجرائم حيث يترتب عليها مجموعة من 

التحركات اإلدارية والمالية التي البد من القيام, لذلك أكدت االتفاقية على الدول 

التعاون الوثيق من أجل تباادل المعلوماات مان خاالل تعزياز قناوات  األطراف

استحداث قنوات جديادة  دوائرها, أوو االتصال بين سلطات كل دول وأجهزتها

جرائم  إذا لزم األمر من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن

 لها عالقة بجرائم الفساد. أخرى الفساد أو أي جرائم

وكذلك تبادل المعلومات بشين وسائل وطرق ارتكاب جارائم الفسااد كاساتخدام 

ار الجريمة, ويمكن كاذلك الهويات المزيفة أو وثائق مزورة أو وسائل إخفاء آث

اإلجرائية اإلدارية التي تتخذ أثنااء الكشاف و تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير
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المبكاار وأيضااا تبااادل التجااارب العمليااة ماان خااالل االسااتعانة بااالخبراء الااذين 

 1 تمرسوا في مجال مكافحة الفساد.

قانون ضرورة ملحاة وتبقى عملية استخدام التكنولوجيا الحديثة ألجهزة إنفاذ ال 

خصوصا لدول العالم الثالث التي مازالت تعتمد أساليب بدائية في عملية تباادل 

  .المعلومات وإجراءات الكشف والمالحقة

وللمعلومات أهمية أخرى في مجال المكافحة فاإلضافة إلى كونها وسيلة مهماة 

تحليلهاا مان قبال في تتبع الجناة وكشف الجرائم فهي تشاكل إحصاائيات يمكان 

الخبراء والمنظمات المتخصصة بغية إيجاد معايير ومؤشرات ومناهج مشتركة 

 2لمكافحة الفساد.و تنطلق منها الدول لمنع

مان االتفاقياة ينادرج  41كما أن السجل الجنائي المنصوص علياه فاي الماادة  

تحت أهمية المعلوماات فاي مجاال مكافحاة الفسااد باعتبااره يحاوي معلوماات 

لة عن أشخاص سبق أن صدر بحقهم أحكام جنائية يمكان االساتفادة منهاا مفص

 في تتبع جرائم أخرى ذات صلة. 

في مجال مكافحة غسال األماوال فقاد  جمع وتبادل المعلومات  هميةأل باإلضافة

ألزمت االتفاقية وكال الصاكوك الدولياة فاي مجاال مكافحاة الفسااد المصاارف 

وقاات قريااب إلااى الااذي كااان سااائدا  3بضاارورة الحااد ماان الساارية المصاارفية

نظااام الساارية التااي كاناات تعتمااد بشااكل مطلااق علااى خصوصااا فااي سويساارا 

إال الجهاود الدولياة الكبيارة  4المصرفية أي عدم الكشف على حسابات العميال.

في تتبع األموال المنهوبة وعوائاد تجاارة المخادات والفسااد ونتيجاة الضاغوط 

 
 من االتفاقية 48المادة   1
 من االتفاقية 61المادة   2
من االتفاقية على" تكفل كل دولة طرف في حال القيام بتحقيقات  40تنص المادة   3

جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية وجود آليات مناسبة في نظامها 
 القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشي عن تطبيق قوانين السرية المصرفية" 

لمصرفية ثروة قومية تدعم اقتصادها لذا كانت تعتمد سويسرا تعتبر الحسابات ا  4
بشكل كبير على السرية المصرفية فيصبحت بمثابة مركز جدب عالمي في ادخار  
األموال, وبموجب السرية المصرفية يتم التعامل مع العميل باألرقام دون التعرف  
 على اسمه أو أي معلومات شخصية أخرى عن العميل , ترتب على ذلك استغالل
هذه الميزة من قبل تجار المخدات الستغاللها في غسل أموال وتهريب األموال 

 المنهوبة .
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هذه األخيرة عن العمل بنظام الحساابات على سويسرا أدت إلى عدول   الدولية

 م.1991السرية الرقمية منذ العام 

وفي هذا المجال وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعاة لبناك التساويات 

الدولية بسويسرا عددا من المبادئ واإلجراءات التي يتعين على البنوك تطبيقها 

ام استخدام البناوك قناوات بهدف التحقق من هوية العمالء بما يقطع الطريق أم

لتسهيل غسل األموال وتتلخص هذه المبادئ في مبادأ اعارف عميلاك الصاادر 

م ويهدف هذا المبدأ إلى تيكيد اإللمام 1997عن اللجنة السابق ذكرها في العام 

التام للبنك بشخص العميل والتعرف على نشااطه ومادى مشاروعيته والتحقاق 

سن انتقاء عمالئه وعملياتهم وبما ال يؤثر على من معامالته البنكية, بما يكفل ح

عالقة البنك مع عمالئه الذين يتمتعون بسمعة جيدة, وتتلخص أهام اإلجاراءات 

  -التي ينبغي إتباعها لتحقيق مبدأ اعرف عميلك في التالي:

حظر فتح أي حسابات مجهولة الشخصية أو ذات أسماء مستعارة أو تقاديم  -1

 ء أو بتوكيل عن صاحب الحساب األصلي.خدمة لمثل هؤالء العمال

 تحديد شخصية أي عميل يفتح حسابا أو لديه عالقة عمل مع البنك. -2

أن يكااون تحديااد شخصااية العمياال مبنيااا علااى مسااتندات رساامية إلثبااات  -3

 الشخصية وفقا لتعليمات السلطة الرقابية.

لبناك حتاى أن يشمل تحديد الشخصية كافة العمالء المستفيدين من خدمات ا -4

وإن لم يكن لديهم حساب بانفس البناك ومان هاذه الخادمات المعاامالت النقدياة 

 الكبيرة كالحواالت والصرف األجنبي.

يجب الحصول على نسخة من تحقيق الشخصية للعمالء عند فتح الحسابات  -5

 الجديدة أو عند تنفيذ عملية كبيرة للعمالء الدائمين.

ير عادية يقوم بها العميل إلخفاء أو طمس هويتاه االنتباه التام ألية عملية غ -6

الحقيقة عن موظف البنك عند فتح حساب جديد أو أثناء تعامله مع البنك وإعداد 

 مذكرة بذلك واتخاذ إجراء فوري)مثل إخطار مدير الفرع(.

العمل على تحاديث البياناات الخاصاة بيصاحاب الحساابات القديماة وبشاكل -7

 نوات(.كل ثالثة س)دوري ومستمر 
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في حالة االشتباه في مصداقية البيانات المعطاة للبنك من قبل العميل, يجب  -8

علااى الموظااف المخااتص التحقااق ماان صااحتها بالطريقااة التااي يراهااا مناساابة 

  1كاالتصال الهاتفي بالمنزل أو مقر العمل

 التقصي واالستداللالفرع الثالث :

معلوماات موثوقاة المصاادر وهاي تبدأ مرحلة التقصي واالساتدالل بعاد تاوفر 

مرحلة مهمة ومتقدمة في مجال تتبع الجناة ورصد الفساد تتطلب تعاونااً مكتفااً 

على الصعيد اإلقليمي والدولي وقد أوردت االتفاقية صورا عديدة للتعااون فاي 

نصاات  50مجااال التقصااي واالسااتدالل فااي كثياار ماان موادهااا, إال أن المااادة 

في مجال التقصي والتتباع للجارائم  2ساليب الحديثةبالتحديد على نوعين من األ

المنصوص عليها في ماتن االتفاقياة تمثلات فاي التساليم المراقاب وهاو قطعاي 

المعني, أماا الناوع الثااني فقاد ورد بمعناى عاام ويحتمال صاورا كثيارة وهاو 

 -أساليب التحري الخاصة:

 التسليم المراقب -1

ي بموجبااه يااتم السااماح لألمااوال ويقصااد بالتسااليم المراقااب هااو اإلجااراء الااذ 

والبضائع التي تشكل جرائم فساد طبقا التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أو 

تلك التي تشكل عائدات للفساد بالمرور ومواصلة طريقها إلى خاارج إقلايم بلاد 

أو أكثر أو عبره أو إلى داخله بعلم سلطات الدولاة المختصاة وتحات مراقبتهاا 

األشخاص المتورطين فاي ارتكااب جارائم فسااد. والتساليم  بهدف كشف هوية

 -من االتفاقية: 50المراقب قد يكون وطنيا وقد يكون دوليا حسبما بينت المادة 

 التسليم المراقب الوطني  -أ

ويقصد به أن تكون المراقبة بصورة كلية لخط سير البضاائع أو األماوال التاي 

تشكل جرائم فساد داخل األقاليم التابعة لسيادة الدولة والسماح لها بالعبور عبار 

 
د عادل السن, مكافحة غسل األموال وحدود مبدأ السرية المصرفية, بحث مقدم    1

لملتقى )األطر القانونية والثقافية التنظيمية لمكافحة الفساد( المنظم من طرف  
   231م. ص,2012/ 10/7-8ارية, اسطنبول, بتاريخ المنظمة العربية للتنمية اإلد

حديثة بالنظر إلى تقنينها قانونا حيث ارتبطت بدايات التسليم المراقب الدولي في    2
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 

 ( 11م المادة )1988العقلية سنة 
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منافذها البرياة أو بحرياة أو جوياة بهادف الكشاف عان أكبار عادد مان الجنااة 

 وعائدات الجرائم.

أكياادة حااول عبااور مثاال هااذه األمااوال أو وللدولااة التااي توصاالت بمعلومااات  

البضائع القيام بمهام التسليم المراقب بمفردها أو تطلب مساعدة أي دولة أخرى 

 (1ف 50)م 

 التسليم المراقب الدولي  -ب

تتم عملية التسليم المراقب الدولي عندما يكون خاط ساير البضاائع أو األماوال 

دولاة وهاو األمار أكثار شايوعا فاي التي تشكل جرائم فساد يختارق أكثار مان 

جاارائم الفساااد كااين تنطلااق شااحنات العائاادات اإلجراميااة ماان المغاارب وتعباار 

الجرائر ويتم التسليم في ليبيا, هنا يكمن االتفاق بين سلطات الدول الثالث على 

وضع تلك الشحنات تحت المراقبة السرية الدقيقة ابتداء من دولة المصادر إلاى 

دولة التسليم, هذا النوع من اإلجراءات األمنية يتطلب دقاة  دولة العبور وأخيرا

عالية في األداء واتفاقاً مسبقاً حول نفقات المالية للتنفيذ وحتى ال يتم إهدار تلك 

 -التكاليف وتكون النتائج ايجابية البد إخضاع التسليم المراقب للضوابط اآلتية:

فقاة باه إال عنادما ينتظار مناه التسليم المراقب أسلوب استثنائي ال تعطى الموا-

تحقيق فائدة واضحة وأكيدة تتمثل فاي كشاف جارائم فسااد وضابط الجنااة مان 

 منفذين وممولين ومخططين. 

القيام بالمراقبة أجهازة متخصصاة فاي الدولاة تتمتاع  ةالبد أن تتولى مسؤولي -

 بالخبرة ومدربة تدريبا متقدما على تقنيات التسليم المراقب.

يق المسبق والحصول على موافقة السلطات في كال مان دولاة ضرورة التنس -

 المصدر والعبور والتسليم 

يجب عدم إعطاء الموافقة على القيام بعملية التساليم المراقاب إال بعاد التيكاد  -

من إمكانية توقيع وتنفيذ عقوباة مناسابة للجهاد المباذول واإلمكانياات التاي تام 

 إنفاقها.

شحنات اإلجرامية دراسة مستفيضة ومتينية حتى دراسة خط سير األموال وال -

يمكن السيطرة وإحكام الرقابة على العملية ابتداء من دولة المصادر إلاى دولاة 

 التسليم

يجب أن تكون الخطة تتمتع بالمرونة لكي يتم التدخل الفاوري إذا تغيار خاط  -

 السير فجية أو احتمالية فقدان الشحنات أو العائدات المالية.
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هناااك تنساايق وتعاااون مباشاار بااين الساالطات المختصااة فااي الاادول  أن يكااون-

المختلفة أثناء تنفيذ عملية التسليم المراقاب لمواجهاة أي طاارئ ويجاب تحدياد 

 سلطة اتخاذ القرار

 الترصد االلكتروني: -2

التقنيات التاي تساتخدمها السالطات و والمقصود به تلك العمليات أو اإلجراءات 

راف القضااء بغياة البحاث والتحاري عان جارائم المختصة تحت مراقباة وإشا 

الفساد المنصوص عليها في االتفاقية وجمع األدلة عنها والكشف عن مرتكبيهاا 

وذلك دون علم ورضا األشخاص المعنيين. وللترصد االلكتروني أشكال متعددة 

يمكن اللجوء إليها والتي لم تمنع االتفاقية االستعانة بها كلما دعت الحاجة إليهاا 

التقاااط الصااور و ي التصاانت علااى المكالمااات الهاتفيااة وتسااجيل األصااوات هاا 

حياث ورد  50واعتراض المراسالت, حيث تستمد شرعيتها من خاالل الماادة 

مااا نصااه"......إتباع أساااليب تحاار خاصااة كالترصااد االلكترونااي وغيااره ماان 

 1أشكال الترصد والعمليات السرية....."

صل فيها هاو المناع  ألنهاا تعاد انتهاكاا وقد سميت باألساليب الخاصة كون األ

ألهم الحقوق األساسية اإلنسان والتي نصت عليها أغلاب المواثياق والصاكوك 

الدولية كالحق فاي الخصوصاية ومبادأ حرماة الحيااة الخاصاة, وبالتاالي يبقاي 

االستعانة بها على سبيل االستثناء وفي حاالت الضرورة التي ينبغي أن تقدرها 

ية ومنحها يكون عن طريق اإلذن المكتوب وتنفيذها يتم تحات السلطات القضائ

 إشرافها ورقابتها المباشرة. 

ويمكن مالحظة أن هناك توجهاً على الصعيد العالمي في العقود المتيخرة حول 

التوسع في االستعانة بمثل تلك األساليب وجاء هذا التوسع نتيجة اتسااع نطااق 

 اإلجرام المنظم كاإلرهاب والفساد.

ومع هذا يبقي على الدول األطراف عند قيامها بإتباع أي من أسااليب التحاري 

الترصاد االلكتروناي التقياد الخاصة السابق ذكرهاا ساواء التساليم المراقاب أو 

في حدود إمكانيتها ويمكنها في هذا الصدد الدخول و الداخلي بنصوص قانونيها

مجاال التحاري واالساتدالل في  في اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف للتعاون

 
    50انظر نص المادة   1
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م )الصارم بيحكام تلك االتفاقياات  د فيها تساوي الدول في السيادة والتقيي تراعى

 (2ف 50

وفي حالة عدم وجاود االتفاقياات الثنائياة أو اإلقليمياة يجاوز للادول األطاراف 

الدوليااة المتعلقااة باسااتخدام أساااليب التحااري  ت االتفاااق علااى أي ماان القاارارا

الخاصة أو أسالوب التساليم المراقاب المتداولاة علاى الصاعيد الادولي كيسااس 

 للتعامل 

 التوصيات   

تعكاف علاى تجمياع قانونياة مكافحة الفساد بتشكيل لجناة  هيئةنوصي  -1

فاي التشاريعات الليبياة النصوص القانونية التاي تجارم أشاكال الفسااد 

المتحادة لمكافحاة الفسااد وأعاداد مشاروع  األممها التفاقية ومدى موائ

 قانون مكافحة الفساد .

بالعماال علااى تفعياال  نوصااي الساالطة التشااريعية والتنفيذيااة فااي ليبيااا -2

فااي و بااين ليبياا وبعاض الادول المبرماة واإلقليمياةاالتفاقياات الثنائياة 

المغااربي واالتحااد مقدمتها تلك االتفاقيات الموقعة فاي إطاار االتحااد 

  واالتحاد اإلفريقي األوروبي

 

 المراجع 

د. محمد فوائد مهنا, القانون اإلداري العربي في ظل النظام   -1

 . م 1977. 2ي التعاوني. المجلد االشتراكي الديمقراط

. الشركة الخضراء  1د محمد بارة, شرح األحكام العامة للجريمة . ج  -2

 م  2010طرابلس  لنشر والطباعة.

القانون الجنائي المغربي .الشركة   د. عبد الواحد العلمي . شرح -3

 .  م 2009المغربية لتوزيع الكتاب الدار البيضاء 

مجموعة النصوص القانونية . ط الثانية . دار العرفان الدار   -4

 م 2008 البيضاء 

عوض ,غسيل األموال تاريخه وتطوره وأسباب تجريمه   د. محمد  -5

وطرق مكافحته , مجلة البحوث القانونية واالقتصادية .جامعة  

 . م1999المنصورة 
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د. سليمان عبدا لمنعم , ظاهرة الفساد . برنامج األمم المتحدة   -6

 . اإلنمائي . د ت 

المصرفية,  د عادل السن, مكافحة غسل األموال وحدود مبدأ السرية  -7

بحث مقدم لملتقى )األطر القانونية والثقافية التنظيمية لمكافحة  

الفساد( المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  

 م 2012/ 10/7-8اسطنبول, بتاريخ 

نوفمبر   29( صادر بتاريخ 34/40قرار األمم المتحدة رقم ) -8

 م 1985

/ ديسمبر  12خ ( صادر بتاري 59/51قرار األمم المتحدة رقم )  -9

 م 1996

  16( صادر بتاريخ 51/ 191قرار األمم المتحدة رقم )  -10

 م 1996ديسمبر 

/  12( صادر بتاريخ 87/ 52قرار األمم المتحدة رقم )  -11

 م. 1997ديسمبر 

الفساد,  المشروع المنقح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة   -12

   م2003العربية, فيينا النسخة

  



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 33 

 

 

 امليزة التنافسية يف املصارف الليبيةدور نظم املعلومات يف دعم 
 املصارف الليبية والعاملة يف بلدية زلينت   دراسة ميدانية على فروع

 أمنوذج فرع مصرف الصحاري( مصرف الوحدة، اجلمهورية، فرع )فرع مصرف 
 محمود محمد بن مسعودد/ 

 اإلسالمية قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية 

 

  المستخلص

تضيفه نظم   الذيالتعرف على الدور  إلىيهدف هذا البحث بشكل عام 

المصارف الليبية والعاملة في   في فروع  المعلومات في دعم الميزة التنافسية

 بيان:   إلىحيث يسعى هذا البحث   بلدية زليتن

 أثر نظم المعلومات على الميزة التنافسية .  .1

 المعلومات في خلق الميزة التنافسية. تحديد دور نظم  .2

 توضيح نقاط القوة والضعف من جراء االهتمام بنظم المعلومات.  .3

 مدى تحسن القدرات التنافسية من خالل تطوير هذه النظم.  .4

ولتحقيق الهدف من هذا البحث تم اختيار عينة من فروع المصارف التجارية  

فرع  ، جمهورية المنارةالعاملة ببلدية زليتن والمتمثلة في فرع مصرف ال 

 فرع مصرف الصحاري كمجتمع للبحث.، مصرف الوحدة

وتكمن مشكلة البحث في مواجهة المصارف لتحديات كبيرة في ضل  

الخدمات   أفضل ما يشهده العالم من قفزة هائلة للعلم وشدة المنافسة، في توفير 

وأيسرها وأقلها تكلفة مما يفرض على المصارف التركيز على قدرتها  

  وأسرع  أفضل لتنافسية من خالل استخدام نظم معلومات حديثة لتقديم ا

 :  مثل الخدمات، وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت 

 هل يخلق نظم المعلومات الجيد ميزة تنافسية لمصرف ما؟ 

 ما دور نظم المعلومات في بناء الميزة التنافسية؟  

كيف تؤثر نظم المعلومات في بناء الميزة التنافسية بالمصارف  

 التجارية؟  
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ستبانة كيداة لهذه البحث وقد أهداف البحث تم استخدام اال إلىوللوصول 

 التالية:  نتائج حث للالباتوصل 

بالمصارف ال تتمتع  المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات الموجودة  .1

ً ويعود ذلك إلى عدم التخطيط السليم لنظم   بخصائص جيدة نسبيا

 المعلومات بالمصارف قيد الدراسة . 

مورد رئيسي وهام من بين   أنها عدم التعامل مع المعلومات على  .2

الموارد المختلفة بالمصارف واستغاللها لبناء نظم معلومات قادرة  

 على المنافسة. 

ية غير متطورة ومحدودة الكفاءة وغير مترابطة  المنظومات المصرف .3

ً مما ساهم في محدودية الخدمات   تم إعدادها بتقنية غير متطورة نسبيا

 التي تقدمها. 

تدريب الموارد البشرية ال يتناسب مع حجم العمل ومواكبة التطور   إن .4

 القدرة التنافسية للمصارف.  يؤثر علىفي القطاع المصرفي مما 

عن طريق توزيع استمارة استبيان    على أدوات جمع البيانات  وقد اعتمد الباحث 

  األولية باستخدام أساليب التحليل المتعارف عليها وتم تفريغ وتحليل البيانات 

المتحصل عليها بواسطة صحيفة االستبيان الموجهة للعمالء وصحيفة استبيان  

نامج  موجهة إلدارات المصارف التجارية قيد الدراسة من خالل استخدام بر 

 Statistical Package for the Social)    التحليل اإلحصائي

Sciences (SPSS . 

 األولالمبحث 

 اإلطار العام للدراسة

 . المقدمـــة1.1

ما يميز العالم المعاصر اليوم مند عشريتين من الزمن هو التحديات   

  االجتماعية، والسياسية، التي شملت مختلف القطاعات والمجاالت االقتصادية، 

الثقافية فوجدت المنظمات نفسها في عالم تغير كثيرا عن ما كان علية في  و

من القرن العشرين حيث كانت التغيرات سريعة سواء على   األخير الربع 

الصعيد االقتصادي والتجاري أو على الصعيد التنظيمي أو على الصعيد  

تحظى باهتمامات القائمين   التكنولوجي والمعرفي وأصبحت تلك التطورات 
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منهم لتلك التداعيات وتكيفا مع   االقتصادية. إدراكاعلى تسيير المنظمات 

المتغيرات الراهنة التي حتمت على المنظمات التوجه نحو تبني منهجية تتركز  

على األداء المتميز والمستديم حيث اتجهت أغلب المؤسسات إلى استخدام نظم  

القرارات   ذ تخاال  األزمةمد اإلدارة بالمعلومات المعلومات الحديثة التي ت 

فيصبحت نظم   المناسبة في الوقت المناسب تماشيا مع التغيرات سابقة الذكر 

المعلومات أداة يعتمد عليها بشكل كبير في المؤسسات التجارية والخدمية  

التي تعد من القطاعات الحساسة لكل الدول   والحكومية بما في ذلك المصارف

االقتصادية   األنظمةألي دولة ولكل  عصب النظام االقتصادي  وهي تمثل

قوية وذلك من اجل مواكبة   أسسكمدخل شامل يدعم مقومات بنائها على 

المتغيرات الخارجية المحيطة بالمنظمات المصرفية التي تتميز بالمنافسة القوية  

تحقيق   إلى عنصر فعال للوصول  إلى في سوق العمل. وهذه المنهجية تحتاج 

من الضروري   أصبح الهدف المخطط وهو األداء المتميز وحتى يتحقق ذلك 

  تؤديه وما له من تيثير  الذيألهمية الدور  التركيز على الموارد البشرية وذلك 

في رفع كفاءة إدارة المصارف وفعاليتها في أداء مهامها وأنشطتها بوصفه  

على التميز   محصلة نهائية لكفاءة وفعالية المصارف ذاتها ومدى قدرتها

 .[1] والمنافسة داخلياً وخارجياً 

ذلك إذا ما أحسن استقطاب واختيار وتعيين الكفاءات والمهارات   و يتحقق 

يتم التخطيط لها بعناية واالهتمام بها   أنالمتميزة والمؤهلة والمدربة على 

والمحافظة عليها وصيانتها وتطويرها ووضع نظام عادل للمرتبات والمكافآت  

والحوافز وتبني الموضوعية في قرارات الترقية وفق اعتبارات ومعايير عادلة  

 تكون واضحة للجميع وعلى درجة من الشفافية. 

لعبه نظم المعلومات في دعم  وسنحاول في هذا البحث معرفة الدور الذي ت

الميزة التنافسية لدى المصارف الليبية، وذلك بالقيام بدراسة ميدانية تشكل فيه  

مصرف الجمهورية،   فروع المصارف العاملة في مدينة زليتن منها )فرع 

وقد قسم هذا   وفرع مصرف الوحدة، وفرع مصرف الصحاري(عينة الدراسة.

 
استراتيجية توظيف الموارد البشرية وأثرها في تحقيق الميزة  ، فالح حسن ، حسن1

رسالة ماجستير غير   ، التنافسية، دراسة تطبيقية في قطاع االتصاالت األردنية
 ( :األردن. 214، 213) ، ص2009عمان  ، منشورة، جامعة الشرق األوسط
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من الدراسة: المقدمة   األول ل المبحث مباحث( تناو أربع عدد ) إلى البحث 

المبحث الثاني فقد تناول الجانب النظري حيث تطرق   أماواإلطار العام للبحث 

لنظم المعلومات والميزة التنافسية والبيئة التنافسية   األساسية المفاهيم  أهم  إلى

المبحث الثالث فقد تناول   أما ودور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية 

المبحث الرابع فقد تناول أهم  أما جانب العملي وتحليل البيانات اإلحصائية ال

   البحث. إليها النتائج والتوصيات التي توصل 

 . مشكلة البحث2.1

في ظل ما يشهده العالم من قفزة هائلة للعلم وتزايد روح المنافسة يواجه  

  وأيسرها الخدمات  أفضلالقطاع المصرفي تحديات واسعة وكبيرة لتوفير 

 وأقلها تكلفة.   وأحسنها 

تعد المصارف بحاجة إلى تحديث وظائفها المرتبطة بمجال نظم المعلومات  

ما يتعلق بالموارد البشرية وبشكل   إلى إضافةوالتقنيات الحديثة واالنترنت 

مستمر لما لها من أهمية في تحقيق مستويات األداء العالية وبالتالي التميز  

المؤسسي بالمقارنة مع المنافسين من الشركات العاملة بنفس القطاع، وهو ما  

يتطلب من المؤسسات التعرف على ما تشهده البالد من نقلة نوعية في  

فرض على المصارف التركيز على قدرتها التنافسية من  ي يذ ال األمراالقتصاد 

وتنسيقها بما يتناسب وطبيعة وظائف   خالل استخدام نظم معلومات حديثة 

  الموارد البشرية وما يمكن أن تؤثر به هذه الوظائف على الوفاء بمتطلبات 

   تحقيق التميز المؤسسي. 

ابة عن التساؤالت  واستناداً لما ذكر آنفاً، فين مشكلة البحث تكمن في اإلج

 التالية: 

 هل تخلق نظم المعلومات الجيد ميزة تنافسية لمصرف ما؟  .1

 ما دور نظم المعلومات في بناء الميزة التنافسية؟   .2

كيف تؤثر نظم المعلومات في بناء الميزة التنافسية بالمصارف    .3

   التجارية؟

 . أهمية البحث3.1

تناول تنامي أهمية نظم  تنبع أهمية هذه البحث من أهمية الموضوع والذي ي 

المعلومات وما يترتب عليها من تيثير على بناء الميزة التنافسية للمصارف قيد  
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البحث .واستنادا على ما سبق تستقي هده الدراسة أهميتها من المحاور التالية  

 وهي: 

الضوء على احد المواضيع الهامة المتعلقة بنظم المعلومات   إلقاء .1

افسية من حيث تحسين األداء وبالتالي خلق  والمتمثلة في الميزة التن

 المعلومات. الميزة التنافسية المرجوة من نظم 

تتناول هده الدراسة قطاع مهم من قطاعات االقتصاد الليبي وهو   .2

المصارف وبالتالي توفير معلومات عن النظم واآلليات التنظيمية التي  

 تتيح فرص أفضل ألداء المصارف. 

 أهمية نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية . تسليط الضوء على  .3

نقاط القوة والضعف الناتجة عن استخدام نظم المعلومات   إبراز .4

   بالمصارف التجارية في بلدية زليتن.

 البحث أهداف. 4.1

 البحث حيث تمثلت إجماالً في تحقيق ما يلي:  أهداف

التنافسية  التعرف على مدى تيثير نظم المعلومات على الميزة  .1

 للمصارف التجارية العاملة في مدينة زليتن. 

 التعرف على دور نظم المعلومات في خلق الميزة التنافسية.  .2

 التعرف على نقاط القوة والضعف من جراء االهتمام بنظم المعلومات.  .3

التعرف على مدى تحسين القدرات التنافسية للمصارف من خالل   .4

   تطوير نظم المعلومات.

 البحث. فرضيات 5.1

ً لألهداف المت خاة منها فقد تمت  واستناداً إلى طبيعة مشكلة البحث وتحقيقا

 صياغة الفرضيات الرئيسة التالية: 

 الفرضية الرئيسة: 

 : إلى  ( االهتمام بنظام المعلومات يؤدي1

 بناء ميزة تنافسية جيدة للمصرف.  -أ

 تقديم خدمات وتسهيالت وفرص عمل أفضل لزبائن المصرف.  -ب 

عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وبناء الميزة التنافسية  ( توجد 2

 في المصارف التجارية. 
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داللة إحصائية بين نظم المعلومات وجودة الخدمات   ذات ( توجد عالقة 3

   المصرفية. 

 . منهجية الدراسة6.1

يستخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب التحليلي للتحقق من صحة  

 : اآلتي ت وذلك باستخدام الفرضيا

 : الجانب النظريأوال

استعان الباحث في هذا الجانب بيهم المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع  

،  مجالت علمية محكمة، البحث من رسائل سابقة ودوريات متخصصة

ومقاالت لها عالقة بالموضوع، باإلضافة إلى شبكة المعلومات الدولية  

   )االنترنت(.

 

 الجانب العمليثانيا: 

كيداة لجمع   اعتمد الباحث في جمع البيانات عن طريق توزيع صحيفة استبيان 

التحليل المتعارف   أساليب حيث تم تحليل البيانات باستخدام  األوليةالبيانات 

 للبحث ومنها:  األولية عليها والمالئمة لطبيعة البيانات 

 Statistical Package for: )اإلحصائي استخدام برنامج التحليل  -

the Social Sciences (spss )))  

 النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي المرجح.  −

 ( . Cronbach's Alphaكرونباخ ) ألفا اختبار  −

 معامل االرتباط .  −

 االنحدار البسيط.  −

 . (T-Test)اختبار −

نات األولية المتحصل عليها من صحيفة االستبيان  حيث تم تفريغ وتحليل البيا

الموجهة للعمالء وكذلك صحيفة االستبانة الموجهة للمدراء بالمصارف  

:  اإلحصائيالتجارية قيد الدراسة من خالل استخدام برنامج التحليل 

Statistical package for the Social Sciences(spss)) )  
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 . حدود البحث7.1

فرع مصرف الجمهورية  )المحددة  المكانية : الفروع المصرفيةالحدود 

فرع مصرف الوحدة، فرع مصرف الصحاري( العاملة في نطاق   الرئيسي،

 زليتن.  بلدية

حدود نطاق البحث البشري شمل البحث كال من )المدراء، وصناع القرار  

 والموظفين بالمصارف قيد الدراسة، عمالء وزبائن هده المصارف(. 

 لدراسات السابقة. ا8.1

نحصرها   أن نحاول  في هذا البحث سنلقي الضوء على عدد من الدراسات 

 حسب تسلسلها الزمني. 

في تحقيق   االستراتيجية( بعنوان دور نظم الملومات 2014دراسة )بوعسلة،

إبراز الدور الذي   إلىدراسة حالة(، هدفت هده الدراسة )الميزة التنافسية 

المتطلبات )التنظيمية،   ببعديها  ستراتيجية االتمارسه نظم المعلومات 

في تحقيق الميزة التنافسية بيبعادها )االستجابة السريعة للعمالء،   (التكنولوجية

( وقد استخدم الباحث االستبانة كيداة للدراسة من  األقلوتميز الخدمات والتكلفة 

مجموعة من الطرق في جمع البيانات من المنظمة محل الدراسة واستخدم  

لتحليلها   اإلحصائية  األساليب الباحث في تحليل البيانات مجموعة من 

 مجموعة من النتائج من بينها:  إلى. وقد توصلت الدراسة SPSSمنها: 

ً في مساندة  ستراتيجية اال تلعب نظم المعلومات  −   اإلدارة دورا هاما

على أعلى مستوى   أساسية للمؤسسة على القيام بوظائف  االستراتيجية

 من الكفاءة والفاعلية.  

لنظم   األساسية ضرورة وعي اإلدارة العليا بتوفير المقومات  −

 تساهم في تحقيق الميزة التنافسية.   االستراتيجيةالمعلومات 

 : إلى وقد توصلت الدراسة 

لتكون احد مداخل   في المؤسسة  االستراتيجيةدمج نظم المعلومات  −

 تحقيق الميزة التنافسية. 

ضرورة استمرار اهتمام المؤسسة باألبعاد التي تحقق لها التميز   −

   والعمل على بنا المزايا التنافسية واستدامتها. 
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توظيف تقنية المعلومات في خلق مزايا   ( بعنوان 2009دراسة السريتي )

الوقوف على مدى تيثير تقنية المعلومات على   إلىتنافسية حيث سعت الدراسة 

اكتساب المزايا التنافسية في المصارف التجارية الليبية ودورها في التوجه  

هده الدراسة إلى حصر تقنيات المعلومات   المنافسة. وتهدفباستراتيجيات 

مساهمة كل منها في   إمكانيةصارف التجارية الليبية ومدى المستخدمة في الم

 نتائج عدة نذكر منها:   إلىالحصول على مزايا تنافسية وقد توصلت الدراسة 

تقنية المعلومات المستخدمة فعليا في المصارف الليبية ال يمكن   −

 الحصول منا على مزايا تنافسية مستمرة. 

قنية المعلومات لتحقيق  المعوقات المؤثرة في النجاح في استخدام ت  −

 وتوعيتهم. المزايا التنافسية ليست كبيرة ويمكن تقليلها بتدريب العاملين 

(، بعنوان أثر استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات على  2008دراسة الشوابكة)

. حاولت الدراسة تطبيق أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات  اإلداريةالجوانب 

في اتخاذ   األنظمة وكيفية االستفادة من هده  األردنشغال في في وزارة األ

 . اإلداريةالقرارات 

أنه توجه تيثيرات مباشرة بين تكنولوجيا المعلومات   إلى توصلت الدراسة 

  األشغال الوظيفي المتميز للعاملين في وزارة  واألداءوخاصة شبكات االتصال 

 قيد الدراسة. 

لها   األنظمةالعاملين بهده  األفراد تلكها المعرفة التي يم  أن إلىكما توصلت 

 التنظيمية.   األهدافوتحقيق   األداءوتحقيق   األداةالتيثير الفعال في زيادة كفاء 

(، بعنوان تحليل العالقة بين نظم المعلومات وعملية  2007دراسة الناظم )

المعروفة ومنها تحلي   اإلحصائية  األساليب اتخاذ القرارات استخدمت الدراسة 

أي تحديد درجة العالقة بين هذين   (Anova, one way)األحاديتباين ال

أنه ال توجد فروقات ذات داللة   إلى المتغيرين إحصائيا وتوصلت الدراسة 

  اإلدارة إحصائية في اتجاهات العاملين في هذه الشركة وخاصة على مستوى 

  ذ اتخافي  أساسية العليا في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات كوسيلة 

   والتسويقية.  اإلنتاجيةالقرارات 
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 المبحث الثاني

 الجانب النظري للبحث

 . نظم المعلومات1.2

في المنظمة والذي تعتمد عليها   األهم المعلومات المورد الحيوي و تمثل البيانات 

)التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة( فنجاح المنظمة   اإلداريةانجاز الوظائف 

يتوقف على كفاءة وفاعلية إدارتها في صنع القرارات اإلدارية وخاصة ما  

ألي منظمة اقتصادية سوى   االستراتيجية يتعلق بالقرارات الفورية والخطط 

من   ننطلق  أناجتماعية، ويمكن لنا  أو سياسية  أوخدمية(  أو إنتاجيةكانت)

وم جوهري كون أن البيانات والمعلومات باتت تلعب دورا جوهريا في كل  مفه

القرارات الفورية وهي تكاد تمثل حجر   ىعل القطاعات وتيثر تيثيرا مباشرا

 األساس الذي ترتكز عليه تلك القرارات في مختلف المستويات اإلدارية. 

فاهيم  الم أهم وفي هذا المبحث سنتناول الجانب النظري حيث سنتطرق إلى 

األساسية لنظم المعلومات والميزة التنافسية والبيئة التنافسية ودور نظم  

المعلومات في دعم الميزة التنافسية في مجال الخدمات المصرفية وتسويقها  

 وجودتها . 

 . المفاهيم األساسية1.1.2

 أوال: البيانات 

 ماهيتها:

الضرورية التي تعبر  البيانات فقد عرفت : بينها مجموعة من الحقائق  −

عن مواقف وأفعال معينة سواء أكان التعبير عنها بيرقام أو برموز أو  

كلمات أو إشارات، ولكن هذه الحقائق قد تكون غير مترابطة أو غير  

مهيكلة وغير مجدية وهي على صورتها الحالية، والبيانات تشبه  

 . 1المواد الخام الالزمة لمصنع إلنتاج سلعة معينة 

  أرقام كذلك مجموعة حقائق غير منظمة قد تكون في شكل  وهي تعني −

أو كلمات أو رموز لعالقة بين بعضها البعض، أي ليس لها معنى  

 
د الرحمن إدريس، نظم المعلومات في المنظمات رأفت حسين الحناوي، وثابت عب1

 . 54، ص1991المعاصرة، دار القاهرة، مصر،  
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التعريف التالي   إعطاءيمكن و  حقيقي وال تؤثر في سلوك من يستقبلها.

 .1لكل من البيانات والمعلومات 

اق اليومي  وقد يحدث دائما خلط بين مصطلحي المعلومات والبيانات في السي

وذلك العتقاد البعض أنهما مرادفان لبعضهما، وهذا ما سنحاول التطرق إليه  

فيما يلي باإلضافة إلى إبراز أهم خصائص وأنواع المعلومات وكذا كيفية  

 الحصول عليها. 

 ثانياً: المعلومات  

ال يمكن التحدث عن تعريف للمعلومات دون الحديث عن البيانات، فبالرغم من  

البعض يستخدمهما على أساس أنهما مترادفين لمعنى واحد إال أنه توجد  أن 

 التفريق بينهما.  العديد من المفاهيم التي بواسطتها يمكن

عرفت المعلومات بينها: المعرفة التي تنتج عن عمليات معالجة البيانات   وقد 

وتساعد متخذي القرارات في أي منظمة على اتخاذ القرارات الالزمة لهم من  

االستنتاجية بشكل أكبر من االعتماد  و خالل االعتماد على الطرق التحليلية 

على طريقة التخمين أو الحكم الحدسي، والتي تضطر اإلدارة إلى اللجوء إليها  

 .2في غياب المعلومات 

 ثالثاً: النظام:

ويعني مجموعة من المكونات ذات العالقة عالقة متداخلة مع بعضها تعمل  

مشترك في بيئة ما، وفي   هدف في ظل قيود معينة لتحقيق على نحو متكامل 

  باستقبال سبيل ذلك تقبل مدخالت وتقوم بعمليات وتنتج مخرجات وتسمح 

   (.39:ص 2007، عكسية" )طه تغذية مدخالت مرتدة "  

 . نظم المعلومات2.1.2

تعرف نظم المعلومات بينها مجموعة من المكونات أو العناصر المترابطة   

والمتفاعلة معاً، والتي تتولي مهام جمع )أو استرجاع( أو تشغيل وتخزين  

 
صابر، محمد عبد العليم، نظم المعلومات اإلدارية، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي للنشر،  1

 . 36، ص 2007سنة 
رية،  لطفي، أمين السيد احمد، مراجعة وتدقيق نظم المعلومات، الدار الجامعية اإلسكند2

 . 54، ص 2005مصر، 
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وتوزيع المعلومات الالزمة لدعم عمليات اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة  

 . 1في المنظمة 

بينه مجموعة من   Information Systemويعرف نظام المعلومات  

والتي تعمل على جمع البيانات   العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها 

والمعلومات، ومعالجتها، وتخزينها، وبثها وتوزيعه، بغرض دعم صناعة  

القرارات، والتنسيق وتيمين السيطرة على المنظمة، إضافة إلى تحليل  

ويشتمل نظام  ، دةالمشكالت، وتيمين المنظور المطلوب للموضوعات المعق

 .2المعلومات على بيانات عن األشخاص األساسيين 

 3. مصادر المعلومات3.1.2

يمكن جمع المعلومات من عدة مصادر والتي غالبا ما يتم تقسيمها إلى مصادر   

أولية يتم الحصول على المعلومة من خاللها مباشرة، ومصادر ثانوية يتم  

   الحصول على المعلومة من خاللها منقولة. 

 . أهمية نظام المعلومات وأهدافه4.1.2

 4: أهمية نظام المعلومات أوال

 المعلومات فيما يلي: تتمحور أهمية نظم 

قدرتها على تحسين عمليات وأداء جميع أنواع وأحجام المنظمات،   −

يساعد على   حيث أنها توفر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب مما

 القيام بالمهام بطريقة أحسن. 

مساندة عملية اتخاذ القرارات، حيث تعتبر المعلومات الركيزة   −

ا أي قرار وكلما كان نظام المعلومات  األساسية التي يبنى عليها ووفقه

 جيدا وفعاال كلما كان القرار يميل إلى الصواب أكثر. 

 
محمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات، دار الحامد للنشر  1

 . 85، ص 2006والتوزيع، عمان، األردن، 
2Cupta U., Information: Success in the 21st Century, 

Prentice–Hall, New Jersey, USA, 2003. 
اإلسكندرية، مصر،   ، مؤسسة حورس الدولية ، الصيرفي، محمد، نظم المعلومات اإلدارية3

2005 . 
 .WWW.sahrabankمنتديات اليسر للمكتبات وتقنية المعلومات على الرابط ] 4

com.ly ] 
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تدعيم األعمال التعاونية بين فرق العمل مما يؤدي إلى تقوية المركز   −

التنافسي للمنظمة في السوق الذي تعمل فيه، من خالل تسهيل حركة  

 المعلومات بينهم. 

ستندة على االنترنت في تحقيق نجاح  زيادة مساهمة نظم المعلومات الم −

المنظمات الحديثة التي تعمل في ظل منافسة عالمية تتميز بالحدة  

 وسرعة النمو وعدم التيكد. 

 على ثالثة مستويات ثانياً: أهداف نظام المعلومات

 ( األهداف العامة لنظام المعلومات  1

 تتمثل هذه األهداف فيما يلي:  

تشغيل النظام: يجب عدم تصميم هيكل الرقابة  االقتصاد في تكلفة  −

الداخلية والتقارير وطرق معالجة البيانات يدويا أو الكترونيا وما إلى  

 ذلك لنظام المعلومات، بحيث تساوي أو تزيد منافعه عن تكلفته. 

مالئمة المخرجات: يجب أن تكون مخرجات المعلومات دقيقة، ويمكن   −

اسب التخاذ القرارات، وحتى  توصيلها لرجال اإلدارة في وقت من

 يتوفر كل هذا يجب أن تكون وسائل جمع البيانات موضع ثقة. 

بساطة هيكل التنظيم: يفقد النظام منافعه كلما تعقد هيكله، نظًرا لعدم   −

استطاعة موظفي المؤسسة فهم مكوناته مما يحد من قدرتهم على  

 استخدامه. 

استيعاب تغيرات احتياجات  المرونة: يجب أن يكون النظام قادًرا على  −

اإلدارة للمعلومات، كما يجب أن يحتوي على إجراءات احتياطية  

 يسمح باستمرار عمليات معالجة البيانات إذا ما حدث أي خلل. 

 ( أهداف النظام في تلبية احتياجات اإلدارة العليا 2

( تقع على اإلدارة  االستراتيجيإن مسؤولية التخطيط طويل األجل )التخطيط  

لعليا بالمؤسسة فهي التي تضع األهداف العريضة مثل الوصول إلى مستوى  ا

معقول من األرباح وإنتاج سلع ذات مستوى عال من الجودة، وبالتالي فإن  

قرارات اإلدارة العليا تكون لها اثر شامل على كافة أجزاء نشاط المؤسسة  

تها بشكل  فيكون من الصعب تحديد أنواع المعلومات الالزمة التخاذ قرارا

محدد، باإلضافة إلى هذا فإن معظم المعلومات الالزمة إلعداد الخطط طويلة  
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األجل ال تتوفر في نظام المعلومات الداخلية بالمؤسسة فاتخاذ مثل هذه  

القرارات يعتمد على معلومات تتعلق بالبيئة الخارجية. وغالبا ما تؤدي تعدد  

ارة العليا إلى عجز نظام المعلومات  بيانات التخطيط والرقابة التي تحتاجها اإلد 

المحاسبة عن تزويدها بالمعلومات النوعية والكمية المطلوبة، وهنا تنشا مشكلة  

ولهذا السبب يجب أن يتعرف الخبير االستشاري على احتياجات  ، النظام

والتيكد من مدى فعالية النظام الحالي للمعلومات  ، اإلدارة العليا من المعلومات 

 في توفرها. 

 ( أهداف نظام المعلومات في تلبية احتياجات اإلدارة التنفيذية 3

غالبا ما تتعلق قرارات هؤالء المدراء بيوجه نشاط معروفة تخص إدارة  

  (وأقسام محددة، وتتعلق بعمليات السنة الجارية )عكس قرارات اإلدارة العليا

  ويسهل استخراج تلك المعلومات داخليا. 

 

 1Types of Informationنظم المعلومات أنواع. 5.1.2

Systems 

 أ( نظم المعلومات التي تخدم الهرم اإلداري للمنظمة: 

تصنف نظم المعلومات التي تخدم المنظمات وتنظيماتها المتسلسلة   يمكن 

 الهرمية في اتجاهين أساسيين، هما:  

النظم التي تخدم كل مستوى من المستويات التنظيمية األربعة   −

 ة إدارياً. المتسلسل

المتسلسلة   النظم الشمولية التي تتعامل مع هذه المستويات التنظيمية −

 إدارياً. 

ب( نظم المعلومات التي تخدم كل مستوى من المستويات التنظيمية المتسلسلة  

 إدارياً. 

  إداريا ج( النظم الشمولية التي تتعامل مع هذه المستويات التنظيمية المتسلسلة 

 والسابق ذكرها. 

 . التحديات التي تواجه نظم المعلومات6.1.2

 
الحسنية، سليم إبراهيم، نظم المعلومات اإلدارية )نما( مؤسسة الورق للنشر والتوزيع،  1

 . 1989عمان، األردن، 
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تواجه نظم المعلومات العديد من المحددات والعقبات تصعب من الوصول إلى  

 نظام معلومات فعال بنسبة كبيرة، ومن بين أهم هذه التحديات هي: 

بعض المعلومات العامة ال يمكن إدخالها في النظام: تعتبر بعض   −

ارات من طبيعة ال تسمح  المعلومات الضرورية لعمليات صنع القر

بعملية اإلدخال في نظم المعلومات، وذلك لصعوبة التعبير عنها بشكل  

 نظامي. 

المعلومات عادة ما تحتاج إلى سياق يمكن تفسيرها من خالله: غالبا ما   −

تهتم المعلومات في المنظمات بالبيانات الكمية نظرا لسهولة إدخالها،  

عالية من األهمية عند اتخاذ  وهذه البيانات قد ال تكون على درجة 

في المنظمة ما لم يتم ربطها مع معلومات   االستراتيجيةالقرارات 

 أخرى. 

قيمة المعلومات تتناقص بمرور الزمن : تتناقص قيمة المعلومات   −

بشكل سريع مع مرور الزمن، فالمعلومة ذات القيمة العالية اآلن قد ال  

 تكون كذلك مستقبال. 

إلى تغيرات في االحتياجات من المعلومات:   التغيرات البيئية تؤدي −

نتيجة لديناميكية البيئة المحيطة بنظم المعلومات فقد تواجه المنظمة  

بعد إنفاقها مبالغ طائلة ومجهودات ضخمة أثناء دراستها القتناء نظام  

معلومات معين يخدم احتياجاتها في ضوء حصتها في السوق بينه تم  

ور تشريعات جديدة مما يؤدي إلى  إدماجها مع منظمة أخرى أو ظه

تغير حصتها السوقية في السوق ومن ثم يصبح ما بذلته المنظمة من  

 مال وجهد غير ذي جدوى نتيجة للتغيرات التي حدثت. 

تكنولوجيا الحاسب اآللي في تغير سريع حيث يعد التغير والتطور   −

تواجه  السريع والملموس في تكنولوجيا الحاسبات من التحديات التي 

نظم المعلومات، حيث أن هذا التطور يؤدي إلى تقادم نظم المعلومات  

 المبينة على الحاسب اآللي بعد فترة قصيرة من اقتنائها. 
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 . الميزة التنافسية2.2

، وذلك 1تعتبر الميزة التنافسية من أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات حاليا 

العوامل التي تحدد قدرة المؤسسة على  في السوق تعد من  أن درجة التنافس 

الصمود في وجه منافسيها وضمان استمرارها، وقد دفعت حدة التنافس في  

السوق الذي تنشط فيه المؤسسة إلى تطبيق أحاادث األساليب اإلدارية لمواجهة  

إذ تقوم هذه األخيرة على مبدأ تحليل البيئة الداخلية والخارجية  ، هذه التنافسية

لك بهدف تحديد نقاط القوة والفرص التي تسعى إلى تعزيزها وكذا  للمؤسسة وذ 

بالرغم  ، نقاط الضعف والتهديدات التي تحااول القضاء عليها أو التماشي معها

إال أن هذه األخيرة   مان أن للبيئة التنافسية ضغوطا مستمرة على المؤسسة،

ستراتيجيات  تسعى دوما للبحث عن اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية عن طريق ا

متاعددة، حيث يعتمد هذا المفهوم على نقطة أساسية وهاي أن العامل األكثر  

والمحدد لنجاح المؤسسة هو الموقف التنافسي لها، ومن هذا تصنف نشاطها  

أوال واألسبقية على منافسيها ثانيا، وينجم ذلك عاان عمليتي الجذب والدفع بيان  

لبيئة تدفع إلى إنشاء الميزة، وتضيف هذه  ميزة( باعتبار أن ا –الثنائية )بيئة 

األخيرة بدورها عناصر جديدة للبيئة تزيد من تعقدها وترفع من شدة قواها  

التنافسية. كل هذا سنتطرق إليه في هذا المبحث تحت عنوان الميزة التنافسية  

 وسنتطرق الى البعض من مفاهيم الميزة التنافسية من خالل العناوين التالية: 

 لميزة التنافسية . ماهية ا .1

 التحول من المنافسة إلى الميزة التنافسية .  .2

 طرق اكتساب الميزة التنافسية.  .3

 . مفهوم الميزة التنافسية1.2.2

 هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم الميزة التنافسية نذكر منها: 

التعريف األول: "هي قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق   −

مركز أفضل بالنسبة للمنظمات  االستراتيجيات التي تجعلها في 

 .  2األخرى العاملة في نفس النشاط" 

 
محمد احمد، اإلدارة االستراتيجية األصول واألسس العلمية، الدار الجامعية  ، عوض1

2003 . 
الفجر للنشر عبد الحكيم، اإلدارة االستراتيجية، بناء الميزة التنافسية، دار  ، الخازمي2
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التعريف الثاني: ''تعرف الميزة التنافسية على أنها عنصر تفوق   −

 معينة للتنافس.  الستراتيجية للمنظمة يتم تحقيقه في حالة إتباعها 

التعريف الثالث: هي الوضع الذي تحققه المنظمة تجاه منافسيها في   −

الموارد  يتضمن ذلك التفوق في توظيف وأستخدم مجال المنظمة و 

  1المتاحة لدى مقارنة المنافسين.  والقدرات 

−  

 . أبعاد تحقيق الميزة التنافسية3.2.2

 يرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما: 

القيمة المدركة لدى العميل: بمعنى قيام المنظمات باستغالل اإلمكانيات   −

تحسين القيمة التي يدركها العميل للسلع والخدمات التي  المختلفة في 

تقدمها تلك المنظمات، مما يساهم في بناء الميزة التنافسية لها، حيث  

يتضمن مفهوم القيمة باإلضافة إلى السعر والجودة، مدى االقتناع  

 بالمنتج أو الخدمة وخدمات ما بعد البيع. 

من خالل عرض سلعة أو   التميز: يمكن تحقيق الميزة التنافسية أيضا  −

خدمة ال يستطيع المنافسون تقليدها أو عمل نسخة منها، وهناك عدة  

مصادر للوصول إلى التميز من أهمها الموارد المالية، رأس المال  

 الفكري واإلمكانيات التنظيمية. 

 

 . دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية3.2

ن الدور التي تؤديه نضم المعلومات لدعم الميزة التنافسية فينه يظهر  إ

 . 2في دعمها   أو بوضوح سواء كان ذلك في بنا الميزة التنافسية 

 للمؤسسة االستراتيجية األهداف. دعم 1.3.2

 
 . 2008والتوزيع، القاهرة، مصر، 

1Barney J.B., Gaining and Sustaining Compose Advantage, 2nd 
Ed., edition, Thompson Learning, USA. 

الطائي محمد عبد حسين، والخفاجي وآخرون، نظم المعلومات االستراتيجية منظور الميزة 2
 .  2009ع التنافسية، دار الثقافة للنشر والتوزي
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وما يشتمل عليه هذا الدور في استخدام تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق  

ه التكنولوجيا للمؤسسة  ذ القدرات التي تعطيها هبتطوير المنتجات والخدمات و

لمواجهة القوى التنافسية عبر السوق   استراتيجية في تحقيق ميزة تنافسية 

 المحلي والخارجي. 

استخدام نظم المعلومات يساعد المنظمة في تحقيق استراتيجياتها التنافسية   إن

 من خالل األدوار األساسية التالية: 

: من خالل تقليل تكاليف العمليات وتحسين  ة اإلنتاجيتحسين الكفاءة  −

 مستوى الجودة. 

في العمل: ويكون ذلك بتطوير منتجات   اإلبداع المساهمة في تحقيق  −

جديدة وخدمات جديدة وطرق وأساليب ذات كفاءة عالية في جمع  

بخدمات ما بعد البيع مما   بمرحلة التصميم وانتهاء  المعلومات بدء

  أسواقها تعزيز  أو البيع للمنظمة  أسواق  يخلق فرصاً متعددة في توسيع 

 الحالية. 

:تساعد المنظمة في بناء   استراتيجية بناء موارد تكنولوجية معلومات  −

تحصل من خاللها على مزايا متعددة   استراتيجيةموارد معلومات 

باستخدام الفرص كنتيجة الستخدام نظم المعلومات المتطورة، في  

 تحسين الكفاءة للعمليات اإلنتاجية . 

 

 . من حيث الخدمات المصرفية2.3.2

لجدب   األساس تمثلجودة الخدمات المقدمة من المصارف وهي  أهميةتزداد 

  األخرى ي مواجهة المنافسين من البنوك العمالء وتحقيق الميزة التنافسية ف

لمفاضلة الخدمات المقدمة من المصارف رغم تشابه   األساس هي  وأصبحت 

نظم المعلومات يكون لها   أن منها. إالالمصارف في كافة الخدمات المقدمة 

الرئيسة والداعمة   األنشطةتيثير بشكل مباشر وذلك من خالل اندماجها مع 

 . أنواعهاللخدمات بكل 

 . من حيث المتطلبات التقنية3.3.2

تقنية المعلومات في اعمل المنشآت المالية   وإدخالاستخدم نظم المعلومات  إن

صحة وتكامل المعلومات وسرعة الحصول على   تحقيق  والمصرفية إلى 
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المعلومات وزيادة الكفاءة العاملين وتحسين الخدمات وتقليل الهدر وتحسين  

التي تساعد هذه المنظمة على   االستراتيجية ط ودعم الخط اإلداريةاالتصاالت 

   .1اكتساب التنافسية وتدعيم موقفها التنافسي 

 

 الجانب العملي:  لمبحث الثالثا

 . مجتمع الدراسة1.3

الالزمة، فقد تم   األوليةلغرض تحقيق أهداف الدراسة والحصول على البيانات 

استهداف مجتمع العاملين في بعض المصارف الليبية أنموذج المصارف  

العاملة في بلدية زليتن والمسجلة تحت مصرف ليبيا المركزي وكذلك مجتمع  

(  210العمالء في هذه المصارف حيث بلغ عدد مجتمع العاملين بالفروع )

   ممثلة عامالً ولغرض تحديد حجم عينة 

 عينة الدراسة. 2.3

 ( عامالً ونظرا لصاغر مجتماع الدراساة80بلغ عدد مجتمع العاملين بالفروع )

لضمان درجة عالية من الموضوعية تم اختيار دراسة شاملة لمجتمع العاملين و

مصارف )المتمثلاة فاي و التجارية العاملاة فاي حادود بلدياة زلياتن بالمصارف

 اري(مصرف الوحدة، مصرف الصح الرئيسي، الجمهورية

 . عينة العمالء: 3.3 

لـذل  تـم اسـتخدام  مجتمـع كبيـر وغيـر محـدد يمثـلمجتمع العمـالء  إنحيث 

العالقة المستخدمة في تحديد حجم العينة في المجتمعات غيـر المحـددة)علي  

1981 :29.)  

  عميال (80وبالتطبيق في المعادلة السابقة بلغ حجم عينة الدراسة للعمالء )

 اختبار أداة الدراسة )صحيفة االستبيان(. 1.2.3

 العينة االستطالعية: 

( مفردة من مفردات عينة الدراسة، طبق  24تكونت العينة االستطالعية من )

المستخدمة في البحث   األدوات الباحث عليهم مقياس البحت، وذلك لتجريب 

 
مكتبة  ، زياد عبد الكريم وآخرون، تصميم نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية ، القاضي-1

 . 2010، 1ط، المجتمع العربي للنشر والتوزيع
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طبيقها،  على العينة المختارة، والتيكد من فهمهم للتعليمات وتحديد زمن ت

 وثباتها.  األداةوكذلك للتيكد من صدق 

 أ( صدق أداة البحث

اجرى الباحث جملة من االختبارات وذلك لغرض تحقيق صدق األداة والتيكد  

من دقة فقرات القياس وتناسقها وتوافقها ومدى مالئمتها للبيئة البحثية، وقدرتها  

 على قياس المتغيرات ومن هذه االختبارات. 

: ويتم من خالل تقدير درجة هذا الصدق عن طريق  الصدق الظاهر   .1

 . مجموعة من المتخصصين في هذا المجال يسمون بالمحكمين

 الصدق التكويني )الصدق الداخلي( .2

  األصلي صحيفة استبيان على عينة من مجتمع البحث 24وزع الباحث 

لحساب الصدق الداخلي لعناصر المتغير المستقل من خالل إيجاد معامل  

بين كل عنصر والدرجة الكلية للمتغير المستقل، كذلك حساب  االرتباط 

معامل االرتباط بين كل عنصر والدرجة الكلية للمتغير التابع وذلك  

باستخدام معامل االرتباط بيرسون لكل من المتغيرات المستقلة والتابعة  

 فكانت النتائج كما يلي:  

 ( 1جدول رقم )

نظم المعلومات( والدرجة  )  مستقلمعامالت االرتباط بين عناصر المتغير ال

 الكلية للمقياس 

 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط  األبعاد  ر. م 

 0.00 078 خصائص المعلومات  1

 0.00 054 نظم المعلومات في المصرف 2

 0.00 068 بناء الميزة التنافسية  3

 ( 2جدول )

الميزة التنافسية( والدرجة  دعم )معامالت االرتباط بين عناصر المتغير التابع

 الكلية للمقياس 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط األبعاد ر. م 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث   1

 المتطلبات التقنية 

064 0.00 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث جودة   2

 الخدمات المصرفية 

0.62 0.00 
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 األداءدور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث  3

 المالي للمصرف 

0.54 0.00 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث التسويق   4

 المصرفي

0.49 0.00 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث الموارد   5

 البشرية 

0.52 0.00 

 

 ( 3جدول رقم )

جااودة )معااامالت االرتباااط بااين ابعااد المتغياار التااابع الخاااص بااالعمالء  

 الخدمات المصرفية(

 والدرجة الكلية للمقياس 

 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط  المحور ر. م 

 0.00 0.82 جودة الخدمات المصرفية  1

 

  إلى ( ان هناك ارتباط ايجابي يتراوح بين القوي 3يتضح من الجدول رقم )

والمقياس الكلي، مما يدل على صدق المقياس في   األبعاد المتوسط في القوة بين 

 قياس ما استخدم له. 

 

 ثبات أداة البحث ب(

 : 1( Cronbach Alpha كرونباخ )  ألفاطريقة التباين باستخدام معادلة  (1

( على تباينات أسئلة  Cronbach Alphaكرونباخ ) ألفا تعتمد معادلة 

االختيار، وتشترط ان تقيس بنود االختبار سمة واحدة فقط ولدلك قام الباحث  

بحساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد تم قام بحساب معامل ثبات المقياس  

 ككل وكانت النتائج كما يلي : 

 

 المعلومات(  : المتغير المستقل)نظم أوال

 ( 4جدول رقم )

)نظم  األولمن بنود المحور  نباخ لكل بند ويوضح قيم معامالت ألفا كر 

 المعلومات(

 
 . 366ص، مرجع سابق مراد وسليمان1
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 على انفراد وللمقياس ككل 

 قيمة ألفا  عدد الفقرات لكل بعد  األبعاد  ر. م 

 0.82 8 خصائص المعلومات  1

 0.84 8 نظم المعلومات في المصرف 2

 0.78 6 التنافسية بناء الميزة  3

 0.88 22 الدرجة الكلية للمقياس 

 

 ثانيا: المتغير التابع )دعم الميزة التنافسية(  

 ( 5) جدول رقم 

من بنود المحور الثاني دور نظم   نباخ لكل بند ويوضح قيم معامالت ألفا كر 

 المعلومات في دعم الميزة التنافسية 

 على انفراد وللمقياس ككل 

ر.  

 م 
عدد  األبعاد 

الفقرات  

لكل 

 بعد 

 قيمة ألفا 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث المتطلبات   1

 التقنية 

11 0.78 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث جودة الخدمات   2

 المصرفية

9 0.76 

المالي   األداءدور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث  3

 للمصرف

4 0.85 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث التسويق   4

 المصرفي

7 0.79 

دور نظم المعلومات في دعم الميزة التنافسية من حيث الموارد   5

 البشرية 

5 0.75 

الدرجاااااااااااااااااااااااااااة الكلياااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 للمقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس

36 0.82 

 

 ( 6الجدول )

معامالت االرتباط بين ابعد المتغير التابع الخاص بالعمالء )جودة الخدمات  

 المصرفية( 

 والدرجة الكلية للمقياس 

 قيمة ألفا  عدد الفقرات  المحور ر. م 

 78 9 جودة الخدمات المصرفية  1
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(بين معامل الثبات للبنود المكونة للمتغير المستقل والتابع  6يتضح من الجدول ) 

تمتع أدارة   إلى لصحيفة االستبيان كانت جميعها معامالت مرتفعة مما تشير 

البحت بدرجة عالية من الثبات والصدق. وهذا يعني صالحية صحيفة  

صالحية   إلىاالستبيان لالستخدام وصدق وثبات االستبانة ويشير كذلك 

التي تحدد  و األزمة األوليةما صممت له وهو جمع البيانات  إلىاالستبانة 

 واختبار الفرضيات.   األسئلة على   واإلجابة البحث وتحليل النتائج   أهداف

 

المالئمة لطبيعة   اإلحصائيةالباحث قد استخدم االختبارات  أن إلىونشير هنا 

 ذه االختبارات:التي استخدمها البحث ومن ه األوليةالبيانات 

 . النسب المئوية والتكرارات والمتوسط المرجح. 1

 (. Cronbach Alpha)  كرونباخ ألفا اختبار  .1

 معامل االرتباط .   .2

 االنحدار البسيط .  .3

 . T-Test)اختبار ) .4

 

وقد تم تفريغ وتحليل البيانات المتحصل عليها بواسطة صحيفة االستبيان  

االستبيان الموجهة إلدارات المصارف التجارية  الموجهة للعمالء وصحيفة 

(  SPSSقيد الدراسة وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي)

Statistical Package for the Social Sciences  

 

 . عرض وتحليل البيانات األولية للدراسة 3.3

من تفريغ البيانات المتحصل عليها بواسطة صحيفة االستبانة   ء بعد االنتها

وقد تم  ، األسئلةعلى  اإلجابة ل الباحث على تحليل محاور االستبانة بغية عم

استخدام مقياس اإلحصاء الوصفي والمتمثلة في المتوسط الحسابي  

واالنحراف المعياري )على مقياس ليكرت الخماسي( ولإلجابة على عينة  

دعم  البحث من خالل البنود المتعلقة بالمحاور المتمثلة في: نظم المعلومات، 

الميزة التنافسية وقد تم ضبط الحدود لمقياس ليكرت بغرض تحديد المتوسط  

المرجح وذلك من خالل حساب المدى وذلك عن طريق الفرق بين اكبر  

ومن تم ناتج المدى يقسم على  ، (4=1-5أي )  أصغرهادرجة وبين  أو وزن 
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منها  (، و5الدرجات الموجودة في المقياس والبالغ عددها ) أو  األوزانعدد 

 الدرجة الواحدة لهذا المقياس والمقدر باااااا أونحصل على طول الوزن 

على الحد   فنتحصل القيمة في كل درجة للمقياس  إلى ( ومن ثم يضاف 0.8)

 لكل درجة والجدول التالي يوضح ذلك. األعلى والحد   األدنى

 

 (7جدول رقم )  

 في الجدول  واألعلى   األدنىيوضح الحد 

 موافق محايد غير موافق موافق بشدةغير  الدرجات 
موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي
1 -1.79 1.80-  2.59 

2.60 -

3.39 
3.40-  4.19 4.20 -5 

 

 : خصائص مفردات عينة البحث من العاملين في المصارف قيد الدراسة أوال

تم تحديد مجموعة من المتغيرات الشخصية للبحت وهي تتضمن )الجنس،  

 والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة(. العمر، 

 أ( حسب الجنس 

 ( 8جدول رقم )

يوضح التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة من العاملين في الفروع  

 للمصارف قيد الدراسة الرئيسة 

 المئوية %  النسبة  التكرار الجنس  ت 

 %  80 64 ذكور 1

 %20 16 إناث  2

 % 100 80 المجموع 

 

  إجمالي عامالً من  64عدد الذكور  أن( 8يتضح من بيانات الجدول رقم)

%( بينما كان عدد اإلناث حيث كان عددهم  80مفردات عينة الدراسة وبنسبة )

مفردات العينة والنسبة التي وهذا   إجمالي% من 20ما يعادل نسبة  أي ( 16)

المجتمع في   أنمن نسبة اإلناث ويعني ذلك  أعلىيدل على ان نسبة الرجال 

   بلدية زليتن مازال لم يتقبل عمل المرأة في الدوائر الحكومية بشكل كبير.
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 ب( العمر  

 ( 9جدول)

 يبين التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة %  رارالتك العمر ر. م 

 % 2.5 2 سنة  30 اقل من 1

 سنة  35اقل من   إلى 30سنة  من 2

 

27 33.75 % 

 % 38.75 31 سنة 40اقل  إلىسنة  35من  3

 %15 12 سنة  45اقل من   إلىسنة  40 من 4

 %10 8 فيكثر  45من  5

 % 100 80 المجموع 

 

 ج( المؤهل العلمي 

 ( 10جدول )

الدراسة من العاملين في المصارف حسب  التوزيع التكراري لمفردات عينة 

 المؤهل العلمي 

 النسبة %  التكرار المؤهل العلمي  ر. م 

 %   2.5 02 ماجستير  1

 % 68.75 55 شهادة جامعية  2

 % 28.75 23 دون الشهادة الجامعية  3

 % 100 80 المجموع 

 

( ان اكبر نسبة من مفردات الدراسة من  10يتضح من بيانات الجدول رقم)

ما يعادل نسبة   أي ( 55العاملين من حملة الشهادات الجامعية حيث بلغت ) 

مفردات العينة والنسبة التي تليها من العاملين حملة   إجمالي % من 68.75

( أي ما  27(حيث بلغ عددهم )23الشهادات دون الجامعية )

( أي  2%(تم حملة شهادة العليا والدقيقة الماجستير والدكتوراه )28.75يعادل)

% ويعكس ذلك مدى حاجة المصارف إلى عاملين بمؤهالت  2.5ما يعادل 
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عليا ألن امتالء نظم المعلومات تحتاج إلى أفراد ذوي مؤهالت عالية  

 ومدربين. 

 د( المستوى الوظيفي  

 ( 11جدول)

لمفردات عينة الدراسة للعاملين بالمصارف قيد  يوضح المستوى الوظيفي 

 الدراسة

 النسبة %  التكرار المستوى الوظيفي  ر. م 

 % 3.75 3 مدير فرع  1

 % 3.75 3 نيب مدير فرع  2

 % 7.5 6 إدارةمدير  3

 % 12.5 10 رئيس قسم  4

 % 72.5 58 موظف  5

 % 100 80 المجموع 

 

مفردات العينة الموظفون وبنسبة  ( أن معظم 11يتضح من خالل الجدول رقم )
اما وظيفة مدير فرع فكانت   .% 12%بينما وظيفة رئيس قسم بنسبة 58

 ( لكل منهما. 3.75نسبة وظيفة نائب مدير ومدير فرع ) وأخيرا %(  6بنسبة)
 

   هـ( سنوات الخدمة في المصرف 
 ( 12جدول )

 عينة الدراسة من العاملين  أفراد يوضح سنوات الخدمة في المصرف من 

 النسبة %  التكرار سنوات الخدمة   ر. م 

 % 3.75 3 سنة فيكتر    15من 1

 % 56.25 45 سنة( 15اقل من   –سنوات  10)من   2

 % 33.75 27 سنوات( 10أقل من –سنوات   5) من  3

 % 6.25 5 سنوات 5أقل من  4

 % 100 80 المجموع 
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العينة قد  (ان اغلب مفردات 12يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم )

 %. 56.26سنة( حيث كانت النسبة   15 -10امضوا مدة تتراوح بين )

ثانياً: وصف بعض خصائص مفردات عينة الدراسة من العمالء في  

 المصارف قيد الدراسة 

عند توزيع استمارة االستبيان على العمالء روعي االختيار العشوائي للعمالء  

 أثنا تعاملهم مع المصارف محل الدراسة. 

 لجنسأ( ا

 ( 13جدول رقم )

 التكرار الجنس  ت 
  المئوية النسبة 

% 

 %  63.80 134 ذكور 1

 % 36.2 76 إناث  2

 % 100 210 المجموع 

 

مفردات   إجمالي من 134( أن عدد الذكور 13تبين من خالل الجدول رقم )

%( بينما كان عدد العمالء من الجنس الثاني  63.80)الدراسة وهي بنسبة 

المفردات عينة الدراسة، ويرجع ذلك   إجمالي %من 36( أي بنسبة 76اإلناث )

إلى طبيعة البيئة في المجتمع الليبي في بلدية زليتن بشكل عام ومجتمع الدراسة  

 بشكل خاص. 

 ب( العمر  

 ( 14جدول رقم )

 النسبة %  التكرار العمر ر. م 

 %   30.9 65 سنة  30 اقل من 1

 سنة  35 إلى 31سنة  من 2

 

53 25.23 % 

 % 14.3 30 سنة  40 إلىسنة  36من  3

 % 13.8 29 سنة  45 إلىسنة  41 من 4

 % 15.7 33 فيكثر  46من  5

 % 100 210 المجموع 
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اكبر نسبة من مفردات الدراسة من   إن ( 14يتضح من بيانات الجدول رقم)

سنة( حيث كان   35–سنة  31)   العمالء تتركز ضمن الفئة العمرية من

مفردات العينة والنسبة   إجمالي % من 25.23ما يعادل نسبة  أي( 30عددهم ) 

فما فوق(حيث بلغ عددهم   –سنة46من ) أعمارهم التي تليها من العمالء الدين 

(أي  30سنة( وعددهم )40–سنة36لفئة من )%(تم ا15.7( أي ما يعادل)33)

(  45-41مفردات العينة تم الفئة العمرية) إجمالي%( من 14.3ما يناسب )

مفردات العينة ودل ذلك   إجمالي %( من 13.8)ما يناسب  أي ( 29وعددهم )

على مشاركة أغلب الفئات العمرية في ملء استمارة االستبيان بحيث كانت  

 ة. العمري الفئات شاملة لكافة 

 ج( المؤهل العلمي 

 ( 15جدول رقم )

في المصارف حسب   التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة من العمالء

 المؤهل العلمي 

 النسبة %  التكرار المؤهل العلمي  ر. م 

 %12 25 ماجستير/ دكتوراه  1

 %50 105 شهادة جامعية  2

 %  38 80 دون الشهادة الجامعية  3

 % 100 210 المجموع 

 

اكبر نسبة من مفردات الدراسة من العمالء   إن ( 15يتضح من بيانات الجدول)

% من  50ما يعادل نسبة  أي( 105حيث بلغت ) من حملة الشهادات الجامعية 

مفردات العينة والنسبة التي تليها من العمالء حملة الشهادات دون   إجمالي

%(تم حملة شهادة العليا  38( أي ما يعادل)80الجامعية حيث بلغ عددهم )

   % . 12( أي ما يعادل 25والدقيقة الماجستير والدكتوراه )
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 المتعلقة بمتغيرات الدراسة  األولية. عرض وتحليل البيانات 4.3

 لمعلومات . نظم ا1.4.3

 : خصائص المعلومات  أوال

 ( 16جدول رقم)

استجابة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بعنصر )خصائص  

 ومستوى الداللة المشاهدة t) المعلومات( وقيم اختبار ) 

 ت
رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 أوافق

موافق 

لحد  

 ما

ال 

 أوافق

 أوافقال 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات الموجود بالمصرف تتميز باالتي

 أوافقال  0.00 -3.78 5600. 2.50 20 35 06 10 09 1 1 المتداولةالمعلومات التي يقدمها نظام المعلومات 

 أوافقال  0.00 -7.54 0.453 2.54 17 37 13 8 5 2 2

 أوافقال  0.00 -10.78 0.548 2.45 16 39 15 7 3 3 3

4 
موافق لحاادما  0.89 -18.057 0.626 2.65 19 10 31 12 8 4

 ما حد ما

 أوافقال  0.00 -12.25 0.057 2.55 20 37 12 9 2 5 5

 أوافقال  0.00 -0.98 0.375 2.43 15 42 05 18 0 6 6

 أوافقال  0.60 -0.634 1.075 2.36 18 25 10 15 12 7 7

 أوافقال  0.00 -8.676 0.530 2.46 20 35 0 15 10 8 8

 أوافقال  0.00 -18.86 0.557 2.49 اإلجمالي 

 

قيمة المتوسط الحسابي الموزون اإلجمالي   إن ( ما يلي: 16يتبين من الجدول ) 

)خصائص   األولللفقرات الخاصة بالبعد األول من المحور 

( وبانحراف معياري قدرة  2.81لمفردات عينة الدراسة بلغ )(المعلومات 

( ومستوى الداللة المشاهدة  18.86بلغت )t) (، وأن قيمة اختبار ) 0.557)

إحصائية مما يشير إلى أن   ( أي له داللة 0.05( وهو اصغر من )0.00)

(  3المتوسط الحسابي الموزون يختلف عن الوسط الحسابي الفرضي البالغ) 

يعني أن مفردات   الخماسي. وهذا( وفق مقياس ليكرت أوافق وهو يدل على)ال
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العينة يؤكدون أن المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات الموجود في  

 المصارف ال تتمتع بخصائص جيدة. 

 

عدم التخطيط السليم لنظم المعلومات بالمصارف وقد يكون   إلى ويرجع ذلك 
النظام بالبيانات والمعلومات عن المنافسين وعدم تكوين   تغذيةالسبب نقص 

التي يعمل في   واإلجراءات والمعدات  واألجهزة مزيج متكامل بين الفرد 
صارف  ضوئها نظام المعلومات بداخلها والتقدير الخاطئ الحتياجات الم

المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات بالمصرف ال   أن يعني  االمستقبلية. وهذ 
 تتميز بالدقة وال بالسرعة. 

المعلومات التي يقدمه النظام ال تساهم في دعم   أن  إلى يمكن التوصل  وأخيرا 
 الميزة التنافسية للمصارف قيد الدراسة.  

 
 ثانيا: نظام المعلومات داخل المصارف 

 ( 17جدول )
جدول يبين استجابة مفردات عينة الدراسة عي العبارات المتعلقة بعنصر نظام  

   ( ومستوى الداللة المشاهد tالمعلومات داخل المصرف وقيم ) 

 ت
رقم  
 العبارة

  أوافق
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
  أوافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الداللة  tقيمة 

 ميزة تنافسية من خالل االستجابات التالية إلىيساعد نظام المعلومات الموجود بالمصارف في الوصول  

 حد ما  إلى 0.00 7.65 1.230 2.25 06 10 8 41 14 1 1

 ال موافق 0.00 1.73 1.034 2.08 07 37 08 18 10 2 2

 موافق 0.00 6.75 0.871 3.42 6 15 06 38 15 3 3

 ال اوافق 0.89 -23.89 0.568 2.37 19 30 11 9 11 4 4

 موافق 0.00 -12.87 0.947 3.41 20 07 03 37 13 5 5

 ال اوافق 0.00 -11.89 0.632 2.34 16 42 02 16 04 6 6

 ال اوافق 0.60 -4.180 0.954 2.12 16 34 06 19 05 7 7

 ال اوافق 0.00 -14.60 0.934 2.32 23 31 06 08 12 8 8

 ال  0.00 -5.65 0.423 2.54 اإلجمالي 
 اوافق

   



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 62 

 

قيمة المتوسط الحسابي الموزون اإلجمالي   أن ( 17يتبين من الجدول رقم )

)بناء الميزة   األول للفقرات الخاصة بالبعد الثالث من المحور 

( وانحراف معياري قدره  2.8التنافسية(لمفردات عينة الدراسة بلغ )

( ومستوى الداللة المشاهدة  18.86بلغت )t))  (، وأن قيمة اختبار0.423)

( أي له داللة إحصائية مما يشير إلى أن  0.05( وهو اصغر من )0.00)

  ( 3) البالغ المتوسط الحسابي الموزون يختلف عن الوسط الحسابي الفرضي 

 ( وفق مقياس ليكرت الخماسي. أوافق ( وهو يدل )ال 2.49)حيث انه يساوي 

 

وهذا يعني أن مفردات العينة يؤكدون أن المعلومات التي يقدمها نظام  

  إلى ذلك  جيدة. ويرجع المعلومات الموجود في المصارف ال تتمتع بخصائص 

  تغذية ن السبب نقص عدم التخطيط السليم لنظم المعلومات بالمصارف وقد يكو

النظام بالبيانات والمعلومات عن المنافسين وعدم تكوين مزيج متكامل بين  

التي يعمل في ضوئها نظام المعلومات   واإلجراءات والمعدات  واألجهزةالفرد 

بداخلها والتقدير الخاطئ الحتياجات المصارف المستقبلية وهذا يعني ان  

ت بالمصرف ال تتميز بالدقة وال بالسرعة  المعلومات التي يقدمها نظام المعلوما

 . 

المعلومات التي يقدمه النظام ال تساهم في دعم   أن  إلى يمكن التوصل  وأخيرا 

 الميزة التنافسية للمصارف قيد الدراسة. 

 

 

 

 ثالثاً: بناء الميزة التنافسية

 ( 18جدول رقم)

استجابة مفردات عينة الدراسة على عبارات عنصر)الميزة التنافسية(وقيم  

 ومستوى الداللة والمشاهدة   (t)اختبار 
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 ت
رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

  أوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 ميزة تنافسية من مقارنتا بالمنافسين من حيث: إلىيساعد نظام المعلومات الموجود بالمصارف في الوصول 

1 

 أوافقال  0.00 -8.15 0.524 2.53 10 38 12 08 12 1

2 
 أوافقال  1.00 0.00 0.364 2.38 11 32 07 17 13 2

3 
 موافق بشدة 0.00 -14.34 0.645 3.44 06 16 19 34 05 3

4 
 أوافقال  0.89 -1.76 0.634 2.48 17 36 04 18 05 4

5 
 أوافقال  0.00 -2.76 0.645 2.55 04 53 16 06 21 5

6 
 ال أوافق 0.00 -16.89 0.643 2.24 15 45 05 05 10 6

 
 أوافقال  0.00 -14.83 0.575 2.43 اإلجمالي

 

( ان قيمة المتوسط الحسابي الموزون اإلجمالي  18يتبين من الجدول رقم )

من المحور الثاني )متطلبات التقنية( لمفردات  األولللفقرات الخاصة بالبعد 

(، وأن قيمة  0.575( وبانحراف معياري قدرة )2.43عينة الدراسة بلغ )

( وهو اصغر  0.00( ومستوى الداللة المشاهدة )14.83( بلغت )tاختبار ) 

( أي له داللة إحصائية مما يشير إلى أن المتوسط الحسابي  0.05من )

( حيث بلغ المتوسط  3الموزون يختلف عن الوسط الحسابي الفرضي البالغ)

ال  ) ( وفق مقياس ليكرت الخماسي يدل على 2.43الحسابي من الجدول )

 =======أوافق(.=======
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 . دعم الميزة التنافسية2.4.3

  : متطلبات التقنيةأوال

 ( 19جدول)

استجابة مفردات عينة البحث عن العبارات المتعلقة ببند )متطلبات التقنية( وقيم  

T   ومستوى الداللة واالتجاه 

ت
 

رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

  أوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 اآلتي تزداد القدرة التنافسية للمصارف وذلك من خالل 

 ال اوافق 0.00 7.65 0.892 2.43 05 35 4 14 22 1 1

 ال اوافق 0.00 1.73 1.034 2.48 07 37 08 18 10 2 2

ال  0.00 6.75 0.871 2.34 6 38 06 15 15 3 3

 ال اوافق 0.89 -23.89 0.568 2.56 19 30 11 9 11 4 4 موافق

 ال اوافق 0.00 -12.87 0.947 2.53 20 37 03 07 13 5 5

 ال اوافق 0.00 -11.89 0.632 2.34 16 42 02 16 04 6 6

 ال اوافق 0.60 -4.180 0.954 2.52   16 34 06 19 05 7 7

 ال اوافق 0.00 -14.60 0.934 2.32 23 31 06 08 12 8 8

 ال اوافق 0.00 -7.96 0.871 2.47 10 34 06 16 14 9 9

 ال اوافق 0.00 -6.78 0.651 2.58 07 39 18 07 09 10 10

 ال اوافق 0.00 -1.24 0.582 2.52 07 43 17 05 08 11 11

 ال اوافق 0.00 -5.65 0.812 2.46 اإلجمالي

 

بالمصارف محل الدراسة   واإلدارة االستبيان على الموظفين  أسئلة عند طرح 

تعتمد في   أنها تبين أن المصارف تعاني من نقص في متطلبات التقنية حيث 

المصرفية على منظومات مبرمجة محلياً ومحدودة الكفاءة   أعماله انجاز 

وبتقنيات غير متطورة مما يضعف قدرات الرقابة على العمليات المصرفية،  

بط بين المصارف الرئيسة  االعتماد على شبكة اتصاالت تر  إلى إضافة

  إلى  أدى ضعيفة جدا وغير مؤمنة من حوادث القطع مما  وفروعها وهي 
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  إلى االعتماد على الوسائل اليدوية وشبه يدوية في توصيل البيانات والمعلومات 

وعدم التحكم في الفروع   مستخدميها مما اضعف كفاءة العمليات المصرفية 

 المنتشرة .  

الصكوك في   مثل الدراسة على أدوات دفع تقليدية كذلك تعتمد المصارف محل 

حين أن هذا العصر يتطلب السرعة والمرونة في العمليات المصرفية  

واستخدام التقنيات الحديثة مما يتطلب منظومات حديثة تمكن المصرف من  

: بطاقات الدفع المسبق وبطاقات  مثلاستحداث أدوات دفع سريعة وفعالة 

والتي تزيد من قدرة المصرف على   اآلليالصرافة وخدمة الهاتف و، اإلثمان

 المنافسة في هذا القطاع . 

 ثانياً: جودة الخدمات المصرفية 

 ( 20جدول رقم )

استجابة مفردات عينة البحث لعبارات بند)جودة الخدمات المصرفية( وقيم  

 ومستوى الداللة، واالتجاه.   Tاختبار  

 ت
رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 أوافق

  إلى

 حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

  أوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 تيآلبالمصرف تتميز با المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات الموجود

 أوافقال  0.00 -3.78 5600. 2.47 20 35 06 10 09 1 1

 موافق 0.00 -7.54 0.453 2.38 17 37 13 8 5 2 2

 أوافقال  0.00 10.78-8 0.548 2.42 16 39 15 7 3 3 3

4 
4 8 12 31 10 19 

حااد  إلااى  0.89 -18.057 0.626 2.35

 ما

 أوافقال  0.00 -12.25 0.557 2.36 20 37 12 9 2 5 5

 أوافقال  0.00 -0.98 0.375 2.43 15 42 05 18 0 6 6

 أوافقال  0.60 -0.634 0.474 2.35 18 25 10 15 12 7 7

 أوافقال  0.00 -8.676 0.530 2.44 20 35 0 15 10 8 8

حد   إلى 0.89 -18.057 0.626 22.3 19 31 09 09 12 9 9

 أوافقال  0.00 -26.78 0.527 2.39 اإلجمالي  ما
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( ان قيمة المتوسط الحسابي الموزون اإلجمالي  20يتبين من الجدول رقم )

الثاني )جودة الخدمات المصرفية(  للفقرات الخاصة بالبعد الثاني من المحور 

(، وأن  0.527( وبانحراف معياري قدرة )2.39لمفردات عينة الدراسة بلغ )

( وهو  0.00( ومستوى الداللة المشاهدة )26.78-بلغت)t)قيمة اختبار )

( أي له داللة إحصائية مما يشير إلى أن المتوسط الحسابي  0.05اصغر من )

(  2.39( حيث بلغ )3ي الفرضي البالغ)الموزون يختلف عن الوسط الحساب 

يعني أن مفردات   الخماسي. وهذا وهو يدل على )ال أوافق( وفق مقياس ليكرت 

يساعد في دعم   العينة يؤكدون أن نظم المعلومات الموجودة بالمصرف ال

 وذلك من خالل تقديم الخدمات المصرفية    الميزة التنافسية 

 المالي للمصرف األداءثالثاً: 

 ( 21جدول)

المالي للمصرف( وقيم    األداءاستجابة مفردات عينة الدراسة عن عبارات بند )

 ومستوى الداللة واالتجاه   Tاختبار  

ت
 

رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 أوافق

  أوافق

 لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

  أوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 بالمصرف يدعم الميزة التنافسية من حيالنظام المالي 

 أوافقال  0.00 -10.15 0.546 2.23 10 37 13 08 12 1 1

 أوافقال  1.00 -8.45 0.437 2.33 11 39 14 17 13 2 2

موافق  0.00 -9.34 0.568 3.40 5 16 15 34 10 3 3

 أوافقال  0.89 -8.66 0.443 2.32 13 36 04 18 9 4 4 بشدة

 أوافقال  0.00 -15.83 0.497 2.57 اإلجمالي

( ان قيمة المتوسط الحسابي الموزون اإلجمالي  21يتبين من الجدول رقم )

للفقرات الخاصة بالبعد الثالث من المحور الثاني)جودة الخدمات المصرفية(  

وأن  ، (0.497)(وبانحراف معياري قدرة 2.57لمفردات عينة الدراسة بلغ )

( وهو  0.00( ومستوى الداللة المشاهدة )15.83بلغت )t)قيمة اختبار )

( أي له داللة إحصائية مما يشير إلى أن المتوسط الحسابي  0.05اصغر من )
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(  2.57( حيث بلغ )3الموزون يختلف عن الوسط الحسابي الفرضي البالغ)

ويعني ذلك أن   ال أوافق( وفق مقياس ليكرت الخماسي.) وهو يدل على 

يساعد في   مفردات العينة يؤكدون أن نظام المعلومات الموجودة بالمصرف ال 

دعم الميزة التنافسية ويرجع السبب في ذلك أن أغلب المصارف الليبية مملوكة  

المالي للمصرف من حيث   األداءلمصرف ليبيا المركزي مما يؤثر ذلك على 

التي تفرضه القوانين على المؤسسات المملوكة للدولة   واإلداريةالقيود الرقابية 

ار المصارف على منح قروض  إجب إلى  اإلداري األداءودلك من قصور 

تعتر معظم   إلى  أدىلشركات القطاع العام دون وجود ضمانات كافية مما 

القروض وبالتالي فإن النظام المالي الموجود بالمصارف محل الدراسة ال  

   تساعد في تقوية الوضع المالي بالمصرف. 

 رابعاً: بعد التسويق المصرفي 

 ( 22جدول رقم )

استجابة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة ببند )التسويق  

 لة واالتجاه ومستوى الدال  Tالمصرفي( وقيم اختبار 

 ت
رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 أوافق

  أوافق

لحد  

 ما

ال 

 أوافق

 أوافقال 

 بشدة 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 نظم المعلومات التسويقية السائد بالمصرف يوفر معلومات تساعد في دعم الميزة التنافسية من خالل 

1 
1 22 14 3 35 06 2.25 0.530 7.65 0.00 

ال 

 أوافق

2 
2 5 08 - 18 17 2.33 0.534 1.73 0.00 

ال 

 أوافق

3 
 موافق 0.00 6.75 0.671 3.40 6 15 06 38 15 3

4 
4 11 9 11 30 19 2.40 0.568 23.89- 0.89 

ال 

 أوافق

5 
5 13 07 03 37 20 2.23 0.547 12.87- 0.00 

ال 

 أوافق

6 
6 04 16 02 42 16 2.41 0.432 11.89- 0.00 

ال 

 أوافق
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7 
7 05 19 06 34 16 2.32 0.554 4.180- 0.60 

ال 

 أوافق

 
 0.00 -11.65 0.548 2.47 اإلجمالي

ال 

 أوافق

يتضح ان قيمة الوسط الحسابي الموزون   (22من خالل الجدول رقم ) 

اإلجمالي للفقرات الخاصة بالبعد الرابع من المحور الثاني )التسويق  

وبانحراف معياري   (2.47قد بلغ ) لمفردات عينة الدراسة المصرفي(

(وهو  0.00( ومستوى الداللة ) 11.65( بلغت )(t(، وأن قيمة اختبار 0.548)

أن الوسط الحسابي   إلىمما يشير  إحصائية( أي انه دالة 0.05اصغر من )

(،حيث بلغ  3الموزون يختلف عن الوسط الحسابي الفرضي البالغ )

( وفق مقياس ليكرت الخماسي مما  أوافقو يدل على مستوى )ال (وه 2.47)

يعني أن مفردات العينة يؤكدون على أن نظام المعلومات التسويقية المستخدم  

بالمصرف ال يوفر معلومات تساعد في دعم الميزة التنافسية . ويرجع ذلك الى  

صرفي  اإلدارة ألهمية نظم التسويق المصرفي ودراسة السوق الم إدراكعدم 

وتحديد الوضع التنافسي للمصرف . وكذلك عدم وجود اهتمام بالنواحي  

المتعلقة بالتوجيه السوقي للعمالء والمنافسين والوحدات اإلدارية وقياس مدى  

 جاذبية السوق. 

كل ذلك يدلل على أن النظام التسويقي المستخدم بالمصارف له تيثير كبير على  

ارف لتحقيقها سوس من الدعم للوضع  عدم تحقيق األهداف التي تسعى المص 

وتحسين الوضع  ، ربحية أقصى المالي والتركيز على القطاعات التي تحقق 

 التنافسي بين المصارف . 

  خامساً: الموارد البشرية

 

 ( 23جدول رقم )

  (استجابة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة ببند )الموارد البشرية

 اللة واالتجاه ومستوى الد   Tوقيم اختبار  
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ت
 

رقم  

 العبارة

  أوافق

 بشدة
 أوافق

  أوافق

لحد  

 ما

ال 

 أوافق

 أوافقال 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الداللة  tقيمة 

 برأيك نظام المعلومات السائد بداخل المصرف 

 أوافقال  0.00 23.2 0.526 2.25 06 39 3 14 18 1 1

 أوافقال  0.00 11.03 0.485 2.53 07 37 08 18 10 2 2

 وافقأ ال 0.00 16.05 0.527 2.34 6 38 06 15 15 3 3

 أوافقال  0.00 5.89 0.523 2.25 19 38 8 4 11 4 4

 أوافقال  0.00 17.9 0.565 2.00 11 32 07 10 14 6 5

 أوافقال  0.00 35.7 0.525 2.27 اإلجمالي

 

الوساط الحساابي الماوزون اإلجماالي ( ان قيماة 23يتضح من الجادول رقام )

لمفردات  للفقرات الخاصة بالبعد الخامس من المحور الثاني )الموارد البشرية(

قيمااة  أن(، 0.525)وبااانحراف معياااري  (2.27قااد بلااغ ) عينااة الدراسااة

( أي 0.05(وهو اصغر من )0.00(ومستوى الداللة )35.7( بلغت )tاختبار)

أن الوساط الحساابي الماوزون يختلاف عان  إلاىمماا يشاير  إحصاائيةانه دالة 

( وفاق أوافاقوهو يدل على مساتوى )ال ، (3البالغ ) الوسط الحسابي الفرضي

مقياس ليكرت الخماسي مما يعناي أن مفاردات العيناة يؤكادون علاى أن نظاام 

 من خالل الموارد البشرية.  ال تدعم الميزة التنافسية ومات بالمصارفالمعل

 ويرى الباحث أن نواحي القصور تتمثل في: 

وتيهيل الكوادر البشرية العاملة بالمصارف قيد الدراسة   إعداد ضعف  −

حيت لم تتح للعناصر البشرية العاملة بالمصارف فرص للتدريب على  

 (. 5ارة التقنيات المصرفية الحديثة )العب

انعدام الحوافز المادية وضعف الكفاءة التشغيلية بالمصارف محل   −

الدراسة أثر سلبا على فرص اإلبداع ومبادرات العاملين وكفاءة  

ضعف   إلى  أدىي ذ ال األمر التي تقدمها المصارف  اإلنتاجيةالعملية 

والتي ال تتناسب مع حجم العمل   اإلنتاجيةقدرة العاملين وكفاءتهم 
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التطور في القطاع المصرفي وهو ما أثر سلبا على القدرة  ومواكبة 

   التنافسية للمصارف قيد الدراسة.

−  

 . االستبيان المتعلق بالعمالء  5.3

 ( 24جدول رقم )

استجابة مفردات عينة البحث على العبارات المتعلقة ببند :)جودة الخدمات  

 ومستوى الداللة واالتجاه Tالمصرفية المقدمة( وقيم اختبار  

رقم   ت

 العبارة

  أوافق

 بشدة

  أوافق أوافق

لحد  

 ما

ال 

 أوافق

ال 

  أوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االتجاه الداللة  tقيمة 

 اختيار مصرفك بناء علىيتم 

 أوافقال  0.00 -3.78 0.557 2.57 17 33 10 11 09 1 1

 أوافقال  0.00 -7.54 0.495 2.55 17 32 13 04 05 2 2

 أوافقال  0.00 -10.78 0.578 2.33 16 34 16 14 0 3 3

 أوافقال  0.89 -18.05 0.547 2.45 0 32 08 12 28 4 4

 أوافقال  0.00 -12.25 0.675 2.56 13 35 12 13 07 5 5

 أوافقال  0.00 -24.98 0.538 2.43 08 40 12 16 04 6 6

 أوافقال  0.60 -15.74 0.576 2.46 10 28 10 15 17 7 7

 أوافقال  0.00 -19.27 0.536 2.55 20 35 20 13 07 8 8

 أوافقال  0.89 -57 .8 0.523 2.54 11 36 13 17 03 9 9

 أوافقال  0.00 -38.46 0.558 2.49 

 

(ان قيمة الوسط الحسابي الموزون اإلجمالي  24يتضح من الجدول رقم ) 

حول )جودة الخدمات المصرفية   للفقرات الخاصة بالمحور الخاص بالعمالء

وبانحراف   ( 2.49المقدمة( لمفردات عينة الدراسة من العمالء قد بلغ )

(ومستوى الداللة  35.58( بلغت )t(، وان قيمة اختبار) 0.558معياري )

أن   إلى مما يشير  إحصائية ( أي انه دالة 0.05(وهو اصغر من ) 0.00)

(،  3الحسابي الفرضي البالغ ) الوسط الحسابي الموزون يختلف عن الوسط 
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( وفق مقياس ليكرت  أوافق(و يدل على مستوى )ال 2.49)    حيث بلغ 

  لى أن جودة الخدمات الخماسي مما يعني أن مفردات العينة يؤكدون ع

ويتضح ذلك   بالمصارف المقدمة للعمالء غير جيدة وليس بالمستوى المطلوب 

عينة البحث من العمالء حول اختيار   إلى الباحث الموجه  أسئلةمن خالل 

العميل للمصرف تبين أن نظم المعلومات المستخدمة في المصارف قيد  

المحافظة عليهم   إلىدي يؤدي ال تحقق الرضاء المتوقع من العمالء وال الدراسة

 مركز تنافسي مناسب في السوق المصرفية.   إلى والوصول 

مما تقدم يرى الباحث ان المصارف غير مواكبة للتقنيات الحديثة في العمل  

المصرفي وهو ما يؤثر سلبا في مستقبل المصارف المدروسة وخاصة بعد  

 التقنيات الحديثة. االنفتاح االقتصادي ودخول منافسين جدد يستخدمون جل 

 .تحليل النتائج6.3

التي   الستجابات مفردات عينة البحث  اإلحصائية في هذا التحليل نوجز النتائج 

المتمثل في )نظم المعلومات( كمتغير   األول الباحث حول المحور  إليها توصل 

المعلومات، خصائص   وهي: نظم فرعية  أبعاد رئيسي مستقل والذي يضم ثالثة 

 المعلومات، بناء الميزة التنافسية 

 نظم المعلومات(). المتغير المستقل 1.6.3

 ( 25جدول رقم)

متوسطات واتجاه استجابة مفردات عينة البحث على المتغير المستقل)نظم  

    وأبعادهومات( المعل

االنحراف   المتوسط  المجال ت 

 المعياري 

 الترتيب  االتجاه 

1 
 نظم المعلومات 

 
2.54 0.42 

 ال  

 أوافق
1 

 0.55 2.49 خصائص المعلومات  2
ال  

 أوافق
2 

 0.57 2.43 الميزة التنافسية  ء بنا 3
ال  

 أوافق
3 

     

 االجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي
2.48 0.51 

ال  

 أوافق
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 . المتغير التابع )دعم الميزة التنافسية( 2.6.3

 ( 26جدول رقم)

متوسطات واتجاه استجابة مفردات عينة البحث على المتغير التابع)دعم الميزة  

    وأبعاده التنافسية(  

االنحراف   المتوسط  المجال ت 

 المعياري 

 الترتيب  االتجاه 

ال   0.54 2.47 التسويق المصرفي  1

   أوفق

1 

ال   0.81 2.46 متطلبات التقنية  2

 أوافق

2 

ال   0.52 2.39 جودة الخدمات المصرفية  3

 أوافق

3 

ال   0.49 2.57 االداء المالي   4

 أوافق

4 

ال   0.52 2.27 الموارد البشرية  5

 أوافق

5 

     

 االجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي

ال   0.57 2.43 

 أوافق

 

 

 

 

 

 . اختبار فرضيات البحث  3.6.3

استخدم الباحث تحليل االنحدار لبيان مقدار تيثير المتغير المستقل على المتغير  

المحسوبة والمستخرجة من النتائج من خالل   ,F) (tالتابع من خالل قيمتي 

 ( وهى كما يلي: P≤ 0.05)وعند مستوى معنويةSPSS) برنامج )

   األولىاختبار الفرضية الرئيسية 

عند   إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة : oHالفرضية الصفرية -أ

 بين نظم المعلومات ودعم الميزة التنافسية.   )α)0.05مستوى

عند   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  :1Hالفرضية البديلة  -ب

 بين نظم المعلومات ودعم الميزة التنافسية.   α ((0.05مستوى

 ( 27جدول رقم )

نتائج االنحدار الخطي البسيط بين نظم المعلومات في المصارف ودعم  

 فسية الميزة التنا
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مقياس  

 االختبار 

المتغير  

 المستقل 

 

 دعم الميزة التنافسية( )المتغير التابع 

معامل   معامل االرتباط 

 التحديد 

داللة النموذج   معامل االنحدار

معامل   الخطي

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة

2R  قيمة((t   مستوى

 الداللة

مستوى   F) قيمة)

نظم   الداللة

 المعلومات 
0.567 0.00 0.29 11.23 0.00 102.65 0.00 

( إلى أن هناك أثر للمتغير  27الواردة في الجدول رقم ) اإلحصائيات تشير 
)دعم الميزة التنافسية(، أد تشير   المستقل )نظم المعلومات( في المتغير التابع 

نتائج التحليل إلى أن نظام المعلومات المطبق في المصارف قيد الدراسة تؤثر  
والبالغة   F)الميزة التنافسية، ويدعم هذا التيثير قيمة )معنويا في بناء 

( التي بلغت  t، كما يستدل من خالل قيمة )إحصائيا( وهي دالة 102.65)
( وهذا يبين ان  0.05)αعند مستوى داللة إحصائيا( وهي دالة 11.23)

التنافسية،  ضعف نظم المعلومات له تيثير مباشر في نقص القدرة على الميزة 
والتي تنص  ، مما يقضي برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة

( بين نظم  0.05)α على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 المعلومات ودعم الميزة التنافسية . 
 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 

عند   إحصائية ال توجد عالقة ذات داللة   :oHالفرضية الصفرية -أ
بين نظم المعلومات والخدمات المصرفية المقدمة   )α)0.05مستوى 
 للعمالء.

 عند مستوى  إحصائية: توجد عالقة ذات داللة 1Hالفرضية البديلة  -ب
α(0.05 .بين نظم المعلومات والخدمات المصرفية المقدمة للعمالء 

 ( 28وجدول رقم )
ومات في المصارف  نتائج االنحدار الخطي البسيط بين نظم المعل

 والخدمة المصرفية المقدمة للعمالء

 مقياس االختبار

 المتغير المستقل

 

 الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء()المتغير التابع 

معامل  معامل االرتباط

 التحديد
 داللة النموذج الخطي  معامل االنحدار

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة 
2R ( قيمة (t 

مستوى 

 الداللة 

      قيمة اختبار

( (F 

مستوى 

 الداللة 

 0.00 4.78 0.00 936. 0.33 0.00 0.46 نظم المعلومات
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( إلى أن هناك أثر للمتغير المستقل  28الواردة في الجدول ) اإلحصائيات تشير 

  إذ )نظم المعلومات( في المتغير التابع)الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء(، 

تشير نتائج التحليل إلى أن نظام المعلومات المطبق في المصارف قيد الدراسة  

ا التيثير قيمة  تؤثر معنويا في الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء، ويدعم هذ 

((F ( وهي دالة 4.78والبالغة )إحصائيا ( كما يستدل من خالل قيمة ،t  التي )

( وهذا يبين ان  0.05) αعند مستوى داللة إحصائيا( وهي دالة 6.93بلغت )

ضعف في جودة الخدمة المصرفية المقدمة   إلى ضعف نظم المعلومات يؤدي 

ول الفرضية البديلة، والتي  للعمالء، مما يقضي برفض الفرضية الصفرية وقب 

( بين نظم  0.05)αتنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 المعلومات والخدمة المصرفية المقدمة للعمالء . 

 

 . االستنتاجات والتوصيات 5

 االستنتاجات. 1.5

المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات الموجود بالمصارف ال تتمتع   −

بناء على دراسة خصائص المعلومات التي تقدمها  بخصائص جيدة 

 المصارف. 

المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات الموجود بالمصارف ال تتميز   −

  اتخاذ ويعتمد عليها المصرف في  وال السرعة وغير كافية  بالدقة

قراراته وبالتالي فإن المعلومات التي يقدمها النظام ال تساهم في دعم  

 الميزة التنافسية. 

ال توجد شبكة اتصاالت تربط بين المصارف وفروعها وبين   −

االعتماد على   إلى المصارف ومصرف ليبيا المركزي مما يؤدي 

الوسائل اليدوية في توصيل البيانات والمعلومات وهذا جعل البيانات ال  

 والدقة والسرعة.   تتميز بالكفاءة والفاعلية

ي وهام من بين  مورد رئيس  إنها عدم التعامل مع المعلومات على  −

الموارد المختلفة بالمصارف واستغاللها لبناء نظم معلومات قادر على  

 المنافسة. 
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تقليدية   أنظمة نظام المعلومات الموجود بالمصارف محل الدراسة هي  −

ال يشارك العاملين في تصميم وبناء هذا النظام وال يوجد دعم لتسهيل  

 .  األنظمة عمل هذه 

  تقليدية  أنظمة لمصارف محل الدراسة هي نظام المعلومات الموجود با  −

 وال تساعد في بنا ميزة تنافسية بالمقارنة بالمنافسين. 

تقليدية   أنظمة نظام المعلومات الموجود بالمصارف محل الدراسة هي  −

وال تساعد في تخفيض تكاليف العمليات المصرفية وال يتيح سهولة  

الستجابة  موقع المصرف مما يؤثر على سرعة ا إلى وصول العمالء 

 لتوقعاتهم. 

اعتماد المصارف على تحقيق الميزة التنافسية ضعيف جدا من   إن −

خالل إشباع رغبات العمالء وتسهيل الخدمات وتوفير كافة الخدمات  

 المصرفية. 

النظام المالي الموجود بالمصارف محل الدراسة ال يساعد على تقوية   −

ات المصرفية  الوضع المالي بالمصارف وزيادة أرباح وتنويع الخدم 

يدعم الميزة التنافسية   النظام المالي ال  أن للعمالء ومن هنا يمكن تيكيد 

 . 

نظام المعلومات الموجود بالمصارف محل الدراسة غير كفيل   −

 للمصرف بتحقيق الرضا المناسب للعمالء والمحافظة عليهم. 

 

 . التوصيات 1.5

واالهتمام الشديد برغبات  التركيز على قدرات المصارف التسويقية  −

 العمالء وتفضيالتهم . 

أعلى قدر من   إلى توظيف الموارد البشرية وتطويرها للوصول  −

ويكون بتوفير   األقسامالحديثة في كل  الكفاءة في استخدام التقنيات

 البرامج الحديثة . 

التركيز على المتطلبات التقنية واالقتراب أكثر من العمالء وتسهيل   −

ة رغبتهم في منتجات المصرف وترسيخ الميزة  الخدمات لزياد

 التنافسية . 
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االهتمام بالعاملين بالمصارف وتحفيزهم نحو إجراء التحسينات   −

 تحقيق الميزة التنافسية.  إلىالمستمرة بما يقود 

وقدراتهم التنافسية وذل    إمكانياتهم ضرورة قيام المصارف برفع  −

لدعم التطوير   استراتيجية بتطوير نظام المعلومات ووضع خطط 

 والبحث. 

  أجهزة بناء البنية التحتية لنظام المعلومات بداخل المصارف من  −

ومعدات وبرمجيات وشبكات اتصال ومتابعة رغبات العمالء  

 والموردين والمنافسين. 

ضرورة االهتمام بالتوجيه السوقي للمصارف ناحية العمالء   −

  واألقسام  والمنافسين والتنسيق بين الوحدات الداخلية والخارجية 

 لخدمة العميل. 
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 . 36، ص 2007الفكر الجامعي للنشر، 

العلمية،  واألسس  األصول االستراتيجية اإلدارةاحمد،  عوض، محمد  -

 . 2003الدار الجامعية، 

السيد احمد، مراجعة وتدقيق نظم المعلومات، الدار   أمين لطفي،  -

 .54،ص 2005،اإلسكندريةالجامعية 

  المعلومات دار محمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة  -

 .  85، ص 2006الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، دور نظم المعلومات في دعم المصارف،  أبو القاسممسعود سالم  -

 . 22، ص 2012اجستير غير منشورة، رسالة م

اإلسكندرية  ، األلفية الثالاثة، جامعة االستراتيجيةنادية العارف، اإلدارة  -

،  2000جمهورية مصر العربية الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية، 

 . 84،85ص 



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 78 

 

نحاسية رتيبة، أهمية اليقظة التنافسية للمؤسسة، رسالة ماجستير، فرع   -

   .25، ص 2002/2003الجزائر،إدارة األعمال، جامعة 

  منتاااااديات اليسااااار للمكتباااااات وتقنياااااة المعلوماااااات علاااااى الااااارابط .-

WWW.sahrabank. com. 

 

 ثانياً: المراجع اإلنجليزية

Barney, J.B. "Gaining and sustaining compose 

advantage", 2nd ed., London: learning, UK.2002. 

Cupta U. Information: Success in the 21st Century, 

Prentice–Hall, New Jersey, USA 2003 

  



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 79 

 

 

 يتجه التحكيم البحري؟   أين إيل
 فيليب دولبيك ـ رئيس غرفة التحكيم البحري باريس. 

 د. عبد الحميد الساعدي  ترجمة

 كلية القانون والعلوم السياسة /جامعة غريان 

 تقديم :ـ  

والتقنية التي يعيشها العالم اليوم والتي أفرزت لنا  نظرا للتطورات العلمية 

وخاصة  ، من ضمنها اللجوء المتكرر للتحكيم، تطورات على الصعيد القانوني

في األوساط التي تعتمد علي الخبرات الفنية وعلي رأسها التحكيم البحري الذي  

يتمتع بها  أصبح رائجا في أيامنا هذه. نظرا للمهنية والحرفية والسرعة التي 

 هذا النوع من أنواع التحكيم. 

أستاذ في القانون الخاص بكلية  ، ونظرا ألن كاتب هذا المقال باللغة الفرنسية

وفي ذات الوقت رئيس لغرفة التحكيم  ، 1باريس  السوربون القانون جامعة 

األكاديمي   البحري بباريس فإن مقاله هذا يجمع بين دفتيه الجانب النظري 

 حصيلة خبرة عملية طويلة جدا.  والجانب العملي

ولهذا كان دافعنا في هذا العمل هو معرفة التوجهات العملية والفنية التي يتجه  

نحوها التحكيم البحري علي الصعيد الدولي. خاصة وأن ليبيا دولة تعتمد بشكل  

أساسي علي استيراد احتياجاتها وتصدير سلعها عن طريق البحر ومن تم فإن  

نونية الناتجة عن هذا النوع من األنشطة سيكون في ازدياد  اإلشكاليات القا

مضطرد خاصة وأن أغلب المعامالت البحرية تحتوي بشكل أو بآخر علي  

شرط أو مشارطة للتحكيم. ومن تم وجب علينا معرفة االتجاهات التي ينحو  

 إليه التحكيم البحري في األيام القادمة. 

ن نحترم أصول الترجمة العلمية  حرصنا جاهدين في هذا العمل المتواضع أ

محاولين قدر اإلمكان المحافظة على إيصال ما يرغب كاتب  ، الموضوعية

المقال في إيصاله للقارئ الكريم، وهو ما حدا بنا ا بداهة ا لالبتعاد عن  

 الترجمة الحرفية للعبارات الواردة في النسخة األصلية لهذا المقال. 
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وان كان غير ذل     فيق فبفضل من هللاهذا جهدي جهد المقل إن أصبت التو 

 اكتفي بشرف التجربة وأجر المجتهد. 

   

 

ذلك انه في وقت  ، لقد شهد التحكيم البحري في السنوات األخيرة تطورا مهما

ما كانت اغلب المنازعات المعروضة علي المحكمين متعلقة بعقد إيجار  

أو   charte – parties)) أو تفسير مشارطة إيجار السفينة ، السفن

تلك   التطورات المتعلقة بييام السقائف ومهلة االنتظار. المهم في األمر أن 

إال أن   المنازعات كانت متعلقة بتساؤالت ذات طبيعة بحرية خاصة. 

بحيث  ، االجتهادات التحكيمية البحرية عالجت كل تلك اإلشكاليات بشكل منتظم

لم يعد لمثل هذه الدعاوي ذات األهمية التي كانت لها في الماضي. ولكن هذا ال  

يعني أن هذه المنازعات قد عولجت نهائيا فال يوجد ما يمنع من أن تعرض  

 أحيانا للنقاش.  

في المقابل ظهرت بعض اإلشكاليات الجديدة المهمة منها ما يخص فسخ  

بعقود الوكاالت البحرية وأيضا ما يتعلق  أو ما يتعلق   مشارطة إيجار السفينة 

التي تسمح لألطراف بإعادة التفاوض علي العقد المبرم   ببعض البنود االتفاقية

بينهم في حالة حصول ظروف طارئة ذات طبيعة اقتصادية أو فنية تهدد  

أو ما يخص إفالس   la clause de hardsip التوازن العقدي المتفق عليه 

حكيم البحري الذي كان منصبا بشكل تقليدي علي  بعض من المجهزين .الت

مما جعل العديد من اإلشكاليات ذات الطبيعة  ، النقل البحري تطور بشكل كبير

كما هو الحال في  ، االقتصادية تطفو على السطح وبدأت تفرض نفسها

وما يخص أيضا أجرة  ، وعقد إيجار جزء من السفينة التكتالت بين المجهزين 

 ق بالنقل البري. النقل أو ما يتعل

للتحكيم بل امتدت   هذه التطورات لم تقتصر فقط علي الجانب الموضوعي

محال للنزاع أكثر   لتشمل الجانب اإلجرائي ذلك أن التحكيم البحري قد أصبح 

مما كان عليه الحال في الماضي. حيث أن بعضا من اإلشكاليات الخاصة به  

و الحال فيما يخص قبول  أصبحت تقلق المشتغلين في الوسط البحري كما ه

الدعوي أمام التحكيم هذا القبول واإلشكاليات المرتبطة به أصبحت أكثر عددا  

مما كان عليه الحال في الماضي خاصة ما يتعلق بحلول المؤمن محل المؤمن  
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له في التيمين البحري أو ما يتعلق بالبند االتفاقي الخاص بتحديد المستفيد من  

  يتعلق بخطاب الضمان.   وأيضا ما    la clause de loss payeeالتيمين،

،  أما بالنسبة آللية عمل التحكيم فهي أيضا لم تنج من النقد في بعض األحيان

قوائم المحكمين وعلي اللجوء إلي محكمين مختصين في   وهو ما يصدق علي 

األساسي   وهو ما ينطبق أيضا علي الدور، المجال محل الخصومة التحكيمية

جان الخاصة بغرف التحكيم كما هو الحال بالنسبة للدور الذي  الذي تلعبه الل

تلعبه لجنة غرفة التحكيم البحري في باريس. إال أن هذه االنتقادات ال يجب أن  

تؤثر سلبا علي التحكيم البحري الذي يحتفظ بمستقبل زاهر طالما انه كان  

 وسيزال محتفظا بطبيعته المهنية والحرفية. 

حر قد تغير : فالمجهزون العمالقة اقل عددا في أيامنا هذه  هذا يعني أن عالم الب 

قد اخذوا مكانهم .   (الماليين)مما كان عليه الحال في الماضي ذلك أن الممولين 

وهو ما يصدق بالتوازي علي الشاحنين الذين لم يعد من أولوياتهم االهتمام  

بالجانب البحري المتعلق بنشاطاتهم تاركين المجال لوسطاء النقل أو لغيرهم  

. االعتبارات التجارية   من المشتغلين في وسط النقل البحري أو اللوجستي 

التجارية   العديد من التسويات والوساطة الصرفة أصبحت مهمة جدا مما افرز 

عقود اإلدارة تلعب في أيامنا هذه    1وما شجع علي فض النزاعات بالصلح.

مما جعل لها   دورا مهما في إدارة األخطار االقتصادية والمالية وأيضا القانونية

 مكانة مهمة وجدية في عالم البحر. 

ذلك أن  ، المذكورة أعالهكل التطورات  سنيخذ في االعتبار ضمن هذه الدراسة

هذا العمل ينصب علي اإلجابة عن التساؤل التالي : إلي أين يتجه التحكيم   محل

علينا معالجة هذا األمر بشكل مبسط وواضح بحيث  2وهو ما يوجب  ؟ البحري

نتعرض للتساؤالت المتعلقة بالجانب الموضوعي قبل معالجة اإلشكاليات  

 المتعلقة بالجانب اإلجرائي. 

 

 
1V. J. Lux, The interpretation between mediation and  

arbitration, Bull. BIMCO 2015, vol. 110, 64 
2V. égal. Compte rendu du Congrès ICMA XIX, Gazette CAMP,  

n° 38 ; plus général. v. Droit maritime, Précis Dalloz 2014, 
n° 487.    
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 :ـ التطورات الموضوعية للتحكيم البحري.  أوال

أول هذه التطورات تتعلق بالنشاطات البحرية نفسها التي لم تعد اليوم كما كانت  

في حين أن منازعات أخرى  ، فالنزاعات التقليدية قد قلت ، عليه الحال باألمس

 جديدة قد ظهرت. 

 أ ـ تراجع النزاعات البحرية التقليدية 

أحد األفكار القانونية الخاصة بالمجال البحري نجدها فيما يعرف بنظرية  

التي تقوم في األصل علي فكرة التضامن األصولية في   .1الخسائر المشتركة 

عالم البحر ومع ذلك فان هذه النظرية قد تعرضت للنقد علي اعتبار أنها ترجح  

ي ذلك فان  مصلحة المجهزين علي حساب مصلحة البضائع. باإلضافة إل

أو التحكيمية الخاصة بها طويلة ومكلفة في الغالب األعم   اإلجراءات القضائية 

من الحاالت وهو ما يبرر العديد من التسويات الودية التي عقدت في هذا  

المتعلقة بالخسائر البحرية   وما يبرر لنا أيضا ندرة اإلشكاليات ، الخصوص 

كانت عليه الحال في الماضي.  المشتركة المعروضة علي التحكيم خالفا لما 

انظر علي سبيل المثال  ).قد اختفت نهائيا ولكن هذا ال يعني أن هذه النزاعات 

ولكن األكيد أنها اقل بكثير   (1921الحكم غرفة التحكيم البحري باريس رقم 

 مما كانت عليه الحال في الماضي. 

ذات الكالم يصدق علي الملفات المتعلقة بالمساعدة البحرية التي تجد مكانا  

واسعا لها في مجال سفن النزهة ومع ذلك فان اإلشكاليات المتعلقة بالمساعدة  

البحرية أقل عددا في سفن نقل البضائع وفي الواقع العملي. وهنا يجب علينا  

الذي أصبح أمرا ميلوفا في   la clause de scopicالقول بان النبذ أالتفاقي  

عقد المساعدة البحرية والذي يخرج عن اآلليات التقليدية لعقد المساعدة  

البحرية قد ساهم بشكل كبير في الحد من عدد النزاعات المتعلقة بهذا األمر  

حيث انه إذا أصيبت السفينة محل المساعدة بيضرار ال يحق للسفينة التي تقوم  

  للتساؤل عن طبيعة هذا البند أالتفاقي  ما يدفعنا  وهو ، بالمساعدة أي مقابل

 .  2وكيف انه يحول عقد المساعدة البحرية إلى عقد جزافي 

 
1: quelques problèmes actuels,  sV. Latron, Avaries commune 

Gazette CAMP, n° 8 ; F. Denèfle, L’avarie commune, 
Gazette CAMP, n° 34  

2Paris 11 sept. 2014, DMF 2014, 982, obs. Rebora.  
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أما ما يخص النزاعات المتعلقة بالنقل وخاصة تلك المتعلقة بالبضائع والتي  

يسعي للتخلص من تلك المسؤولية بإثبات   فالناقل البحري، أصبحت ميلوفة

وهو ما سمح به المحكمون في الحكم التحكيمي   بحريخطي الشاحن أو الخطي ال

أن الخبرة تقضي  )الذي جاء فيه  1712لغرفة التحكيم البحري باريس رقم 

بان الكشف الذي قام به المجهز علي سفنه العاملة بالرغم من انه كان كشفا  

متطورا وخاصة بالنسبة للمعدات التي استخدمها في هذا الكشف إال أن هذا  

. علي كل  (دود األثر بالنسبة للمسافات البعيدة التي تقطعها السفناألخير مح

حال هذه النزاعات اقل عددا اليوم مما كانت عليه الحال في الماضي. وأما  

 بالنسبة للخطي البحري فانه سيختفي عاجال أم آجال. 

ذات األمر يصدق علي التساؤالت التقليدية المتعلقة بعقد إيجار السفينة  

وعن   ( أيام السقائف)ث أننا مازلنا ندافع عن تحديد مهلة االنتظار حي، بالرحلة

وغيرها  1دفع قيمة المهلة اإلضافية عن تلك المدة وعن فكرة وصول السفينة 

 الكثير من األفكار . 

ومع ذلك يجب القول بان االجتهادات التحكيمية قد استبعدت بشكل تدريجي هذه  

لي التحكيم. ولكن هذا ال يعني أن  مما أدى إلي ندرة في عرضها ع النزاعات 

 كل التساؤالت قد عولجت نهائيا وفي هذا المجال يمكن أن نستعرض ما يلي :ا  

الذي تتلخص وقائع الخصومة   1215حكم غرفة التحكيم البحري باريس رقم 

فيه في معرفة ما إذا كانت األحداث الذي أدت إلى مغادرة الرئيس بن علي  

التي قام بها عمال الموانئ يمكن أن تعتبر   تونس العاصمة والمظاهرات 

إال أن المحكمين لم يسمحوا بذلك   ؟ إضرابا يسمح بقطع مهلة االنتظار أم ال

 نظرا الن هذه االحتجاجات لم يكن لها طبيعة مهنية. 

 
1les  : dans l’affrètement au voyage, « Sentence CAMP n° 1212 

risques nautiques d’accès au quai, qui demeurent à la 
charge de l’armateur, ne naissent qu’au moment où le 
poste commercial où le navire doit se rendre est libéré » ; 
égal. Paris 26 sept. 2012, DMF 2013, 17, obs. Arradon, à 
propos de l’interprétation de la clause « free in custom of 
port, quai fournisseur liner out ». v. encore, J. Lerbret, Les 
bateaux, les charançons et les arbitres, Gazette CAMP, n° 

35.    
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يمكن االستشهاد أيضا بالحكم التحكيمي لغرفة التحكيم البحري باريس رقم  

ار التي تواجه مستيجر السفينة للشاحنين  والذي تطرق إلى طبيعة األعذ  1213

ويلعب هذا األعذار  ، إلعالمهم باستعداد السفينة الستقبال أو تفريغ البضاعة

أيام السقائف(. هذا األعذار يمكن أن  )دورا مهما لتحديد بداية مهلة االنتظار 

إعالنه  والقول بين قبول المستيجر لهذا األعذار لحظة ، الواقع في يثبت عكسه

  يحرمه من أي طعن في العقد قول في غير محله ألنه يعطي لألعذار السابق 

 قوة ال يتمتع بها ال بموجب العقد وال بموجب القانون. 

 ب ـ تجدد المنازعات البحرية. 

إذا أردنا الذهاب إلي أبعد من المسائل التقليدية في عقد إيجار السفينة بالرحلة  

وأيضا ضمن عقد   1شحن أو ضمن عقد اإليجارأو بتعريف الناقل في وثيقة ال

أو   إيجار السفينة بالزمن أو حول الضرر الذي أصاب السفينة بسبب البضائع

بسبب المحروقات أو حول تحديد المدة التي تكون فيها السفينة غير صالحة  

أو ما   2غير اآلمن  أو حول تحديد فكرة الميناء   hire-offلالستغالل التجاري 

 أيضا حول االمتيازات التي يتمتع بها  3لحسابات بين األطراف يتعلق ببعض ا

 مؤجر السفينة في مشارطة اإليجار الزمنية والذي لم يتحصل علي حقه . 

أخرى يمكننا مالحظة ظهور العديد من اإلشكاليات القانونية الجديدة   من جهة

نون  الخاضعة للقواعد العامة لاللتزامات أكثر من كونها تطبيقا لقواعد القا

من ذلك التساؤل المتعلق بالجزاءات الخاصة بمشارطه اإليجار  ، البحري

هذه اإلشكالية تقودنا  ، الزمني للسفينة بسبب عدم االنتظام في دفع قيمة األجرة 

للتساؤل عن تكييف متى تكون الدفعة التي تم الوفاء شرطا في العقد؟ ومتى  

ضا علي اإلشكاليات  تكون مجرد عبارة عادية في العقد؟ وهو ما يصدق أي

 القانونية المتعلقة بإدارة العقود. 

 
1; égal. J. Lerbret,  J.Y. Thomas et Ph. D., Gazette CAMP, n° 24 

Le tiers porteur du connaissement, le fréteur au voyage, le 
transporteur maritime et l’arbitrage, Gazette CAMP, n° 23. 

2V. aff. Ocean Victory, Commercial court 2014, 1 LLR 59 ; égal.  
Kashima port, 2015, 1 LLR 381 

3Bull. BIMCO 2016, vol. 111, 56  
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وهذا ما يدفعنا إلي التفكير في البند الذي يسمح للمتعاقدين بتعديل العقد في حالة  

وشروط االحتفاظ أو الحفظ  ، حصول ظروف طارئة تهدد توازن العقد بينهم

ل ظرف  حصو التي تلزم األطراف بالقبول بتعديل اتفاقهم بشكل جديد في حالة

طارئ .من اجل الوصول إلى حل للمسيلة. وفي هذا الصدد يمكننا االستشهاد  

والحكم رقم   1172بالحكم التحكيمي لغرفة التحكيم البحري باريس رقم 

اللذين عرضا بشكل مسبق الحلول الخاصة ببند التعديل بسبب   1179

 . 1الظروف الطارئة  

بالمستجدات المتعلقة بعقد إيجار السفينة  تساؤل أخر يفرض نفسه فيما يتعلق 

(. هذا الحكم بدأ بالتذكير بين  21222)حكم غرفة التحكيم البحري باريس رقم 

أجرة السفينة هي المقابل المتفق عليه بين األطراف من أجل التمتع بخدمات  

وبان   ( السفينة ومن بينها وضع السفينة في الميناء يعتبر التزاما أساسيا

الذي دفع كل األجرة من حقه الحصول في المقابل علي كل  )المستيجر 

وبين )من حقه االستفادة من السفينة في الميناء طيلة   ( الخدمات التي يستحقها

المدة التي تتماشي مع قيمة األجرة التي قام بدفعها وليس فقط الوقت الالزم  

 لنقل الكمية الفعلية للبضاعة التي تم نقلها(. 

مثل في سفينة تم إيجارها لرحلة واحدة ولنفرض أن ميناء  وقائع هذا الحكم تت

أ(. عند الوصول الي هذا الميناء طلب المستيجر الحصول علي مهلة  )الوصول 

انتظار إضافية ألسباب تجارية. قام الربان بتنفيذ ذلك وبعدها أخبر بان السفينة  

اء )ب(.  في االنتظار. في هذه الفترة وجد المستيجر مشتريا جديدا في المين

  إدخال تعديل علي العقد  حيث بدأت المفاوضات الخاصة بمشارطة اإليجار وتم 

 ب(.  )حتى يتم تفريغ البضاعة في الميناء  

 
1; égal. Les clauses de hardship et  égal. DMF HS 16, n° 130 

d’exonération de responsabilité dans les chartes parties, 
Gazette CAMP, n° 29 ; rappr. J.Y. Thomas, Une nouvelle 
forme de performance clause : une anti clause de 

hardship ? Gazette CAMP, n° 28. 
2égal J. P. Laffaye, De l’avenant au contrat, de la réversibilité  

et du temps de planche, Gazette CAMP n° 39. 
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فإذا ما تم تفريغ السفينة بشكل مستمر ودون توقف فان السؤال الذي يفرض  

نفسه هو معرفة ا كما يدعي المجهز ا ما إذا تم حسبان المدة التي ظلت فيها  

ينة في االنتظار كييام السقائف، أو كما يري المستيجر إن مدة االنتظار  السف

يجب أن يحتفظ بها وال يتم حسبانها فكما يري هذا األخير ان من حقه االستفادة  

من مدة مهلة انتظار إضافية في الميناء األول )أ( وال يجب ان يتم نقاشه أما  

قتضاه تم تغيير ميناء  التعديل الذي حصل علي مشارطة اإليجار والذي بم 

التفريغ فانه يعني في واقع األمر أن التعديل قد ورد علي هذه النقطة فقط  

. وبالتالي فإن العقد األصلي يجب أن يحتفظ  ( )وهي التعديل في وثيقة التيمين

ذلك أن التعديل لم يحدث أية جدة في محل العقد وال يمكن  ، بكل قوته اإللزامية

 ديد. اعتباره مصدرا التفاق ج

الحظ المحكمون أن إرادة األطراف في هذا العقد قد انصرفت إلي إقرار  

ميناءين للتفريغ وبين حساب مهلة االنتظار غير قابلة لالرتداد وبالتالي فإن  

 المحكمين قد أعطوا الحق الدعاءات المستيجر. 

،  غبالنسبة لهيئة التحكيم فإنه من الممنوع دمج المدة الممتدة بين ميناءي التفري

وبين التعديل الذي حصل ال يسمح للمجهز أن يطالب بحساب مدة واحدة  

 للتفريغ وطالب بحساب مدة خاصة بكل ميناء تفريغ. 

بمعني أخر : فان التعديل الذي حصل علي العقد والذي بمقتضاه تم إضافة  

ميناء تفريغ أخر للمستيجر ال يسمح بان تكون مهلة االنتظار في الميناءين قابلة  

تداد وبان حساب هذه المدد يجب أن يكون مستقال وبالتالي فان هذا التعديل  لالر

يغير أي شيء بالنسبة لعملية التفريغ المتفق عليها بشكل مسبق   في الواقع لم 

الالزم   بين األطراف سواء بالنسبة للميناء األول أو بالنسبة الستمرارية الوقت 

 للتفريغ. 

طة باستحالة التنفيذ لعقد إيجار السفينة  تساؤالت أخري بدأت تفرض نفسها مرتب

كل العالقات  ، وخاصة بالنسبة للتشريعات األوربية التي حظرت في فترة ما

المالية مع ساحل العاج مما نتج عنه استحالة تنفيذ مشارطات إيجار كان ميناء  

وبالتالي فإن المصاريف التي تحملها المجهز  ، الوصول فيها في ساحل العاج

ة محققة ولكنها ليست كسبا فائتا )حكم غرفة التحكيم البحري  تعتبر خسار

 الذي قضي بان هذه التعويضات تعطي قيمة لعقد باطل(.  1195باريس رقم 



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 87 

 

هي أيضا   ,1مشارطة إيجار السفينة  المشاكل المرتبطة بفسخ العقود وخاصة

أقل مما كانت عليه الحال في الماضي. ومع ذلك يمكننا اإلشارة إلي إحداها  

فقام المجهز باسترجاع  ، يث أن مستيجر السفينة قرر فسخ العقد بشكل مسبقح

ولكن إذا  ، سفينته ونجح في بيعها بشكل سريع وبشروط وثمن ممتاز بالنسبة له

ما قام ببيعها لحظة التسليم المتفق عليها في مشارطة اإليجار سيلحقه ضرر  

 من ذلك.  

المسبق لمشارطة اإليجار   المحكم المعروض عليه النزاع المرتبط بالفسخ

رأي بان المجهز خفف من خسارته وبالتالي فهو محروم من كل  ، الزمنية

إال أن المحكمة رأت بان سبب البيع مرتبط بشكل مباشر بعدم  ، تعويض 

حصول المجهز علي مستيجر أخر للسفينة بنفس الشروط السابقة وبين تقلبات  

الظروف فإن من حق المجهز  وفي هذه ، األسعار ستحصل في كل األحوال

وهو ما ال يمكن أن يمر دون  ، الحصول علي تعويض عن الفسخ المسبق للعقد 

 مالحظة. 

يجب ان نذكر في النهاية بان الصور الجديدة لعقود اإليجار والمعمول بها في  

يعتبرون وسيعتبرون في  ، وخاصة عقد إيجار السفينة بالمكان، أيامنا هذه

 .2يات وصعوبات جديدة ومهمة في الواقع العملي المستقبل مصدرا إلشكال

  مع جهة أخرى يجب علينا األخذ في االعتبار األخطار البحرية الجديدة 

فقد سبق وحكم في هذا الخصوص بان بند  ، وظهور القرصنة البحرية من جديد 

ولكنه ال يغطي الفقد  ، العبور البحري يغطي الضرر المباشر المرتبط بالنقل 

الغير )القرصان الذي قام بيخذ جزء من البضاعة عندما كانت   الناتج عن تدخل

  3السفينة واقفة في المرسى(

 
1V. Tassel, La résiliation unilatérale du contrat à durée  

déterminée ; application à la restitution anticipée du navire 
par l’affréteur à temps, Gazette CAMP, n° 30. égal. dans 
les voyage C/P, The MTM Honk Kong, Bull BIMCO 2016, 

60. 
2Ph. D. Vessel sharing agreement, slot charter and arbitration,  

a civil law point of view, ICMA XIX. 
3», DMF 2015, 348, n° 7, obs.  The Valle di Cordoba V. « 

Cachard. 
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هذه التطورات الموضوعية في النشاطات البحرية ال يجب أن تغيير طبيعة  

هذه الميزة يجب أن تبقي  ، التحكيم البحري الذي مازال وسيزال تحكيما مهنيا

عتبار التطورات الحاصلة في هذا  محافظة علي مكانها خاصة إذا أخذنا في اال 

 الخصوص علي المستوي اإلجرائي. 

 ثانيا :ـ التطورات اإلجرائية في التحكيم البحري. 

التحكيم البحري شينه شين كل أنواع التحكيم األخرى خاضع لقانون  

  ( أي قانون التحكيم)اإلجراءات المدنية ولقانون التحكيم نفسه ونعلم جيدا انه 

لإلجراءات المدنية وخاصة مبدأ التواجهية   محتفظ بالمبادئ األساسية 

إال أن هذا ال يعني أن التناغم بين هذه المبادئ في  ، واالستقاللية والحياد 

التحكيم البحري ال يعترضه بعض من الصعوبات . سنحاول قول بضع كلمات  

حول هذا الموضوع ولكن بعد عرض المشاكل اإلجرائية الصرفة التي تفرض  

نفسها بشكل متكرر ويمكن أن نقول بينها تفرض نفسها بشكل مبالغ فيه في  

 أيامنا هذه.  

 أ ـ التحكيم البحري والقانون اإلجرائي. 

التساؤل الخاص بحلول المؤمن محل المرسل إليه في حقوق هذا األخير  

في الرجوع علي المسئول عن الفعل   وبالتالي مسيلة قبول دعوي المؤمن 

  مما يؤهلها ألن تكون محال ألطروحة ، الضار من المسائل كثيرة الحصول

ؤمن الذي قام بتعويض المؤمن له أو المستفيد  . يجب التذكير بين الم1دكتوراه 

ويرغب في الرجوع  ، من التيمين عن األضرار أو الفقد الذي لحق بالبضاعة 

يجب عليه أن يثبت أنه دفع فعال قيمة التيمين المذكورة في وثيقة  ، علي الناقل

وهو ما يفرز العديد من اإلشكاليات من الناحية العملية ذلك أن  ، التيمين

لتيمين ال ترغب دائما في إبراز وإظهار شروطها الخاصة .  شركات ا

ذات   المحكمون ال ينظرون إلي هذا األمر نظرة متشددة خالفا لموقف القضاة. 

األمر يفرض نفسه في الحلول أالتفاقي الذي يشترط لصحته القيام بالوفاء  

حيث نجد أن المحكمين  ، والحصول علي سند مخالصة مؤقت يسمح بالحلول

 ,sentence CAMP)لون مع هذا النوع من الحلول بنوع من المرونةيتعام

 
1-M. Diango, La subrogation de l’assureur maritime, th. Aix 

Marseille 2015 
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n° 1209 ; sentence CAMP, n° 1220 )   أكثر مما عليه الحال

بالنسبة لموقف القضاء العادي. ذلك أن المحكمين ال يترددون في تيسيس  

 أحكامهم علي اإلرادة الباطنة لقبول الرهانات الخاصة بالحلول. 

ول الدعوي ا محل البحث ا نجد أن محكمي غرفة  وفيما يخص إشكالية قب

  التحكيم البحري باريس قد أتيحت لهم الفرصة حول طبيعة ونطاق شرط 

« loss payee »   الذي يوضع في بعض األحيان في وثائق التيمين والذي

ويحدد في الغالب األعم من  ، يحتوي في واقع األمر على إنابة في الدفع

كمستحق لمبلغ التيمين. ومن هنا نجد   مرسل إليهالحاالت مصرف المشتري ا ال

أن اآلليات القانونية للقواعد العامة في نظرية االلتزامات تتماشي بشكل منطقي  

 ومطلق مع االحتياجات العملية للمشتغلين في المجال البحري. 

إشكالية أخرى تم حلها وهي تلك الخاصة بالمحتوي الذي يمكن أن نعطيه الي  

المبرمة بين المؤمن وبين المجهز أو أندية الحماية البحرية  خطابات الضمان 

بعد حجز السفينة بسبب دين التعويض الواجب علي المؤمن لصالح المرسل  

إليه بسبب الفقد أو الضرر الذي لحق بالبضاعة خالل السفر البحري. هذا  

النوع من خطابات الضمان يحتوي في الغالب األعم من الحاالت علي شرط  

م هذا الشرط يعتبر خروجا علي الشرط الموجود في مشارطة  التحكي 

وبما أن استبدال تلك الشروط واضح فانه من المؤكد أن الشرط   اإليجار 

 المدرج في خطاب الضمان له األولوية.  

الواقع العملي يشهد بين هذا النوع من خطابات الضمان أصبح معروفا بشكل  

التحكيم البحري باريس يقوم في أغلب  واضح وأن االختصاص المنعقد لغرفة 

 األحيان علي الشروط التي تم التفاوض عليها ضمن هذه تلك الشروط. 

نضيف أيضا أن القواعد الخاصة باالختصاص والتي تستقل عن الباقي من  

لم تعد محال للنزاعات ذلك أن بطالن شرط التحكيم  ، أحكام القانون البحري

ذا البطالن منعدم الوجود فال يوجد إال القليل  أمر نادر جدا لكي ال نقول بين ه

 . 1من األمثلة علي هذا البطالن أو انعدامها أصال 

 
1; en  en 18 déc. 2014, DMF 2015, 204, obs. Scapelv. Rou 

dernier lieu, v. les espèces in DMF mars 2016 
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ما يشهده الواقع العملي بخوص شرط عدم المتابعة   ماذا يمكننا أن نقول حول 

وهو ما دافع عنه البعض وانتقده البعض   anti- suit injonctions القضائية

يلة دفاع جيدة وفعالة عن شرط التحكيم  األخر ولكن هذا الشرط مازال وس 

المدرج في مشارطة اإليجار ومع ذلك فانه ال يمكننا القول بين تطبيق هذه  

 الشروط أمر مقنع.  

فإننا مع  ، إذن كان احترام القواعد األساسية لإلجراءات المدنية يعتبر أمرا مهما

إفالس بعض  ذلك نري بزوغ بعض اإلشكاليات الجديدة والمهمة ذات االرتباط ب

. ومع ذلك ال يجب أن تصبح اإلجراءات ا كما هي  1المجهزين أو المزودين 

عليه الحال أحيانا ا محال للتالعب والمماطلة. ومع ذلك فان هناك مشقة  
أخرى نتجت أو علي األقل بإمكاننا استنتاجها عند تطبيقنا المتكرر لقانون  2

 التحكيم نفسه. 

 .ب التحكيم البحري وقانون التحكيم

قانون التحكيم شهد في السنوات األخيرة تطورات كبيرة سواء علي مستوي  

قانون اإلجراءات المدنية( أو علي مستوي األحكام  )النصوص التشريعية 

واالجتهادات التحكيمية المهمة أو علي مستوي االجتهادات الفقهية ذات الجودة  

ر أصال ا بطريقة  العالية. هذا القانون يجب أن يطور نفسه ا مع انه قد تطو

السرية،  ، واالستقاللية الحياد ، منسجمة مع المبادئ األساسية : التواجهية

والتسبيب. هذه المبادئ التي تم االعتراف بها والتيكيد عليها وصياغتها بشكل  

  متناغم ضمن أحكام الئحة التحكيم لغرفة التحكيم البحري باريس وبالتالي فانه 

 من البعيد جدا عن أفكارنا وضع تلك المبادئ محل ريبة أو شك.  

ومع ذلك فان التطبيق الفعلي لتلك المبادئ ال يجب أن يتم بشكل يقوض الميزة  

  الرئيسية للتحكيم البحري وهي انه تحكيم مهني ومحترف.

 3إال أن البعض يعتبر أن اآللية المعمول بها ضمن غرفة التحكيم المتخصصة 

قائمة المحكمين( ال تعتبر  )لتحكيم البحري باريس لتحديد المحكمين كغرفة ا

 
1The Res cogitans, 22 oct. 2015, Bull. BIMCO 2016, 58.  
2L’expression est de F. Arradon, Gazette CAMP, n° 20.  
3ées. Elles sont Etant précisé que les listes ne sont jamais ferm 

régulièrement renouvelées et laissent toujours la 
possibilité aux parties, si besoin est, de choisir des 
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متماشية كما يجب مع مستلزمات التحكيم وال مع الحرية التي يجب أن تتوفر  

   لألطراف في اختيار محكميهم. 

ذلك أن الواقع العملي يشير إلي عكس  ، هذا االنتقاد يبدو لنا مقلقا بعض الشيء

يقدرون عاليا هذه الطريقة التي تسمح لهم   حيث أن أطراف الخصومة ، ذلك

 بالحصول علي محكمين مختصين وعلي دراية تامة بمهنتهم. 

ومن تم كيف يمكن لغرفة تحكيمي مؤسسي أن تؤدي عملها دون وضع قائمة  

وهم من يكلف  ، فالمحكمين هم من يسيرون غرف ومراكز التحكيم ؟لمحكميها

 جودة التحكيم.  

فإنه من الواجب احترامهم والتقييد  ، الستقاللية والحياد أما بالنسبة لمقتضيات ا

ويجب علي المحكمين القيام بالتصريحات الضرورية التي يفرضها  ، بهم حرفيا

احترام تلك المبادئ. ولكن يجب األخذ في االعتبار أن الوسط المهني البحري  

وسط ضيق نسبيا وبين التواصل أمر يفرض نفسه بين كل العاملين في هذا  

 لحقل. ا

فهل من المنطقي أن نمنع محكما ذي خبرة طويلة من النظر في خصومة  
تحكمية ألنه علي عالقة بهذا المجهز أو ذلك المؤمن أو أي من الناس  

فإننا ال  ، فعندما ال تكون هذا العالقة نتيجة لفعل منظور أمام القضاء ؟ البحريين
 نري ما هي المصلحة إليقاف اإلجراءات التحكيمية. 

العكس من ذلك داخل األوساط المهنية حيث التقاليد مازالت ذات قوة  علي 
فإن معرفة شخص ما يعتبر  ، كما هو الحال في الوسط البحري، إلزامية فعالة

 ضمانة مهمة للحياد. 
التحكيم البحري يمكن أن يطور نفسه بشكل كبير حتى يصل الي درجة إرضاء  

،  LMAما حصل في لندن أمام  وهذا بالتحديد ، المشتغلين في المجال البحري
وذلك بمساعدة  ، وما يجب أن يحصل دون أي شك وبصورة أفضل في باريس

كل الفاعلين في العالم البحري وخاصة أولئك المشتغلين داخل الدول البحرية  
 الكبرى كدولة تركيا مثال.  

 

   

 
arbitres hors liste.   
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 التزام اإلدارة بتنفيذ العقد اإلداري

 الفرنسي والقانون الليبي دراسة مقارنة بني القانون 
 

 عياد رجب شويكات. كلية القانون والعلوم السياسية /غريان  . د 

 المقدمة

ولكي  ، من المعلوم أن العقد اإلداري هو عقد ملزم للجانبين )اإلدارة والمتعاقد معها(

فمن حقه أن تحترم اإلدارة  ، يحصل المتعاقد مع اإلدارة على حقوقه كاملة

سواء كانت هذه االلتزامات عامة تتعلق بكافة بنود العقد  ، االلتزامات الواردة بالعقد 

فهذا األخير عندما ابرم  ، أو كانت هذه االلتزامات تتعلق بالحقوق المالية للمتعاقد 

العقد كان هدفه الرئيسي هو المقابل المالي الذي سيحصل عليه نتيجة إبرامه هذا 

المتعاقد مع اإلدارة هو بمثابة المتعاون معها في تنفيذ  وعلى أية حال فإن ، العقد 

العقد وبالتالي استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد األمر الذي يحقق  

 المصلحة العامة بشكل مباشر. 

وتكمن أهمية هذا البحث فيما يحققه هذا الموضوع من نتائج والنهوض  

األمر الذي  ، ا لضوابط موضوعيةبالمشروعات اإلدارية العامة واستكمالها وفق 

يؤدي إلى ازدهار الدولة ورقيها وذلك بمعرفة مدى ما تلتزم به اإلدارة في تنفيذ  

العقد تجاه المتعاقد معها لكي يعرف من يريد التعاقد مع اإلدارة ما له وما عليه من  

خاصة بعد التطورات األخيرة التي تشهدها الدولة الليبية مما   حقوق والتزامات 

جعلها ارض خصبة إلبرام العقود اإلدارية األمر الذي يجعل العديد من الشركات  ي

،  المحلية واألجنبية تسعى للتعاقد مع اإلدارة الليبية من اجل إعادة األعمار والبناء

ومن ناحية أخرى فإن التزامات اإلدارة ليست بكثرة التزامات  ، هذا من ناحية

جد االهتمام منصب على التزامات المتعاقد أكثر من  المتعاقد معها وبالتالي دائماً ما ن

ولهذا فإننا في هذا البحث سنتناول التزامات هذه األخيرة محاولة  ، التزامات اإلدارة

منا إعطاء فكرة شاملة لما يقع على الطرف األقوى "اإلدارة" في العقد من  

 التزامات. 

ولكن ما مدى  ، احترامهوعليه فاإلدارة باعتبارها احد أطراف العقد فهي ملزمة ب

وكيف يتم احتساب مدة تنفيذ العقد؟  ؟وكيف يتم ذلك التنفيذ  ؟التزام اإلدارة بهذا التنفيذ 
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 ً باحترام المدد المحددة  وهل هذه المدة ملزمة للمتعاقد فقط أم أن اإلدارة ملزمة أيضا

  ؟ وكذلك هل هناك جزاءات توقع على اإلدارة مثلما توقع على المتعاقد في العقد 

وإن سلمنا بتوقيع الجزاءات على   ؟معها أم أن اإلدارة في حل من هذه االلتزامات 

؟ وما مدى  ذه الجزاءات؟ ومن يقوم بتوقيعهااإلدارة أسوة بالمتعاقد معها فما طبيعة ه

كل هذه األسئلة وغيرها سنقوم   ؟ سلطة القاضي في توقيع مثل هذه الجزاءات 

 طة التالية:  باإلجابة عليها في هذا البحث وفق الخ

 مدى التزام اإلدارة بتنفيذ العقد -المطلب األول :

 الفرع األول : التزام اإلدارة بتنفيذ العقد بمجرد إبرامه وبحسن نية 

  الفرع الثاني : التزام اإلدارة باحترام مدة التنفيذ. 

 جزاء مخالفة اإلدارة للعقد. -المطلب الثاني :

 للجزاءات الموقعة على اإلدارة.الفرع األول : الطبيعة القانونية 

 . الفرع الثاني : سلطات قاضي العقد في مواجهة اإلدارة

 

 مدى التزام اإلدارة بتنفيذ العقد.   -المطلب األول :

من المعروف أن من ابرز السلطات التي تتمتع بها اإلدارة هي سلطتها في تعديل  

وبإرادتها المنفردة أن تفرض على  وبمقتضى هذه السلطة تستطيع ، العقد اإلداري

كما أنها تملك التحكم في التزامات ، المتعاقد معها تعديل بعض شروط العقد اإلداري

ولكن هذا ال يعني على اإلطالق إن العقد اإلداري  ، المتعاقد بزيادة األداء أو إنقاصه

تسليم بهذا  فإن ال، عقد ملزم لجانب واحد بمعنى انه يلزم المتعاقد وال يلزم اإلدارة

حقيقة أن المتعاقدين في العقد  ، القول فيه إهدار لفكرة العقد اإلداري من أساسها

اإلداري ال يقفان على قدم المساواة ولكن على أية حال فإنه عقد ملزم لطرفيه في  

وسلطة اإلدارة في تعديل االلتزامات العقدية ليست  ، حدود طبيعة العالقات اإلدارية

 س في ظل شروط معينة ولتوضيح أهداف معينة. مطلقة ولكنها تمار

ومن هذا المنطلق نجد أن القضاء اإلداري في كل من فرنسا وليبيا لم يسلم لجهة  

اإلدارة بهذه السلطات الخطيرة إال بقصد تمكينها من تحوير العقد بما يجعله مالئماً  

تعني عدم   وبناًء على ذلك فإن جميع السلطات الممنوحة لإلدارة ال، للنفع العام

إال أنه كما  ، فالعقد اإلداري حتى وإن كان ذا طبيعة خاصة، التزام اإلدارة بعقودها

يولد في ذمة المتعاقد حقوق والتزامات فإنه في المقابل يولد حقوقا والتزامات في  
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 ً وعليه فإننا سنقوم بتوضيح أهم االلتزامات التي يجب على  ، ذمة اإلدارة أيضا

 -هذا المطلب على النحو التالي:اإلدارة مراعاتها في  

 التزام اإلدارة بتنفيذ العقد بمجرد إبرامه وبحسن نية.  -الفرع األول :

في العقد اإلداري تقع على عاتق اإلدارة العديد من االلتزامات من هذه االلتزامات  

  فبمجرد اكتمال العناصر القانونية للعقد من ، التزامها بتنفيذ العقد بمجرد التوقيع عليه

توقيع وتصديق فإن اإلدارة ملزمة بتوفير كافة اإلمكانيات أمام المتعاقد لتمكينه من  

وكذلك من ضمن االلتزامات الملقاة على عاتق اإلدارة هو  ، الشروع في تنفيذ العقد 

وعليه  ، التزامها بتنفيذ العقد بحسن نية وهو أمر تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة

،  ل بالدراسة التزام اإلدارة بتنفيذ العقد بمجرد إبرامهفإننا في هذا الفرع سنتناو 

   -والتزامها بتنفيذ العقد بحسن نية وذلك على النحو التالي: 

 أوالً : التزام اإلدارة بتنفيذ العقد بمجرد إبرامه. 

وذلك حتى يتمكن  ، يجب على اإلدارة أن تلتزم بتنفيذ العقد بمجرد التوقيع عليه

بحيث ال يمكن للمتعاقد أن يُشرع في تنفيذ العقد ، تنفيذه على أكمل وجهالمتعاقد من 

وهو ال يكون كذلك إال بعد التصديق  ، إال بعد أن يصبح العقد قانوني بصفة نهائية

سواء كانت هذه الجهة وزارة أم  ، عليه من الجهة المختصة التي حددها المشرع

م اإلدارة إال أشخاص محددين يعينهم  كما أنه ال يملك إبرام العقود باس، إدارة عامة

واألصل أن يمارس هؤالء اختصاصاتهم بينفسهم بحيث ال يجوز أن يحل  ، المشرع

كما ال يجوز لهم تفويض غيرهم في  ، غيرهم محلهم في ممارسة هذا االختصاص 

 .1ممارسته إال في إطار القواعد القانونية التي يضعها المشرع 

تنفيذ العقد بمجرد التصديق عليه مع مراعاة   ويجب على اإلدارة أن تعمل على 

وذلك ألن هناك من يرى أن هناك بعض العقود اإلدارية ما ال  ، طبيعة هذا العقد 

وهذا االلتزام  ،  2l’offre de concoursتلتزم اإلدارة بتنفيذه مثل عقد المعاونة 

 
.  148،ص 2002مصر سنة ، جامعة المنوفية، آثار العقود اإلدارية، إبراهيم محمد علي1

رسالة  ، ات العامة في القانون الجزائرياإلطار القانوني للصفق، ياقوته عليوات
 219ص ، 2009،  الجزائر، قسنطينة، جامعة متنوري، دكتوراه

والمقصود بعقد المعاونة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون العام أو   2
ً في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة فقد يتقدم إلى  ، الخاص بالمساهمة نقداً أو عينا

كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء ، اإلدارة بعرض المساهمة فرداً من األفراد 
شخص من أشخاص القانون العام كغرفة تجارية  أو ، طريق يؤدي إلى أمالكه

تعرض االشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكك الحديدية أو توسيع ميناء من 
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ً ل ولذلك فقد  ، هبالتنفيذ وعدم إمكانية التنفيذ يدور في إطار الصالح العام وتحقيقا

ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي بينه ال يحق لإلدارة أن تفسخ العقد لمجرد التحلل  

 . 1والتهرب من التزاماتها التعاقدية وإال تعرضت للمسئولية العقدية 

ً فإن أول التزام يقع على عاتق اإلدارة هو    وعليه فإنه بعد أن يصبح العقد نهائيا

تنفيذه وذلك عن طريق تمكينه من الوسائل الالزمة   تمكين المتعاقد من الشروع في

 .2ووضعها تحت تصرفه بمجرد استكمال إجراءات المصادقة، لذلك

مثال تسليم  ، وتتمثل وسائل التنفيذ التي يجب على اإلدارة تمكين المتعاقد منها

مستندات المشروع للمتعاقد مع الرسوم والمخططات والتصاميم وفقاً لما ينص عليه  

فاإلدارة عندما تقوم بإعداد العقد تستعين في ذلك ، المشرع بمجرد توقيع العقد 

،  بمخططات ورسومات تتضمن مقاسات وتصاميم موضوعة من قبل مختصين

فالتنفيذ الذي يباشره المتعاقد يعتمد  ، خاصة إذا تعلق األمر بإقامة وتشييد مباني

كما  ، اإلدارة أن تمكنه منهاأساساً على هذه المعطيات والبيانات لذلك يجب على 

ً أن تمكنه من أماكن العمل، وكذلك يجب عليها أن تعطيه الدفعة   يجب عليها أيضا

 
الموانئ العامة، فإذا ما قبلت اإلدارة العرض أنعقد بين اإلدارة ومن يتطوع 
، بالمساهمة عقد إداري هو عقد تقديم المعاونة. انظر في ذلك سليمان الطماوي

الطبعة  ، القاهرة، دار الفكر العربي، دارسة مقارنة، لعامة للعقود اإلداريةاألسس ا
..واألصل أن يكون التطوع بالمساهمة اختياريا ولو  139ص، 2011سنة ، الخامسة

ويستطيع من يتقدم بالمعاونة أن  ، جاء نتيجة طلب من اإلدارة أو بإغراء من جانبها
قبلته فقد انتهى األمر بالنسبة للمتقدم  أما إذا، يسحب عرضه قبل أن تقبله اإلدارة

ً بعرضه أما بالنسبة لإلدارة فاألصل أن عقد تقديم المعاونة ال يولد ، وأصبح ملزما
التزامات من جانبها فهي ليست ملزمة بالقيام بالمشروع الذي قُدم العرض من اجله  

فإنه ال وإذا فعلت ذلك ، بل أنها تملك العدول عنه، حتى ولو قبلت العرض صراحة 
وكل ما يملكه المتعاقد اآلخر في  ، يمكن مسئوليتها عن ذلك بناًء على خطي تعاقدي

أن   JEZEولهذا فقد رفض ، هذه الحالة هو التحلل من التزامه بتقديم ما أتفق عليه
يعتبر تقديم المعاونة عقد من العقود ألنه ال يولد التزامات في مواجهة اإلدارة. 

 JEZE Gaston, Principes généraux du droitأنظر
administratif. Tome 3, Dalloz, Paris, 1934, P446. 

1C.E 25 juillet 1939, Hayem, Recueil Lebon, p528. Et C.E  
24 Mai 1949, Seer d’Etat aux communications, Recueil 
Lebon, p328 Et Voir également, CE 23 Janvier 1952, 

Commune de saint –sur-avre, Recueil Lebon, p49.   
، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه، نظرية البطالن في العقود اإلدارية، زكي النجار 2

 . 292ص، 1981، مصر، القاهرة
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المقدمة التي تغطي مصروفات التحصيل والمعدات والمواد المستجلبة لمواقع  

 .1العمل

من دفتر الشروط العامة النموذجي لسنة   3/31كما نجد المشرع الفرنسي في المادة 

لزم اإلدارة المتعاقدة بتسليم المقاول نسخة مصادق عليها من العقد مرفقة  ي 1976

  بالمخططات والرسومات والمقاسات وذلك بمجرد إبالغه بالمصادقة على العقد،

وجعل المشرع من تاريخ التبليغ موعدا لبداية التنفيذ الذي قد يحدد بيمر مصلحي  

 بالشروع في التنفيذ. 

التزام اإلدارة بتسليم  ، ول من تنفيذ التزاماته العقديةكما يدخل ضمن تمكين المقا

والقيام بجميع األعمال والتجهيزات الضرورية لبدء تنفيذ األشغال  ، موقع العمل

وغيرها حتى  ، وتوصيل الكهرباء، وفتح الطريق، كتهيئة األرض ، موضوع العقد 

بدأ إال من تاريخ  وأن سريان مدة التنفيذ ال ت  يتمكن المتعاقد من البدء في التنفيذ،

من   2وهو ما نصت عليه الفقرة ، استالم المقاول لموقع األشغال خالياً من كل مانع

من الئحة العقود اإلدارية الليبية الصادرة من اللجنة الشعبية العامة   87المادة 

بقولها )فيما يتعلق بعقد األشغال العامة   2007لسنة  563"سابقاً" بقرارها رقم 

تبدأ مدة تنفيذ العقد من التاريخ الذي يسلم  ، والتركيب وما في حكمهماوعقد التوريد 

ً من الشواغل ً فيتفق على المدة الالزمة  ، فيه الموقع للمقاول خاليا فإذا لم يكن خاليا

،  ويكون تسليم الموقع بناًء على إخطار ترسله الجهة المتعاقدة إلى المقاول، إلخالئه

الطرفين ويكون من نسختين تسلم احدهما   ويحرر عند التسليم محضر يوقع من 

وإذا لم يحضر المقاول أو مندوب عنه  ،  للمقاول وتحفظ األخرى لدى الجهة المتعاقدة

الستالم الموقع في التاريخ الذي حددته له الجهة السالف ذكرها فيحرر محضر بذلك  

 ويعتبر تاريخه ميعاداً للبدء في التنفيذ(. 

إلى انه على اإلدارة أن ترفق بالعقد وثائق   كما أن المشرع الليبي قد ذهب 

من الئحة العقود اإلدارية الليبية   84ورسومات ومواصفات معينة وذلك في المادة 

حيث تنص على )ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات  2007لسنة 

ق  وتعتبر هذه المرفقات وثائ ، وقوائم األسعار والكميات والرسومات بحسب األحوال

مكملة للعقد وملحقة به وتيخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من  

 
رسالة  ، آثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، بن شعبان علي 3

 . 138،ص 2012،  الجزائر، قسنطينة، جامعة منتوري، دكتوراه
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وعلى الجهة المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات والتحقق من  ، جميع األطراف

مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه وألحكام هذه الالئحة قبل التوقيع على  

 العقد(.

بيا قد سلك نفس المسلك الذي سلكه المشرع الليبي  كما أن القضاء اإلداري في لي

إلى   1980يناير  9وذلك حينما ذهبت المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

ً للشروط والمواصفات التي   القول بينه )إذا قام المقاول بتنفيذ العمل المطلوب طبقا

جة لما يوجد في  اشتمل عليها العقد فإنه ال يكون مسئوالً عما يظهر به من عيب نتي

وباعتبار أن الثابت من تقرير الخبرة أن  ، تلك الشروط والمواصفات من أخطاء

المطعون ضده قد قام ببناء خزان التحليل بتكليف الجهة اإلدارية المختصة وفي  

وكان  ، والتزم في ذلك بالشروط والمواصفات التي أعدتها، المكان الذي حددته له

وإنما  ، االستفادة من الخزان المذكور لم تكن بسبب نقص أغطيتهمن الثابت أن عدم 

بسبب ذلك الموقع الذي اختارته له اإلدارة بالقرب من المبنى المنهار وبعيداً عن  

وإذا كانت الجهة  ، المبنى الجديد ودون مراعاة لمنسوبه ومنسوب هذا المبنى

ناء الخزان وفقاً للشروط  وقد أنجز ب، اإلدارية قد أخطيت في اختيار وتحديد الموقع

فإنه ال يصح أن يسال المطعون  ، والمواصفات المعدة من جانبها كما كان متفقاً عليه

وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بهذه  ، ضده عن ذلك الخطي الذي ثبت أنه ال يد له فيه

النظرة وقضى للمطعون ضده بحقه في قيمة خزان التحليل حسب تكلفته بدون  

 .1ال يكون قد جانب الصواب( األغطية فإنه 

هنا تكون المحكمة العليا قد نصت على أن اإلدارة إذا أخطيت في اختيار الموقع  

، بالنسبة للمقاول فإن هذا األخير ال يتحمل خطي اإلدارة بل يستحق قيمة عمله كاملة 

 ألنه ليس من المنطقي أن يعاقب المقاول بخطي غيره. 

 

سواء في فرنسا أو ليبيا ملزمة بتمكين المتعاقد من   وبناًء على ما تقدم فإن اإلدارة

تنفيذ العقد وذلك بوضع كافة اإلمكانيات المتاحة أمامه من أجل مساعدته على  

،  ألن المتعاقد يعتبر بمثابة المتعاون مع اإلدارة في تسيير المرافق العامة، التنفيذ 

ومن تم فإن التزام  ، قهاوبالتالي تحقيق المصلحة العامة التي تسعى اإلدارة إلى تحقي

 
  22/23طعن إداري رقم ، 1980يناير  9حكم المحكمة العليا الليبية الصادر في  1

 . 21ص ، العدد الرابع، مجلة المحكمة العليا، قضائية
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اإلدارة بتنفيذ العقد بمجرد توقيعه يكون من أهم حقوق المتعاقد التي يجب أن تُمنح  

 له لكي يتمكن من تنفيذ ما التزم به. 

 

 ثانياً : التزام اإلدارة بتنفيذ العقد بحسن نية. 

أن  بمعنى يجب ، إن العقد اإلداري من الروابط القانونية والتي أساسها حسن النية

،  تبدل اإلدارة قصارى جهدها لتنفيذ العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معها بحسن نية

،  ومن مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقد اإلداري كما يرى الفقه والقضاء الفرنسي

، هو أن تحترم اإلدارة كافة االلتزامات الناشئة عن العقد وتنفيذها بطريقة سليمة 

 . 1ت حسن النية وبما يتماشى مع مقتضيا

سواء  ، وبناًء على ذلك فإنه يجب على اإلدارة أن تحترم كافة الشروط الواردة بالعقد 

كاستالم اإلشغال  ، كانت تنصب على االلتزامات األصلية أو غيرها من االلتزامات 

فإذا خالفت اإلدارة هذه  ، أو تقديم دفعات تحت الحساب للمقاول ، بعد انجازها

ومن أبرز  ، مسئولة مسئولية تعاقدية في مواجهة المتعاقد الشروط فإنها تظل 

الشروط التي يتعين على اإلدارة احترامها في هذا الصدد شرط عدم المنافسة في  

إال إذا تغيرت الظروف وتطلبت مقتضيات الصالح العام الخروج  ، عقود االمتياز

ة العامة  كما في حالة تغيير الوسيلة الفنية في إشباع الخدم، عن هذا الشرط

 .2كاستعمال الكهرباء في اإلضاءة بدل الغاز 

  1978أكتوبر  29وقد أكدت ذلك المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 

وهو  ، على أنه )يجب على اإلدارة أن تحترم مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقد 

وال يتفق مع حسن  ، أصل يطبق في العقود اإلدارية كما هو الشين في العقود المدنية

 
1DE LAUBADERE André, Traité des contrats administratifs,  

Tome 2, LGDJ, Paris, 1984.  p186. Et AUBY, Jean-Marie , BON 
Pierre ,Droit administratif  des biens domaine ,expropriation 
pour cause d’utilité public, 3 édition ,Dalloz, Paris, 1995, P 263. 

 Et CE 9 janvier 1948, Syndicat du canal de Mokta Marklouf,  
Recueil Lebon, p13. Et CE 23 janvier 1953, Compagnes, 

Recueil Lebon, p773. 
2CE 21 avril 1950, Nuncie, Recueil Lebon, p23.  
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النية أن تزيد اإلدارة بعملها في أعباء المتعاقد معها وان تضع العقبات في طريقه  

 . 1بدالً من أن تعاونه على التنفيذ(

حتى  ، كما أن األصل في تنفيذ العقد بحسن نية أن تقوم اإلدارة بتنفيذ العقد بالكامل

فإن ذلك منوط  ، أو تزيد فيهاوإن كان لها الحق في أن تنقص الكمية المتعاقد عليها 

أما خارج ذلك فإن اإلدارة ملزمة بتمكين  ، بشروط معينة واعتبارات محدودة

فال يجوز لها بغير خطي أو تقصير من  ، المتعاقد معها من تنفيذ التزاماته بيكملها

أو أن تنفذ العمل  ، المتعاقد أن تسحب جزء من العملية لتعهد بها إلى متعهد أخر

كما ال يحق لإلدارة ، ول بذلك بين المتعاقد وبين تنفيذ التزاماته التعاقديةفتح ، بنفسها

كين ترفض مثالً تسليم باقي  ، دون سبب يتعلق بالصالح العام أن توقف تنفيذ العقد 

 . 2البضائع المتفق على توريدها أو توقف العمل في المشروع المتفق على تنفيذه 

  1978أكتوبر  29حكمها الصادر في  وفي ذلك قضت المحكمة العليا الليبية في 

بينه )باعتبار أن المطعون فيه قد أقام قضائه وهو بصدد بحث مشروعية قرار  

على أن توقف المقاول عن العمل كان نتيجة مباشرة للعراقيل التي  ، سحب العمل

واستند الحكم  ، والتي لم يكن له يد فيها، وضعتها اإلدارة في طريق المطعون ضده

ودون  ، أن اإلدارة طرحت مشروعا ضخما دون أن تسبقه دراسة كافية في ذلك إلى 

، تحديد لواقع المشروع ودون تقديم مواصفات ورسومات وافية بالغرض المطلوب 

وإن مشروع المستشفى لو نفذ بحسب مواصفاته النتهى األمر بهدمه وهو ما أثبته  

تكملة األمر الذي دعا إلى  كما أن مستندات العطاء التنفيذية لم تكن مس، تقرير الخبرة

وال دخل له  ، وهذه األسباب خارجة عن إرادة المقاول، إدخال تعديالت ضرورية

فيها فإن وصف الحكم بالفساد في االستدالل باعتبار واقعتي التيخير في تسليم  

وتعديل وتصحيح المواصفات خطي من جانب اإلدارة يبرر للمقاول التوقف  ، الموقع

 
  23/ 19طعن إداري رقم ، 1978أكتوبر  29حكم المحكمة العليا الليبية الصادر  2

 .  22،ص1979، العدد الثالث، مجلة المحكمة العليا، قضائية
2CE 6 mai 1931, Sous secr .d’Etat aux Finances C. Bayon,  

Recueil Lebon, p490. Et CE 22 décembre 1932, 
Amauroux, Recueil Lebon, p1125. Et Voir aussi CE 21 
avril 1943, Sté ouvrière des carrières, Recueil Lebon, 
p415. CE 5mai 2010, Bernard, Bulletin  juridique des 

contrats publics 2010, P 266 Conclu Escaut.  
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عه قرار اإلدارة بسحب العمل غير مشروع وفي غير محله  ويصبح م، عن العمل

 . 1ومتعين الرفض(

،  هذا وتعد فكرة حسن النية من األمور الموضوعية التي تخضع لرقابة القضاء

، والتي يتيثر فيها القاضي بالظروف والمالبسات التي تصادف العقد أثناء تنفيذه 

اإلدارة في سبيل الوفاء  حيث يقدر القاضي مدى الجهد المبذول من جانب 

بالتزاماتها التعاقدية أخدا في االعتبار الظروف التي قد تحول بينها وبين هذا الوفاء  

 . 2كحالة الكوارث الطبيعية مثل الحرب والزالزل 

في هذا الخصوص إلى تطبيقات من أحكام   DELAUBADEREويشير الفقيه 

لعذر لجهة اإلدارة حيث إنها  يلتمس القاضي في جانب منها ا، مجلس الدولة الفرنسي

وان ظروف قاهرة  ، بذلت أقصى جهد من جانبها في سبيل أداء التزاماتها التعاقدية

وفي أحكام أخرى يتشدد القاضي في تقدير مسلك  ، قد حالت بينها وبين هذا التنفيذ 

اإلدارة على ضوء الظروف التي تواجه العقد عند تنفيذه ويصف هذا المسلك بسوء  

 . 3النية 

وأحكام القضاء  ، وبعد االطالع على أراء الفقه، بناًء على كل المعطيات السابقةو

والتشريعات النافذة في كل من فرنسا وليبيا فإننا نجد أن مبدأ حسن النية من أهم  

وذلك باحترام  ، المبادئ التي يجب على اإلدارة االلتزام بها عند تنفيذ عقودها

وذلك ألن المتعاقد كما أسلفنا يعتبر  ، ييسر الطرقالمتعاقد وتمكينه من تنفيذ العقد ب

وبالتالي فإنه يجب عليها أن تعاونه في تنفيذ العقد  ، بمثابة المتعاون مع اإلدارة

ألن اإلدارة تسعى إلى  ، وتوفر له كل السبل التي تجعله يقوم بدوره على أكمل وجه

ي إلى هذه الغاية في  فمساعدة المتعاقد في تنفيذ العقد يؤد ، تحقيق المصلحة العامة

  أسرع وقت.

 

 

 
  23/ 19طعن إداري رقم ، 1978أكتوبر  29حكم المحكمة العليا الليبية الصادر  4

 22،ص1979، العدد الثالث، مجلة المحكمة العليا، قضائية
دار الثقافة   ، المبادئ العامة في تنفيذ العقود اإلدارية ، سعيد حسين آمين د. محمد 1

 199.،ص1991سنة  ، الجامعية
3DE LAUBADERE André, Traité des contrats administratifs,  

op.cit, p187. 
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 الفرع الثاني : التزام اإلدارة باحترام مدة التنفيذ. 

وهذا االلتزام يجبرها على تنفيذ العقد  ، تلتزم اإلدارة باحترام المدد المقررة في العقد 

إال أنه وإن كان األصل أن المدد المقررة في العقود اإلدارية  ، في الوقت المحدد 

إال أنه قد يحدث وان ينص في العقد صراحة  ، عادة المتعاقدون مع اإلدارةيقصد بها 

وفي هذه الحالة ال يوجد  ، على أن المدة ملزمة لإلدارة كما هي ملزمة للمتعاقد معها

وهنا  ، صعوبة في معرفة المدة المنصوص عليها ألن العقد قد حددها بشكل صريح

رام هذه المدد وإال عرضا أنفسهما  يجب على المتعاقد واإلدارة على حد سواء احت

ولكن قد يحدث أن يرد شرط المدة عاماً أو  ، للمسئولية التعاقدية لمخالفتهم لبنود العقد 

ففي هذه الحالة يقرر مجلس الدولة الفرنسي أن  ، يخلو العقد من تحديد مدة التنفيذ 

إنها ال تستطيع  وبالتالي ف، ثمة مدد معقولة لتنفيذ العقد يتعين على اإلدارة احترامها

أن تسبب بتصرفها في إطالة مدد التنفيذ إلى ما يتجاوز الحد المعقول دون أن  

ويحدد مجلس الدولة الفرنسي المدة المعقولة للتنفيذ  ، تعرض نفسها للمسئولية العقدية

 . 1ومدى كفاية الشركة المتعاقدة أو المقاول ، بمراعاة ظروف العمل المطلوب تنفيذه

بل انه  ، م المبدأ السابق فيما يتعلق بالمدة اإلجمالية لتنفيذ العقد فقطوال يتعين احترا

، يسري أيضاً على المدد المخصصة لتنفيذ االلتزامات الجزئية الواردة في العقد 

كموعد تسليم الموقع  ، ومثال ذلك واجب اإلدارة في احترام المدد المقررة لبدء التنفيذ 

ددة لتسديد الثمن بالنسبة لما يُنفذ من أعمال أو ما  والمدة المح، لملتزم األشغال العامة

 يورد من بضائع. 

فهو  ، واحترام مدد التنفيذ من اإلدارة والمتعاقد معها له أهمية كبيرة لكال الطرفين

من ناحية يسمح لإلدارة بضمان سير المرفق العام بانتظام وتحقيق الصالح العام من  

ومن ناحية أخرى يسمح للمتعاقد بين  ، دةخالل انجاز األشغال في المواعيد المحد 

وكل ما  ، يجري حساباته مسبقاً من حيث احتياجاته من العمال ورؤوس األموال

يلزمه لتنفيذ العمل في المواعيد المحددة لكي يدفع عن نفسه مشكلة التيخير وتوقيع  

 الجزاءات عليه. 

 
1 CE 7 février 1951, Ville de Paris, Recueil Lebon, p76. Et 

édition, e inistratif général, 4LEBRETON Gilles, droit adm
Paris, 2007, P 296. 
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،  هو أمر طبيعي ومنطقيوالحقيقة في تقديرنا أن التزام اإلدارة باحترام مدد التنفيذ 

فمن الثابت أن العقد اإلداري يمثل احد أهم وسائل اإلدارة األساسية في تسيير  

وعلى ذلك فإن مدة التنفيذ واحترامها في نطاق العقد  ، مرافقها العامة بانتظام واطراد 

اإلداري إنما يعد الترجمة الفعلية لقاعدة سير المرافق العامة بانتظام واطرد وذلك  

وبالتالي فهي  ، تحقيق خدمة دائمة ومنتظمة للمنتفعين بخدمات تلك المرافق بغرض 

تكون قد أفادت المتعاقد بتسهيل  ، عندما تحترم تنفيذ العقد في المدة المحددة لذلك

واستفادت هي بتحقيق الهدف الذي أبرمت العقد من اجله وهو  ، اإلجراءات عليه

بل هو التزام قد  ، تزام يعتبر التزام بديهيوعليه فإن هذا االل ، تحقيق المصلحة العامة

فاإلدارة إذا لم تحترم كل ما تقدم من  ، يكون هدف لإلدارة أكثر مما هو التزام عليها

التزامات فإنها تكون معرضة للجزاء. وهذا األخير هو ما سيتم دراسته في المطلب  

  الثاني.

 

 جزاء مخالفة اإلدارة للعقد. -المطلب الثاني : 

المتعارف عليه في العقد اإلداري أن اإلدارة هي من توقع الجزاءات على  من 

وإن تلك الجزاءات وسلطة اإلدارة في  ، المتعاقد معها في حال مخالفته لبنود العقد 

إال أنه في مقابل هذه  ، توقيعها تخرج عن الميلوف في قواعد القانون الخاص 

ا فإنه من الممكن توقيع الجزاء  الجزاءات التي توقعها اإلدارة على المتعاقد معه

ً إذا خالفت اإلدارة التزاماتها الناشئة عن العقد اإلداري إال أن الجزاء  ، عليها أيضا

الذي يوقع على اإلدارة يختلف في طبيعته القانونية عن ذلك الذي توقعه اإلدارة  

تنفيذ  فالجزاءات التي يمكن أن توقع على اإلدارة إذا قصرت في ، على المتعاقد معها

كما أن  ، التزاماتها التعاقدية ليست بكثرة وال تنوع الجزاءات التي توقع على األفراد 

وبالتالي فإنه ليس أمامه  ، المتعاقد مع اإلدارة ال يستطيع أن يوقع الجزاء بنفسه عليها

القتضاء حقوقه إال أن يسلك طريق القضاء في حالة إذا ما رأى أي تقصير من  

فإننا في هذه الفقرة سنقوم بدراسة طبيعة الجزاء الموقع على   وعليه ، جانب اإلدارة

وذلك على النحو  ، وكذلك معرفة مدى سلطات القاضي في مواجهة اإلدارة، اإلدارة

 -اآلتي:

 الفرع األول : الطبيعة القانونية للجزاءات الموقعة على اإلدارة. 

تلك الجزاءات التي   تختلف الجزاءات التي يتم توقيعها على اإلدارة المتعاقدة عن 

فالجزاءات التي تملك  ، خاصة من حيث طبيعتها، يتم توقيعها على المتعاقد معها
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اإلدارة توقيعها على المتعاقد معها تحمل معنى العقوبة التي يستدعيها ضمان  

ذلك ألن إخالل المتعاقد بالتزامه  ، استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

 ً وعليه  ، بحسن سير المرفق التي تسهر اإلدارة على ضمانه التعاقدي يعد مساسا

فإن اإلدارة نفسها هي من تتولى توقيع العقوبة على المتعاقد المخالف دون أن  

. هذا من جانب  1تكون في حاجة إلى تدخل جهة أخرى كالقاضي مثالً للقيام بذلك

المقصرة في تنفيذ  ومن جانب أخر فإن الجزاءات التي توقع على اإلدارة 

التزاماتها التعاقدية ليت كثيرة من حيث عددها وال من حيث نوعها كتلك التي  

فهذه الجزاءات  ، توقع على المتعاقد معها في حالة تقصيره في التزاماته التعاقدية

وال حتى  ، دون العقوبات الجنائية، منحصرة في العقوبات المالية كالتعويضات 

 .2اإلجراءات الضاغطة 

ا باإلضافة إلى أن المتعاقد ال يملك أن يوقع بنفسه الجزاء على اإلدارة  هذ 

ومقاضاة اإلدارة المتعاقدة  ، بل أن كل ما يملكه هو اللجوء إلى القاضي، المقصرة

حتى أن يمتنع عن التنفيذ بناًء على ما   وهو ال يستطيع ، طالباً توقيع الجزاء عليها

وذلك بدعوى أن اإلدارة  ، دفع بعدم التنفيذ هو مقرر في القانون الخاص من مبدأ ال

ذلك ألن قاعدة ضمان استمرار سير المرافق العامة  ، قصرت ولم تنفذ التزاماتها

بانتظام واطراد تقتضي عدم تعطيل المرفق لخدماته تحت أي ذريعة ما دام ذلك  

 ً ً لهذه الص، ممكنا ً لإلدارة فعليه أن يتصرف وفقا فة  وباعتبار أن المتعاقد معاونا

وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعدة في  ، وليس بوصفه متعاقداً معها 

أحكام كثيرة ال سيما فيما يتعلق بعقد االمتياز والتي تتجلى فيه تلك الحكمة في  

بل  ، ولكن المجلس لم يقف بتلك القاعدة عند عقد االمتياز فقط، 3ابرز صورها 

فإذا رفع المقاول دعوى  ، ألشغال العامة امتدت إلى العقود اإلدارية األخرى كعقد ا

 
ص  ، 2010، مصر، القاهرة، سلطة اإلدارة بتوقيع الجزاءات اإلدارية، طارق سلطان 1

82 . 
،  الطبعة األولى، الجزء الثاني، النظرية العامة في العقود اإلدارية، حسن عبد العال 2

 . 108ص، 1983، مصر، القاهرة
3CE 7 juin 1929, Cie Française des Câbles télégr, Recueil  

Lebon, p654. Et CE 19 mars 1930, Sté la fusion des gaz, 
Recueil Lebon, p311. RICHER, Laurent, droit des contrats 

administratifs, 3 édition, Paris, 2002, P 236.   



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 104 

 

كما أنه ال  ، 1فسخ العقد فإنه ال يستطيع أن يوقف العمل انتظاراً للفصل في الدعوى 

كذلك الشين  ، 2يستطيع أن يستند إلى تيخر اإلدارة في دفع المقابل لوقف العمل

 . 3دارة بالنسبة لمتعهدي التوريد فليس لهم أن يوقفوا التوريد استنادا إلى خطي اإل

،  وباعتبار أن القاعدة السابقة مؤسسة على فكرة سير المرفق العام بانتظام واطراد 

فإن بعض الفقهاء يرون عدم ضرورة إعمالها إذا كان الدفع بعدم التنفيذ ال يهدد  

 .4سير المرفق العام 

وإنما  ، ولكن قاعدة عدم جواز تمسك المتعاقد مع اإلدارة بعدم التنفيذ ليست مطلقة

فعدم جواز تمسك المتعاقد مع اإلدارة بعدم التنفيذ إنما هو  ، ضوابط تحددهالها 

بمعنى إذا بلغ تقصير اإلدارة حداً اعجز  ، مرهون باستطاعته االستمرار فيه

 . 5المتعاقد معها عن االستمرار في التنفيذ فال سبيل أمامه سوى التمسك بعدم التنفيذ 

ليس في مركز متساوي مع اإلدارة من  وبهذا نخلص إلى أن المتعاقد مع اإلدارة 

وبالتالي تختلف تبعا لذلك الطبيعة القانونية للجزاء الموقع  ، ناحية توقيع الجزاء

فاإلدارة تستطيع  ، على اإلدارة عن ذلك الجزاء الذي يتم توقيعه على المتعاقد معها

أن   في حين، أن توقع الجزاء على المتعاقد معها بنفسها دون اللجوء إلى القضاء

 المتعاقد ال يستطيع القيام بذلك إال عن طريق اللجوء للقضاء. 

ذلك ألن حماية مصالحه  ، فحماية المتعاقد مع اإلدارة تقتضيها المصلحة العامة

لذلك فإن مساس اإلدارة بهذه المصالح  ، يعني ضمان سير حسن المرفق العام

األساس القانوني  وأساس هذه الجزاءات هو نفس ، يستوجب توقيع جزاء عليها

فكالهما يعتمد  ، للجزاءات الموقعة على المتعاقد حال تقصيره في تنفيذ التزاماته

إال أن النظام القانوني للجزاء الذي توقعه اإلدارة على  ، على أساس تعاقدي

يختلف عن ذلك الذي يحكم الجزاءات  ، المتعاقد في حالة مخالفته اللتزاماته

حيث يتصف  ، ة ثبت إخاللها بالتزاماتها التعاقديةالموقعة على اإلدارة في حال

 
1CE 7 mai 1932, Samson, Recueil Lebon, p480.  
2Barbe, Recueil Lebon, p282. -CE 28 mai 1952, Cne de Saint  
3CE 21 décembre 1938, Bellard, Recueil Lebon, P967.  
 . 549ص، المرجع السابق،  األسس العامة للعقود اإلدارية، سليمان الطماوي 5
5es contrats administratifs, DE LAUBADERE André, Traité d

op.cit, p194. Marie-Christine Rouault, droit administratif, 
4eme édition, Gualino Editeur, E.J.A, Paris, 2007, p172. 
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الجزاء الذي يمكن أن يطبق على اإلدارة بكونه جزاًء قضائياً ألن من يقوم بتوقيعه  

أما الجزاء الذي يوقع على  ، هو القضاء وليس المتعاقد الذي ال يمكنه القيام بذلك

 إلدارة. المتعاقد فيمكن وصفه بالجزاء اإلداري وذلك لتوقيعه من قبل ا 

،  ونظراً لما تتمتع به اإلدارة من سلطات واسعة تختلف عن تلك الممنوحة للمتعاقد 

فليس من المنطقي أن يقوم  ، فتوقيع المتعاقد للجزاء بنفسه هو أمر يصعب تصوره

ألننا لو سلمنا بهذه  ، المتعاقد بتوقيع الجزاء على اإلدارة دون اللجوء إلى القضاء

فالمسلم به في  ، المبدأ الذي تقوم عليه العقود اإلدارية الفرضية نكون قد انتهكنا

مجال العقود اإلدارية كما رأينا أن طرفي العقد ليسوا في درجة واحدة من الحقوق  

فدائماً ما تكون الحقوق والسلطات الممنوحة لإلدارة أكثر بكثير من  ، وااللتزامات 

اإلدارية ألن اإلدارة   وهو أمر من طبيعة العقود ، تلك الممنوحة للمتعاقد معها

في حين أن المتعاقد مع اإلدارة يكون  ، تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة

وبالتالي فإنه من البديهي  ، هدفه هو الربح والمقابل المادي هو الذي دفعه للتعاقد 

أن تكون الجزاءات المفروضة على المتعاقد أكثر شدة وصرامة من تلك التي  

ولكن ليس معنى هذا أن اإلدارة ال توقع عليها جزاءات في   ،تفرض على اإلدارة

ولكن الجزاءات المفروضة على اإلدارة تختلف في  ، حالة إذا ما خالفت بنود العقد 

وبهذا  ، طبيعتها عن تلك المفروضة على المتعاقد معها لألسباب المذكورة أعاله

شينها في  ، التعاقديةفإن اإلدارة معرضة لتوقيع الجزاء إذا ما خالفت التزاماتها 

 ذلك شين المتعاقد معها بالرغم من اختالف طبيعة الجزاء.

 

 الفرع الثاني : سلطات قاضي العقد في مواجهة اإلدارة. 

كما هو معروف بين المبدأ المتفق عليه في الجزاءات الموقعة على اإلدارة إذا ما  

ما لم  ، جوء إلى القضاءأخلت بالتزاماتها أن المتعاقد ال يملك في مواجهتها إال الل

إال أن السؤال الذي  ، يتفق الطرفان إلى اللجوء إلى التحكيم في مثل هذه الحاالت 

يطرح نفسه في هذا الوقت هو عن ما هي السلطات التي يملكها القاضي تجاه  

وما هي الجزاءات التي يمكن توقيعها  ، اإلدارة التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية

 عليها؟. 

قاضي العقد بموجب سلطته التقديرية توقيع جزاءات على اإلدارة المقصرة  يملك 

إال أن سلطة القاضي في هذا الخصوص تخضع  ، في تنفيذ التزاماتها التعاقدية

،  لضوابط وأسس معينة منها أنه يمتنع على القاضي أن ييمر اإلدارة بعمل معين
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ن مثل هذه األوامر تتعارض مع  أل ، فليس له أن ييمرها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية

وباعتبار أن القاضي ال يستطيع أن ييمر اإلدارة بعمل  ، مبدأ الفصل بين السلطات 

فإنه ال يستطيع أن يحتال للوصول إلى ذلك بطريق  ، شيء محدد بطريق مباشر

 système desغير مباشر عن طريق نظام التهديدات المالية 

astreintes1ص المعروف في القانون الخا. 

والذي  ، ولكن الممنوع على القضاء هو نظام التهديدات المالية بمعناه المعروف

ومن ثم فإن مجلس الدولة  ، يستهدف إجبار الملتزم المقصر بالوفاء بالتزامه

الفرنسي قد سمح لنفسه في هذا المجال بين يلجي إلى تخيير اإلدارة بين الوفاء  

َ يحدد المجلس مهلة لإلدارة 2ه بالتزاماتها وبين دفع التعويض المحكوم ب .وأحيانا

 .  3لكي تختار بين الطريقين 

ً بعدم اختصاصها كمحكمة قضاء إداري   وقد اعترفت المحكمة العليا الليبية أيضا

 . 4وإصدار قرارات هي من اختصاص اإلدارة أصالً ، بالحلول محل اإلدارة

عويض يعتبر  فالت، ويستطيع القاضي أن يحكم على اإلدارة بالتعويض المناسب 

وهو بذلك يتفق مع الهدف  ، الجزاء األصيل في مجال مسئولية اإلدارة التعاقدية

وهو تحقيق الكسب المادي بالدرجة  ، الذي من أجله ابرم المتعاقد العقد مع اإلدارة

فإذا كان ذلك  ، وعدم حصوله على ذلك يعني خسارة مادية بالنسبة له، األولى

هو   ن الهدف الذي يرمي إليه حكم القاضي بسبب خطا اإلدارة وتقصيرها فإ

تعويضه من قبل اإلدارة المسئولة عن ذلك الضرر ألن إخاللها بالتزامها يرتب  

 . 5وهو التزام قانوني يوجب التعويض عن الضرر الناتج عنه ،  عليها مسئولية

 
1CE 27 février 1924, Cne de Morzine, Recueil Lebon, p 266. Et  

CE 27 janvier 1932, Le loir, Sirey, p132. Conclusion 
DETTON. نظرية فعل األمير وأثرها في المادة اإلدارية، زهرة أبو شارب  ،
،  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية القانون والعلوم السياسية، رسالة ماجستير

 . 24ص، 2014، الجزائر
2CE 18 janvier 1938, Maggi, Recueil Lebon, p74. Et CE 9  

janvier 1948, Syndicat du canal de Mokta Marklouf,  
Recueil Lebon, p13 

3CE 23 janvier 1924, Fouché, Recueil Lebon, p89. 
مركز سيما ، بنغازي، دار الكتب الوطنية، ، القضاء اإلداري الليبي، الجبراني خليفة 4

 . 250،ص 2005الطبعة األولى ، للطباعة واإلعالن
.محمد جعفر،  12ص، المدني، القاهرةحسن بكوش، المسئولية المدنية في القانون  5



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 107 

 

هذا  إذاً القاضي في هذا المجال يعتمد األسس المدنية ألنها تمثل القواعد العامة في 

ً لدرجة الضرر مع مراعاة مساهمة كل طرف في  ، الصدد  فيقدر التعويض وفقا

ً أي ساهم فيه المتعاقد مع اإلدارة هنا في  ، ارتكاب الخطي فإذا كان الخطي مشتركا

هذه الحالة ينقص القاضي مقدار التعويض بنسبة مساهمة المتعاقد في الخطي الذي  

د يقضي القاضي بعدم التعويض أصال  وق، يحدده في الغالب خبير يعينه القاضي

.  1ويكون ذلك وفقاً ألحكام القانون المدني ، إذا تجاوز خطي المتعاقد خطا اإلدارة

من القانون المدني الليبي فإن )كل خطي سبب ضرر للغير   166فوفقاً لنص المادة 

يلزم من ارتكبه بالتعويض( فوفقا لنص هذه المادة فإن أي خطا قد سبب ضرر  

ن هد الخطي من جانب اإلدارة أو من جانب المتعاقد معها فإنه يلزم من  سواء كا

 ارتكب هذا الخطي بالتعويض. 

،  كما يحق للمتعاقد المطالبة عما قام به من خدمات لم تكن مطلوبة في العقد 

ويتعين للحكم باستحقاق التعويض في مثل هذه الحالة أن يثبت المتعاقد أن هذه  

 .2بتنفيذها كانت مفيدة بل والزمة للمرفق المتعلق به العقد األعمال التي قام  

وإذا كان للمتعاقد الحق في التعويض عن األضرار التي تلحق به جراء عدم وفاء  

فإن ذلك منوط بإثبات الضرر والذي يقع العبء فيه  ، اإلدارة بالتزاماتها التعاقدية

إال في الحاالت  ،  سهالً واإلثبات في هذه الحالة يكون أمراً ، على عاتق المتعاقد 

،  التي يكون فيها إخالل اإلدارة بالتزاماتها نتيجة استخدامها لسلطتها المشروعة

حيث يتشدد القاضي في قبول الدليل الذي يستند  ، كسلطة تعديل شروط العقد مثالً 

وأما عن تقدير التعويض فإنه يكون شامالً لما لحق المتعاقد من  ، 3إليه المقاول 

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء ، فاته من كسب خسارة وما 

 . 4أو للتيخر للوفاء به، بااللتزام

 
 . 183ص، 1987مصر،، التعويض في المسئولية اإلدارية، القاهرة

المرجع  ، آثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، بن شعبان علي 1
 . 151ص، السابق

سبيكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعاقد معها في مجال الصفقات  2
 . 79ص2013عمومية، ماجستير، جامعة مولود معمري،الجزائرال

 . 206ص، المرجع السابق، المبادئ العامة في تنفيذ العقد اإلداري، مينأمحمد  3
زكريا  .553المرجع السابق،ص، األسس العامة للعقود اإلدارية، سليمان الطماوي 4

 . 53ص ، 2014، مصر، المنصورة،  العقود اإلدارية، المصري
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كما أن قاضي العقد يستطيع أن يحكم بفسخ العقد تيسيساً على خطي اإلدارة وعدم  

وذلك بشرط أن يطلب المتعاقد مع اإلدارة فسخ  ، احترامها اللتزاماتها التعاقدية

ويعتبر  ، يقابل حق اإلدارة في فسخ العقد لخطا المتعاقد  وهذا الفسخ ، عقده معها

جزاء الفسخ من أشد الجزاءات وأخطرها، والتي تقابل جزاء الفسخ هذا، ولكن مع  

فارق جوهري بينهما من حيث السلطة التي تملك توقيع هذا الجزاء في كل منهما،  

،  وط معينةوألن الفسخ من أشد الجزاءات فإن توقيعه يتطلب توافر أسباب وشر 

 ً  .1فالقضاء ال يحكم بالفسخ الذي يطلبه المتعاقد إال إذا ارتكبت اإلدارة خطي جسيما

ً لقضاء مجلس الدولة الفرنسي عدول اإلدارة  ، ومن األخطاء المبررة للفسخ وفقا

،وتيخر اإلدارة تيخيراً كبيراً في  2دون سبب معقول عن المشروع موضوع التعاقد 

ووقف اإلدارة لألعمال موضوع العقد مدداً طويلة دون  ، 3البدء في تنفيذ العقد 

ومنها أيضا أن تلجي اإلدارة إلى توقيع عقوبات بالغة الجسامة على  ، 4مبرر معقول 

كما لو اتخذت ضده وسيلة من سائل  ، المتعاقد دون خطي جدي يبرر تلك العقوبات 

ان يحصل  و، أو فسخت العقد على مسئوليته فإن له أن ينازع في ذلك، 5الضغط 

على حكم بفسخ العقد على مسئولية اإلدارة حتى يتفادى النتائج الخطيرة لهذا  

ولكن مجلس الدولة الفرنسي يرفض الفسخ عادة إذا تيخرت اإلدارة في  ، 6الجزاء

ويكتفي هنا  ، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد معها عما يكون قد نفذه من العقد 

 . 7التي تؤخر اإلدارة دفعهاوبالحكم بفوائد المبالغ ،  بالتعويض 

 
، رسالة دكتوراه، التزامات وحقوق المتعاقدين في عقود األشغال العامة، عيسى حسن 5

 . 115ص ، 1997جامعة القاهرة سنة ، كلية الحقوق
2CE 2 mars 1952, Ville de Poissy, Recueil Lebon, p774.  
3CE 16 mai 1923, Glaenger, Recueil Lebon, p405.   
ولكن يجب أن يكون التيخير خطيراً بدرجة تتجاوز القدر المعقول الذي يتفق مع النية  6

بدليل أن مجلس الدولة الفرنسي رفض الفسخ مع أن اإلدارة  ، المشتركة للمتعاقدين
قد حكم بالتعويض وإن كان ، أخرت التنفيذ قرابة خمس سنوات في بعض الحاالت

 CE 29 janvier 1936, Lesieur, Recueil بطبيعة الحال راجع في ذلك
Lebon, p140.  

4CE 29 janvier 1947, Bonguet, Recueil Lebon, p351.   
5CE 19 juillet 1907, Boyer, Recueil Lebon, p705.  
6CE 7 décembre 1949, Sté Georges Messer, RDP 1952, p709.  
7E 31 décembre 1919, Leonard, Recueil Lebon, p970.Et CE 5 C 

aout 1920 San voisin, Recueil Lebon, p819.   وانظر في نفس المعنى علي
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ويتعين على المتعاقد في فرنسا أن يلجي لإلدارة أوالً قبل أن يرفع دعواه بفسخ  

وإما على أساس قاعدة القرار  ، إما على أساس نص في العقد اإلداري، العقد 

التي تعتبر من   la règle de la décision préalableاإلداري السابق 

 أسس التقاضي التي يقوم عليها قضاء التعويض في فرنسا. 

وفي ليبيا فإننا نجد أن المحكمة العليا الليبية قد ذهبت إلى أن عدم تسليم اإلدارة  

لموقع العمل مما أدى إلى تيخر عملية التنفيذ يعتبر من األسباب المبررة للفسخ  

ذي تقول فيه )طالما إن الحكم  وال 1983مايو  13وذلك في حكمها الصادر 

المطعون فيه قد أثبت في مدوناته واقعة اعذار المطعون ضده للجهة اإلدارية  

وانتهى  ، والتزامها الصمت وعدم استجابتها لطلبه بتسليم موقع العمل، المتعاقدة

وعدم التزامها  ، الحكم بإثبات خطي اإلدارة الجسيم بتيخيرها في تنفيذ العقد 

طيها هذا قد ألحق ضرراً بالمدعي بما يبرر فسخ العقد  وإن خ، بنصوصه

 . 1وبما أن الحكم ذهب إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون( ،  والتعويض 

وعلى العموم فإن إجراء التظلم إلى اإلدارة قبل اللجوء إلى القضاء هو إجراء  

،  النزاعيصب في مصلحة المتعاقد مع اإلدارة من حيث المدة الزمنية للفصل في 

وهي مدة قصيرة إذا ما قارناها بإجراءات التقاضي التي تحتاج إلى وقت طويل  

ومع هذا فإن المتعاقد يبقى محتفظاً  ، جداً للفصل في النزاع المعروض أمام القضاء

 بحقه في اللجوء إلى العدالة. 

ويرتد أثر  ، ويترتب على الحكم بالفسخ نتيجتان رئيسيتان األولى هي نهاية العقد 

الحكم في هذا الخصوص إلى تاريخ رفع الدعوى بالرغم من التزام المتعاقد طالب  

والنتيجة الثانية هي استحقاق المتعاقد  ، الفسخ باالستمرار بالتنفيذ كما رأينا

والتعويض هنا يكون كامالً يغطي كافة ما يلحق المتعاقد من خسارة  ، للتعويض 

ة ما يكون المتعاقد قد نفذه في المدة  مع مراعا، وما فاته من كسب بسبب فسخ العقد 

ويقدر التعويض في التاريخ  ، ما بين رفع الدعوى وما بين صدور الحكم بالفسخ

 .2الذي ينطق به القاضي بالحكم 

 
، رسالة دكتوراه، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات في العقود اإلدارية في اليمن، مظفر

 . وما بعدها.261ص ،  2012، مصر، جامعة القاهرة
،  قضائية 13/27طعن إداري رقم ، 1983مايو  13الصادر ، المحكمة العليا الليبيةحكم 

 1.  40ص ، 1984، العدد الثالث، مجلة المحكمة العليا
2YOLKA  CE 15 juillet 1955, Cne de Vie fezenese, AJDA, p407. 
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 الخاتمة

بين هذه االلتزامات هي  ، وبهذا نستنتج من كل االلتزامات الواقعة على عاتق اإلدارة

فمن حق هذا األخير أن تمكنه اإلدارة من تنفيذ  ، بمثابة الحقوق الرئيسية للمتعاقد 

وذلك بمساعدته  ، العقد بمجرد إبرامه وذلك من اجل إتمام العقد في الوقت المحدد 

ذلك ألن المتعاقد هو شريك اإلدارة في  ، في التنفيذ بتوفير كل اإلمكانيات الالزمة له

وان تتعامل اإلدارة  ، ةوبالتالي يجب مساعدته في الحدود القانوني، العملية التعاقدية

فاإلدارة إذا لم تحترم كل ما تقدم  ، معه بحسن نية فال تعرقله أو تضع العقبات أمامه

 من التزامات فإنها تكون معرضة للجزاء.  

و يتضح من هذه الدراسة أن القاضي يملك سلطة تقديرية في فرض الجزاء  

ً أن  كما يتضح ل ، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة، على اإلدارة نا أيضا

فهي تخضع  ، اإلدارة كطرف في العقد اإلداري ليست بمنيى عن الجزاءات 

وإن اختلفت  ، للجزاء إذا خالفت بنود العقد شينها في ذلك شين المتعاقد معها

الطبيعة القانونية للجزاء الموقع على اإلدارة عن تلك الموقعة على المتعاقد  

ففي هذا األخير نجد أن اإلدارة تتمتع   ،معها تبعا الختالف طبيعة العقد اإلداري

باعتبار أن  ، بسلطات أوسع وأشمل من تلك التي يتمتع بها المتعاقد مع اإلدارة

،  بينما هدف المتعاقد هو الربح والمقابل المادي، هدف اإلدارة المصلحة العامة

ون  وبناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج وفقا لما تم دراسته طبقا ألحكام القان

 الفرنسي والقانون الليبي فإننا نوصي باآلتي: 

وال أعنى مطلقا  ، على اإلدارة أن تتبع سياسة الجذب ال سياسة اإلقصاء .  1 

من بث الثقة   ع وإنما البد وأن يسبق تعاقداتها نو أن تتهاون اإلدارة في حقوقها، 

ثام  ، بين المتعاقدين من خالل إظهار أهمية ما يقومون به من عمل في المجتمع

 
Philippe, Droit des contrats administratifs, LGDJ, Paris 

2013, p 47 .سلطة اإلدارة في  ، أيضاً في نفس المعنى أبو السعود محمود وأنظر
بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، الرقابة على تنفيذ العقد اإلداري

   70ص ، مصر، القاهرة ، جامعة عين شمس، 1997، العدد األول، واالقتصادية
هي اختصار   Conseil d’étatوالتي تعني باللغة العربية أحكام مجلس الدولة الفرنسي.  

 وأخير تجدر اإلشارة إلى أن  CE للمصطلح الفرنسي
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عادم تايخير مستحقاتهم المالية لما لها من أثر محماود فاي عالقة اإلدارة  

 بالمتعاقدين معها.  

وكذلك دفاتر  ، .على المشرع أن يعيد صياغة العديد من التشريعات واللوائح 2

الشروط الملحقة ببعض أنماط من العقود اإلدارية بما يواكب الحاضر وكذلك  

ة قدراً كبيراً من المرونة في التعامل مع  وأن يعطي اإلدار تطلعات المستقبل

 المتعاقد معها . 

.على الفقه أن ينشط ويقوم بدراسات عميقة حول نظرية العقود اإلدارية   3

إثراء  ، وأن يبين أثرها في ضمان حقوق اإلدارة والمتعاقد معها، بصفة عامة

للبحوث القانونية من جهة وتوضيحا لما قد يخفى على القاضي من أمور  

دعمه فيما يقره من مبادئ قانونية وبيان ما يشوبها من قصور من جهة  و

 أخرى. 

.يمكن أن تنادي هذه الدراسات بتطوير القضاء المختص في المنازعات   4

اإلدارية في القانون الليبي واالستفادة من التجربة الفرنسية المتطورة في هذا  

في هذه المنازعات  وذلك بان تكون هناك جهة قضائية واحدة تنظر ، المجال

وذلك لتوحيد األحكام القضائية واالمتثال لما  ، أسوة بمجلس الدولة الفرنسي

 تصدره تلك الجهة من مبادئ قانونية عامة. 

وفي الختام لم يبق لي إال القول أتمنى أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة  

وأن  ، والقانون الليبيلموضوع التزام اإلدارة بتنفيذ العقد في القانون الفرنسي 

   أكون قد أوضحت بعض الجزئيات الدقيقة في هذا الموضوع وآثاره القانونية. 
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احلوار " آدابه وأهميته يف بناء اجملتمع اإلنساني  
" 

 أ / أحمااااد العماري كلية القانون والعلوم الّسياسية جامعة غريان   

 المقدمة  

الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وكّرمه عن باقي المخلوقات، وميّزه بالعقل  

واإلرادة، وعليه يكون جزاؤه في اآلخرة، وجعل اإلنسان ذكرا وأنثى،  

لعدل والخير،  واستخلفه في األرض لعمارتها، وتكوين مجتمعات يسودها ا

:  تعالى ولتحقيق ذلك ال بد من تعارف البشر وتعايشهم معا، يقول هللا سبحانه و 

   يَا أَيَُّها الن اُس إِن ا ّخلَْقنَاُكم ِمن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُواْ إِن

هللاَ َعِليٌم َخبِيرٌ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاِ أَتْقَاُكْم إِن  
، فال يمكن أن يعّمر اإلنسان  (1) 

األرض، وتنشي المجتمعات إال عن طريق تفاعله اإليجابي مع اآلخرين، ومن  

 األساليب الفعّالة في العالقات بين الناس الحوار. 

نحن في حاجة ماّسة لمعرفة أحكام الحوار  فكثيرا ما نحاور غيرنا  

قضايا، سواء كانت في مجالسنا، أو في محاضراتنا،  فيما يجدُّ علينا من 

فالحوار ليس مقتصًرا على المراكز التي تقام، بل يشمل المناقشات التي تكون  

بين اثنين في مجالسهم للدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى. هناك وسائل عّدة  

ننتهجها في الحوار، خاصة في عصرنا الحاضر، منها: الصحف، والمواقع  

نية، واإلذاعات المرئية والمسموعة التي يبّث من خاللها المحاضرات،  اإللكترو 

والمناقشات، والمجامع العلمية المبنية على المناقشة والحوار  لذلك ال بّد أن  

 يكون الحوار مبنيًّا على أسس، وضوابط شرعية كي يكون الحوار مفيًدا. 

لمسائل، هو  الحوار أداة مشتركة تتواكب فيها اآلراء، وتستعرض فيها ا

وسيلة من وسائل الشورى، والتناصح، والتعاون على البّرِ والتقوى، وهو  

طريق النُّضج، وسبيل الكمال  لذا ال بد أن تتسع صدورنا للحوار وأن نتقبّل  

 النقد والمراجعة  حتّى تكون حواراتنا تربويّة منهجيّة. 

 
 . 13سورة الحجرات، اآلية:   - 1
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يمكن  الحوار موضوع مهمٌّ، شينه شين غيره من قضايا اإلسالم، ال 

تحقيقه إال بقواعد، وأصول عامة، وآداب، وأخالق رفيعة تساعد في إنجاح  

الحوار، وتحافظ على جوهره، وتضمن استمراره، وتقضي على كثير من  

 . (1) سلبياته، وتنقِّيه من األخطاء والشوائب 

تناولت في هذا البحث بعض النقاط الرئيسية، المتمثلة في: مفهوم  

ألصول والقواعد التي تضبط مساره، ومظاهر  الحوار، والغاية منه، وا 

الّضعف فيه، وآداب الحوار وأنواعه، والنتائج المترتبة عنه، وأخيًرا الخاتمة،  

 وتناولت فيها أهم النّتائج والتوصيات. 

 أوالً / مفهوم الحوار:   

الحوار لغة: ميخوذ من الَحوُر، وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء،  

 الّشيء وعنه َحْوراً وَمحاراً وَمحاَرةً وُحُؤوراً: رجع عنه وإِليه. حار إِلى 

 والَحوُر: النقصان بعد الزيادة  ألنه رجوع من حال إلى حال. 

 . (2)  والمحاورة: الُمجاوبة، والتحاور: التجاوب 

فَقَاَل ِلَصاِحبِِه  وحاوره محاورة وحواراً: جاوبه وجادله، قال تعالى: 

 .  (3)أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ نَفَراً َوْهَو يَُحاِوُرهُ 

َوهللاُ يَْسَمُع  وتحاوروا: تراجعوا الكالم بينهم وتجادلوا، قال تعالى: 

تََحاُوَرُكَما إِن  هللاَ َسِميٌع بَِصيرٌ 
(4) . 

 . (1) والِحَوار: ولد الناقة وقت والدته إلى أن يفطم ويفصل

 
 . 7الحوار آدابه وأصوله، ص - 1
 . 218/   4ينظر: لسان العرب، مادة: حور،  - 2
 . 33اآلية:  ، سورة الكهف - 3
 . 1سورة المجادلة، اآلية:  - 4
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 الحوار في االصطالح:  

هو نوع من الحديث بين شخصين، أو فريقين يتّم فيه تداول الكالم  

بينهما بطريقة متكافئة، فال يستيثر أحدهما دون اآلخر، ويغلب عليه الهدوء  

 والبعد عن الخصومة والغضب. 

من خالل التعريف السابق يتبين أّن الحوار ال يكون إال مع طرف آخر  

متكافئة، أي: شبيهة بالمناظرة  ألنه يشترط فيه التكافؤ،   أو أكثر، وبطريقة

د به دون غيره، ودون أن يترك لصاحبه   وعدم االستئثار بالحديث، وهو التفرُّ

فرصة الحديث، واإلدالء برأيه، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة،  

 . (2)وإالّ كان جداالً  ألنه يغلب عليه ذلك

 * الحوار والجدال:

في اللغة: من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه،   الجدال

وامتداد الخصومة ومراجعة الكالم، وعلى ذلك يقال: غالم جادل إذا اشتّد،  

وِدرع مجدولة: محكمة العمل، ويقال جَدَل الَحبُّ في ُسنبله: قَِوي، واألجدل:  

 .  (3)الصقر، سّمي بذلك لقّوته، واألرض الصلبة يقال لها: الجدالة

وفي االصطالح: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحّجة، أو ُشبهة،  

 . (4) أو يقصد به تصحيح كالمه، وهو الخصومة في الحقيقة

من خالل البيان السابق يالحظ أّن الجدال فيه قّوة في الكالم من إظهار  

الحجج القويّة، واألدلة الواضحة البيّنة، وارتفاع الصوت في أسلوب الكالم  

هدوء، وبناء على ذلك يظهر الغضب على المحاور، وهو ال يكون إال  وعدم ال

 بمنازعة غيره. 

 
 . 204/  1ينظر: المعجم الوسيط  - 1
 .30الحوار أصوله وآدابه، ص - 2
 ، وما بعدها.433/  1ينظر: معجم مقاييس اللغة  - 3
 . 101التعريفات، للجرجاني، ص - 4
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، وإظهار الباطل،   الجدال إذا كان من باب كسر الخصم بدحض الحّقِ

وإبراز السطو، وحب الظهور يكون مذموًما  ألنّه دفع الحق والتمويه عليه،  

، قال تعالى:  وقد وردت آيات في القرآن الكريم تذم الجدال بهذا المعنى

 ِي َوَما أُنِذُرواْ بِِه  َويَُجاِدُل ال ِذيَن َكفَُرواْ بِاْلبَاِطِل ِليُْدِحُضواْ بِِه اْلَحق  َوات َخذُواْ َءايَات

 .  (1)ؤاً ُهز

وفي المقابل يكون الجدال مطلوبا إذا كان بالتي هي أحسن، وقد وردت  

آيات في مدح الجدال، وتقييده بالتي هي أحسن  إلقامة الحّجة على المخالفين،  

اْدعُ إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِال تِي ِهَي  قال تعالى: 

ن  َرب َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضل  َعن َسبِيِلِه َوْهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ أَْحَسُن إِ 
  وقال:   (2) 

َوالَ تَُجاِدلُواْ أَْهَل اْلِكتَاِب إِال  بِال تِي ِهَي أَْحَسنُ 
 (3) . 

من خالل النصوص السابقة يتّضح أّن الجدال ال يمدح مطلقًا، وال يذم  

 ل، وغرضه، ونيّته.  مطلقا  بل بحسب المجاد 

يرى بعض الفقهاء: أن الجدال ال يكون وسيلةً للّدعوة، وإنّما من باب  

 دفع الصائل، وهذا القول يناسب معناه اللغوي. 

على هذا فالحوار أوسع من الجدال  فيكون في مقام العلم وغيره، وفي  

مقام اإلثبات ونحوه، بل أُطلق الحوار على مجرد الحديث بين طائفة من  

لناس، أّما المجادلة ففيها إرادة إثبات شيء في النفس بقوة الحّجة والخصومة،  ا

 ويتبعه قوة في العبارة، وتظهر آثار الغضب على المجادل في الغالب.  

فسر بعض العلماء اآليات المتعلقة بالحوار في القرآن الكريم  

الكريم في آية  بالمجادلة، فجعلوا الجدال مرادفًا للحوار، فقد اجتمعا في القرآن 

 
 . 55سورة الكهف، اآلية:  - 1
 . 125سورة النحل، اآلية:   - 2
 . 46سورة العنكبوت، اآلية:  - 3
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قَْد َسِمَع هللاُ قَْوَل ال تِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى هللاِ  واحدة، قال تعالى: 

 .    (1)َوهللاُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما إِن  هللاَ َسِميٌع بَِصيرٌ 

الجدال إذا كان الهدف منه مجرد الخصومة، وكسر الخصم بدل النظر  

، مخاصمة،  (2) الحق والصواب فهو مذموم، وقد يسّمى: ِمراءللوصول إلى 

لجاجا، مغالطة، وإذا كان ليس كذلك فيرادف المناظرة، وهي: النظر بالبصيرة  

 .  (3) من الجانبين في النسبة بين شيئين إظهاراً للّصواب 

 

 ثانيا / الغاية من الحوار: 

ن القول والرأي، فهو  الغاية من الحوار: إقامة الحّجة، ودفع الشبهة والفاسد م

تعاون بين المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها  ليكشف كل طرف  

ما خفي على صاحبه منها، والسير بطرق االستدالل الصحيح للوصول إلى  

 الحق. هناك أهداف، وغايات فرعية ممّهدة لهذه الغاية، منها:  

ف على وجهات نظر الّطرف اآلخر، وهو هدف ت  مهيدي هام.  * التعرُّ

رات المتاحة،   * البحث والتنقيب من أجل االستقصاء في تنويع الرؤى والتصوُّ

 .(4)من أجل الوصول إلى نتائج أفضل

* كشف الّشبهات والرّد على األباطيل  إلظهار الحّق وإزهاق الباطل، قال  

ُل اَءاْليَاِت َوِلتَْستَبِيَن َسبِيَل اْلُمجْ تعالى :  ِرِمينَ َوَكذَِلَك نُفَّصِ
 (1) . 

 
 . 1سورة المجادلة، اآلية:  - 1
المراء: طعن في كالم الغير  إلظهار خلل فيه من غير أن يرتبط ))قال في التعريفات:  - 2

. فهو ال يكون إال 266، التعريفات، للجرجاني، ص((به غرض سوى تحقير الغير
 اعتراضا بخالف الجدال يكون ابتداء واعتراضا. 

 . 33ينظر: الحوار أصوله وآدابه، ص - 3
 . 7أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، ص - 4
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* الّدعوة إلى الحق، فالحوار الهادئ مفتاح للقلوب، وطريق إلى النفوس، قال  

اْدعُ إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِال تِي ِهَي  تعالى: 

 .   (2)َسبِيِلِه َوْهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ أَْحَسُن إِن  َرب َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضل  َعن 

* يعّد الحوار وسيلة من وسائل الشورى، والتناصح، والتعاون على البّرِ  

 والت قوى، وهو طريق النُّضج، وسبيل الكمال.  

لن يتم تصحيح األخطاء، وتدارك النّقص، وتقويم المسيرة الشرعيّة  

حوار، وعّودنا أنفسنا على قبول النّقد  والدعويّة إالّ إذا اتّسعت صدورنا لل

والمراجعة، عندها ستكون حواراتنا تربويِّة منهجيّة، تثري األّمة اإلسالميّة  

بالدراسات، والبحوث العلميّة في مختلف المجاالت، وليس عيبًا أن ننتقد أنفسنا،  

أو غيرنا، أو نخطئ تجربة، ولكّن العيب الكبير أن نخادع أنفسنا في السير  

 اء األخطاء. ور

 ثالثًا / األصول والقواعد التي تضبط مسار الحوار: 

د في طلبه، وعدم التعّصب، واتِّباع الهوى،   – 1 الوصول إلى الحّق، والتجرُّ

أن يكون في طلب الحق كناشد  )والمجادلة بالباطل. يقول اإلمام الغزالّي: 

ق بين أن تظهر الضالّة على يده، أو على من يعاونه، ويرى   ضالّة، ال يفّرِ

 .(3) (أظهر له الحقرفيقه معيناً ال خصماً، ويشكره إذا عّرفه الخطي، و

تحديد الهدف والقضيّة التي يدور حولها الحوار  حتى ال تتحّول إلى جدل   – 2

 عقيم ليس له نقطة محد دة ينتهي إليها. 

االتفاق على أصل يرجع إليه، وهو الكتاب، والسنّة، والضوابط المنهجيّة   – 3

جوع إليها عند التّنازع، قال تعالى:   في فهمها، وقد أمرنا هللا تعالى بالرُّ

 
 . 55سورة األنعام، اآلية:  - 1
 . 125سورة النحل، اآلية:   - 2
 . 75/   1إحياء علوم الدين    - 3
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  ُِسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهلل فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى هللاِ َوالر 

َءاْلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَيِْويالً َواْليَْوِم ا
 (1) . 

البدء باألهّم، وهو مناقشة األصول، وضبطها، واالتّفاق عليها، ثم مناقشة   – 4

 .  (2) الفروع والحوار حولها

 اإللمام الجيِّد بجوانب المشكلة التي يدور حولها الحوار.  -5

ينيّة عندما يتعلّق موض  -6    وع الحوار بذلك. االستشهاد بالنصوص الّدِ

استمداد األمثلة من الحياة الواقعيّة  لشرح الحقائق العمليّة والنظريات   -7

 وتفسيرها  حتّى يكون الحوار قريبًا، وواضًحا لألذهان. 

 اإلجادة في طرح األسئلة، وهو يعّد وسيلةً مهمةً إلنتاج حواٍر هادٍف.  – 8

 

 رابعًا / مظاهر الّضعف في الحوار:

د اإلساءة الشخصيّة للمحاور اآلخر.    – 1  تعمُّ

 مقاطعة المحاور اآلخر، أو التشويش عليه أثناء حديثه.   – 2

 الظهور بمظهر التردُّد والنسيان.  – 3

 محاولة تذكر بعض المعلومات، وهذا يؤدي للملل، وعدم متابعة الحوار.  – 4

 

 
 . 58سورة النساء، اآلية:  - 1
 . 7،  6آداب الحوار وقواعد االختالف، ص - 2
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 خامسا / آداب الحوار: 

 : اإلخالص وحسن النية  – 1

الحوار توفّر اإلخالص وحسن النِّيّة، وسالمة القصد في   من أدب 

الحوار والمناقشة، وأن يقصد بذلك الوصول إلى الحق  لألجر العظيم والثواب  

الكبير، واالبتعاد عن قصد الّرياء والسُّمعة، واالنتصار للنفس واإلعجاب بها.  

َخْيَر فِي َكثِيٍر  الَ ى: ن القصد قوله تعالالدليل على وجوب اإلخالص وإحسا

ِمن ن ْجَواُهْم إِال  َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالَحٍ بَْيَن الن اِس َوَمْن يَْفعََل  

 ً ذَِلَك اْبتِغَاَء َمْرَضاِت هللاِ فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيما
. أي: ال نفع في كثير من  (1) 

ا فيما بينهم، إال  إذا كان حديثًا داعيًا لبذل المعروف من الصدقة،  كالم الناس سرًّ

أو الكلمة الطيِّبة، أو التوفيق بين الناس، ومن يفعل تلك األمور طلباً لرضا هللا  

 ً  . (2) تعالى، راجيًا ثوابه فسوف يؤتيه هللا ثواباً جزيالً واسعا

األعمال  والدليل على ذلك أيضا أن أول حديث في صحيح البخاري هو: ))إنّما 

بالنِّي ات، وإنما لكّلِ امرٍئ ما نَوى .....((
 (3) . 

وأقامه   ( (الصحيح))قال الحافظ بن رجب: وبه صد ر البخاري كتابه 

مقام الخطبة له، إشارة إلى كل عمل ال يراد به وجه هللا فهو باطل، ال ثمرة له  

ث ثُلث العلم،  في الدنيا، وال في اآلخرة. وروي عن الشافعّي أنّه قال: هذا الحدي

 . (4) ويدخل في سبعين بابًا من الفقه

فإخالص المتكلِّم له تيثيٌر عظيٌم في قّوة الحّجة  ليحّل كالمه المحل األعظم في  

 القلوب واألفهام. 

 

 
 . 113سورة النساء، اآلية:  - 1
 . 97التفسير الميسر، ص - 2
 (، ورواه غيره من أهل السنن. 1رقم )  ، 6/   1صحيح البخاري   - 3
 ، وما بعدها.8ينظر: جامع العلوم والحكم، ص - 4
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  االلتزام بوقٍت محدَّد في الكالم: -2

ينبغي على المحاور أال يستيثر بالكالم، ويستطيل في الحديث،  

يخرج به عن اللّباقة، واألدب، والذوق الرفيع، فالطُّول  ويسترسل بما 

واالعتدال في الحديث يختلف من شخص إلى شخص، ومن ظرف إلى ظرف،  

ومن حال إلى حال، فيختلف الحوار في الندوات والمؤتمرات، إلى المساجد  

 والجامعات، وطرق التعليم األخرى. 

 رجع إلى: أغلب أسباب اإلطالة في الكالم، ومقاطعة الحديث ي

 إعجاب المرء بنفسه.  – 1

 حّب الشهرة والث ناء.  -2

 ظّن المتحّدِث أن ما ييتي به جديًدا على الن اس.  -3

السامع له حدٌّ من القدرة على التركيز والمتابعة إذا جاوزه أصابه     

قة للمتابعة متمتِّعة بالفائدة   الملل  فعلى المتحّدِث أن ينهي حديثه والناس متشّوِ
(1) . 

 الحرص على الّصدق:  – 3

اإلنسان ال يدعو ألمر، أو شيء إال أن يكون صادقًا فيه، واستناده  

لدليل، فالمؤمن ال يكون كاذبًا  ألّن الكذب صفةٌ مذمومةٌ، نهت عنها الشريعة  

يَا أَيَُّها ال ِذيَن َءاَمنُواْ  الّسمحة، والصدق خلق فاضل أمرت به، قال هللا تعالى : 

اِدقِينَ ات قُواْ هللاَ   َوُكونُواْ َمَع الص 
دق يهدي  ))  يقول رسولنا الكريم . (2)  إِن  الّصِ

يقًا،   ، وإّن البَر يهدي إلى الجنّة، وإّن الّرُجل ليَصُدُق حتّى يكوَن ِصّدِ إِلى البّرِ

وإّن الكِذب يهدي إِلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النّار، وإّن الرجل ليكذُب  

 
 . 30، 29أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، ص - 1
 . 120سورة التوبة، اآلية:  - 2
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ضا  وقال أي  . فمن صفات المنافق: إذا حّدث كذب.(1) (( حتّى يُكتَب عند َّللا  كذّابًا

 ((  دق ُطمينينةٌ، وإن  الكِذب دْع ما يريبُك إلى ما ال يريبُك، فإّن الّصِ

 .(2) (( ريبةٌ 

فيجب على المحاور أن يحرص في محاوراته، ومناقشاته على  

، والواقع.   الصدق، وأالّ يتكلّم في أمر يعلم أنّه مخالٌف للحّقِ

 التواضع وحسن الخلق:  – 4

إقناع الطرف اآلخر، وقبوله للحق، وإذعانه  التواضع له دور كبير في 

للّصواب، فالمحاور كل ما يرى من محاوره تواضعًا، وتوقيًرا، وأدبًا وخلقًا ال  

وما تواضع أحد هلل  ))   ويفتح قلبه الستماع رأيه، لقوله ، يملك إال أن يحترمه

اآلخرة،  ، أي: يرفع منزلته في الدنيا عند الناس، وكذلك في (3) ((إال رفعه هللا

 ويزيد من ثوابه فيها. 

ال يدخل  )قال: )   الفخر والتكبّر ليسا من شين أهل اإلسالم، فالنبي 

( قال رجٌل: إن الرجل يحبُّ أن  (الجنّة من كان في قلبه مثقاُل ذرةٍ من ِكبر

إّن هللا جميل يحّب الجمال، الِكبر: بَطُر  )يكون ثوبه حسنًا، ونعلُه حسنةً، قال: )

، وغمطُ  ، فليحرص اإلنسان على تجنُّب التكبُّر إزاء من يناقشه  (4)  الناس((الحّقِ

ويحاوره  بل يتواضع معه، ويرفق به  حتى يصل إلى الحق، ليكون داعيًا  

 للخير. 

 

 

 
 (. 2607، رقم )132/  4(، ومسلم 6094، رقم )25/  8أخرجه البخاري  - 1
  وقال : وهذا حديث حسن صحيح.  ، (2518، رقم )668/   4أخرجه الترمذي  - 2
 (. 2588، رقم )2001/   4رواه مسلم في صحيحه  - 3
، وبطر الحق: جحده وإنكاره ترفعا وتكبرا، وغمط 93(، ص91أخرجه مسلم، رقم ) - 4

 الناس: احتقارهم. 



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 126 

 

 الِحلم والّصبر:  – 5

من األخالق التي وردت في شريعتنا فيما يتعلق بالمحاورات الّصبر،  

صبوًرا، ال يغضب ألتفه األسباب  ألَن  يجب على المحاور أن يكون حليًما 

الصبر خلٌق إسالميٌّ فاضٌل، تواترت النصوص لبيان فضله، واألمر به، قال  

ابُِروَن أَْجَرُهم بِغَْيِر ِحَسابٍ  تعالى: إِن َما يُوف ى الص 
َوِلَمن  ، وقال تعالى: (1) 

َصبََر َوَغفََر إِن  ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 
 (2). 

فق، ورّد   ة بالّرِ دفع الّسيئة بالحسنة، ومقابلة فحش الكالم بلينه، والشّدِ

الكلمة الجارحة بالكلمة الطيبة العذبة منزلة ال يصل إليها إال من صبر، قال  

َوالَ تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوالَ الس يِّئَةُ اْدفَْع بِال تِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا ال ِذي بَْينََك  تعالى: 

  بَْينَهُ َعَداَوةٌ َكيَن هُ َوِليٌّ َحِميٌم َوَما يُلَق اَها إِال  ال ِذيَن َصبَُرواْ َوَما يُلَق اَها إاِل  ُذو َحظٍّ وَ 

َعِظيمٍ 
 (3)(4) . 

فال  ، فاإلنسان يحرص أن يكون رفيعًا في معاملته مع محاوره ومجادله

الغضب  ألّن  يغضب على المتخاطب معه، وال يرفع صوته على جهة 

فقال:    الشريعة نهت عن الغضب وحذّرت منه، جاء رجل إلى النبي 

. قال ذلك  (5) ((ال تْغَضبْ )( فرد َد مرارا، قال: ) (ال تْغَضبْ ) أوصني، قال: )

   أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -ثالثًا. وجاء في الحديث عن أبي هريرة 

 . (6) ((الذي يملك نفسهُ عند الغضب  ليس الّشديد بالصُّرَعِة، إنما الشديد )قال: )

فال يحمد اإلنسان لكونه قويًّا شديًدا عند الصراع مع اآلخرين، وإنما يحمد إذا  

 . (7) ألجم نفسه عند الغضب 

  االلتزام بالقول الَحسن  واالبتعاد عن منهج التحّدِي:   - 6 

 يمكن أن نجمل ذلك في النقاط التالية :  

 
 . 11سورة الزمر، اآلية:  - 1
 . 40سورة الشورى، اآلية:   - 2
 . 34،  33سورة فصلت، اآلية:   - 3
 . 8آداب الحوار وقواعد االختالف، ص - 4
 (.   6116، رقم )28/   8أخرجه البخاري،   - 5
 (. 2609، رقم )2014/  4(، ومسلم 6114، رقم )28/   8أخرجه البخاري،   - 6
 . 25آداب الحوار، ص  - 7
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* االلتزام بالحسنى في الحوار، والمجادلة يعّد من أهم ما يجب على     

المحاور، فالعاقل اللبيب، طالب الحق عليه أن ينيى بنفسه عن أسلوب الّطعن،  

  تبارك وتعالى :  –والتجريح، واالستهزاء، والّسخرية، واالستفزاز، يقول الحق 

 ُإِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِال تِي ِهَي أَْحَسنُ اْدع  
َوقُولُواْ ِللن اِس ُحْسنًا . ويقول أيًضا: (1)

 (2) . 

االنصراف عن التعنيف في الرّد على    * من التوجيهات اإللهيّة لنبينا محمد    

َوإِن َجاَدلُوَك فَقُِل   - : -لنبيّه  –عّز وجّل  –أهل الباطل، حيث قال المولى 

هللاُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن هللاُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُونَ 
 (3)(4) . 

ي يمنع التسليم، لو وجدت القناعة العقلية لكان الحرص على      * أسلوب التحّدِ

 من استئثار األعداء.  -عند المنصف العاقل  -القلوب أهّم وأولى 

* إغالظ القول، ورفع الصوت ال يولِّد إال غيًظا وحقًدا، فال يقّوِي حّجةً، وال     

يجلب دليالً، وال يقيم برهانًا، بل ربما يكون دليالً على ضعف حّجته، وَستْر  

 عجزه بالصُّراخ، والغضب. 

العقل الحكيم، والنقد الموضوعّي، والثقة في النفس،  * الهدوء عنوان 

َواْغُضْض ِمن   فليتذكر المسلم قول لقمان الحكيم في وصيته البنه، قال تعالى:

َصْوتَِك إِن  أَنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 
 (5) . 

قال ابن كثير: أي: ال تبالغ في الكالم، وال ترفع صوتك فيما ال فائدة  

 . (6) -عّز وجّل   –فيه، فينكر األصوات صوت الحمير يبغضه المولى 

 التسلُّح بالعلم والمعرفة:  -7

يجب على المحاور أالّ يتكلّم إال بعلم، فال يقول شيئا إالّ وهو يعلم  

سنده، دليله  لئال يتكلّم في أمور ال يعرف الحّق فيها، وال يسندها لعلم صحيح،  

َوِمَن الن اِس َمْن يَُجاِدُل فِي   ن بغير علم، من ذلك قوله: وقد ذم  هللا الذين يجادلو 

 
 . 125سورة النحل، اآلية:   - 1
 . 82ة البقرة، اآلية: سور - 2
 . 67سورة الحج، اآلية:  - 3
 . 25ينظر: أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، ص - 4
 . 18سورة لقمان، اآلية:  - 5
 . 303/  6تفسير ابن كثير  - 6
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هللاِ بِغَْيِر ِعْلٍم َويَت بُِع ُكل  َشْيَطاٍن َمِريدٍ 
َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم      وقوله:.  (1) 

مسئوال إِن  الس ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ 
خصوصا إذا كان   .(2)

ذلك فيما يتعلق بشرع هللا ودينه، فالقول على هللا سبحانه وتعالى بغير علم من  

 أعظم الذنوب وأكبرها. 

مام بالدليل وتقريره، وال يستدلُّ إال بدليل قد  ومما يتعلق بالعلم: االهت

وقف عليه، وعرف صّحته وسالمته  ألنه قد يستدل بما لم يتمعّن في تيّمله،  

 .(3) وال تصحيحه

يجب على المحاور أالّ يناقش موضوًعا ال يعرفه، وال يدافع عن فكرة  

عنها، ويعرض نفسه  لم يقتنع بها  ألنه بذلك يسيئ للفكرة، والقضيّة التي يدافع 

 . (4) لإلحراج، وعدم التقدير واالحترام

 

 حسن االستماع:   -8

هناك كثير من األشخاص يجيدون الحديث لفترات طويلة، والقليل يجيد  

فّن اإلصغاء، واالستماع لآلخرين، فيجب على الشخص أن يستمع جيِّدا لما  

 على قّوته  يقوله اآلخرون، ويستوعبه جيًدا، فاإلنصات للشخص يعّد دليالً 

 وقدرته، فكما أّن للكالم فنًّا وأدبًا، كذلك االستماع. 

فإن مقاطعة الّطرف اآلخر طريق سريع لتنظير الخصم، إضافة إلى ما  

فيه من سوء األدب، ويؤدي إلى اضطراب، ونسيان األفكار، لذلك يجب أالّ  

ى  يعترض أحدهما كالم اآلخر حتى يفهم المراد منه، وأن ينتظر صاحبه حت 

 .(5) يفرغ من كالمه، وال يقاطعه قبل االنتهاء   أدبًا وخلقًا

 

   االحترام والمحبّة رغم االختالف: - 9

قد يكون المرء على رأي قبل الحوار، ثم يتّضح الحق، ويجد أّن خصمه قد أقام  

عليه الحّجة، فما عليه إال التسليم للحق، والرضا به  ألّن ذلك أهّم نتائج  

 
 . 3سورة الحج، اآلية:  - 1
 . 36سورة اإلسراء، اآلية:  - 2
 . 342الحوار آدابه وضوابطه، ص  - 3
 . 11آداب الحوار وقواعد االختالف، ص - 4
 . 9المصدر نفسه، ص - 5
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الحوار، وعليه أالّ ينصاع لتيثير الخصم عليه بباطله إذا كان هو على حق  بل  

عليه أن يثْبُت، فهناك من يؤثِّر عليه االختالط، والمعاشرة التي هي من لوازم  

رضوان هللا   –الحوار غالبًا، فيسلك بعض السلوك الخاطئ، وقد كان الصحابة 

ذلك سببًا للتنافر  ألّن مبنى   يختلفون في أمور اجتهاديّة، ولم يكن -عنهم 

الخالف بينهم هو االجتهاد، والوصول إلى الحق والصواب، وكذلك اختلف  

 السلف فيما بينهم، وبقيت بينهم روابط األخوة الدينية.  

  -حتى بين الزمالء واألصدقاء  -كثيٌر من اختالف وجهات النظر 

  -في غالب األحيان  -لحوار يُْذهب بالموّدة، والمحبّة. فالمناظرة، والمناقشة، وا

والقلوب إذا تنافر وّدها مثل كسر الزجاجة  ، تؤثّر على القلوب وتكّدر الخواطر

 . (1) ال يُجبر

والشريعة رّغبت أهل اإليمان بين يحب بعضهم بعًضا، من ذلك قول   

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابُّوا، أاَلَ أدلكم على  ) )   النبي

 . (2) ((أفشوا الّسالم بينكم ؟إذا فعْلتموه تحاببتُم شيٍء 

 

 :(3) سادًسا / أنواع الحوار

 

 الحوار الديني:   – 1

حوار يجري بين مجموعة من النّاس  للتعّرف على تعاليم الدين  

، (4) اإلسالمّي، ودعوة اآلخرين للدخول فيه، وشرح بعض الكتب الفقهيّة

وتوضيح آراء واجتهادات الفقهاء، ومناقشة تعاليم األديان المختلفة. فاختالف  

لحكمٍة عظيمٍة،   -سبحانه وتعالى -الناس في الّديانات والعقائد سنّة قّدرها هللا 

َولَْو َشاَء  : -تبارك وتعالى ا االبتالء واالختبار، يقول الحّق وغايٍة جليلٍة، وهي 

ِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َربَُّك لََجعََل  ةً َواِحَدةً َوالَ يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن إِال  َمن ر  الن اَس أُم 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك أَلَْمأَلَن  َجَهن َم ِمَن اْلِجن ِة َوالن اِس أَْجَمِعينَ  َخلَقَُهْم َوتَم 
. والمراد  (5) 

 
  . 161الحوار أصوله وآدابه، ص - 1
 (. 54، برقم )74/   1أخرجه مسلم في صحيحه  - 2
 ينظر ألنواع الحوار من " موقع الحوار اليوم " بإشراف الدكتور خالد حسن هنداوي.  - 3
 نفسه.  المرجع  - 4
 . 118سورة هود، اآلية:  - 5
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لوان واألذواق، واللّغات،  وليس في األ (1) باالختالف هنا: االختالف في الدين

 ونحوها. 

الحوار بين األديان يشمل معنًى صحيًحا، ومعنًى باطالً. الحوار اا  

مطلب ملحٌّ  لتوضيح الصورة الصحيحة لعقائد اإلسالم،   بالمنهج الصحيح اا 

وآدابه، وأحكامه، والدعوة إلى هللا تعالى موّجهة لكّلِ الناس، وإقناعهم بالحق  

بهذا المعنى جّسد األنبياء الكرام حوارهم مع أقوامهم  ، (2) هدى شرعي مطلوب 

بطرق مختلفة، وأساليب متعددة، فالمسلمون أقوى الناس حجة  ألن دينهم  

أاَلَ يَْعلَُم َمْن َخلََق َوْهَو الل ِطيُف  موافق لعقل اإلنسان ونفسه، يقول هللا تعالى: 

 .    (3)اْلَخبِيرُ 

األصل الشرعي للحوار بين األديان لبيان الحق، ورّد الباطل قوله  

ن َدَعا إِلَى هللا َوِعَمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِن نِي ِمَن  تعالى:  َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِمم 

اْلُمْسِلِمينَ 
َوَمِن    قُْل َهِذِه َسبِيِلَي أَْدُعواْ إِلَى هللاِ َعلَى بَِصيَرةٍ أَنَا. وقال تعالى :  (4) 

ات بَعَنِي َوُسْبَحاَن هللاِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
ةٌ  . وقال تعالى: (5)  َوْلتَُكن ِمنُكْم أُم 

يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَيُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم  

اْلُمْفِلُحونَ 
 (6)  . 

 

أصبح مثقالً بكثير من المعاني، واألفكار الباطلة  الحوار بين األديان 

التي تهيمن على ذهن كل من يسمع به، وال يصح أن ننفي المعنى الصحيح  

فالمنهج الصحيح:  ، لهذا النوع من الحوار بسبب استعمال البعض له في الباطل

رّد الباطل، وإبراز المعنى الصحيح للحوار خاصة فيما يتعلق بيمر ضروري  

في دين اإلسالم وهو الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى، وفي هذا تبيين للحق  

عن مفهومه الشرعي   البعد وتصحيح لما قد يحصل من الخلط والتخبط بسبب 

لحوار بمنهجية صحيحة  الصحيح، وهذا يقتضي قيام مؤسسات إسالمية ل

 
 . 302تفسير الجاللين،  - 1
 . 5الحوار بين األديان، ص - 2
 . 14سورة الملك، اآلية:  - 3
 . 32سورة فصلت، اآلية:   - 4
 . 108سورة يوسف، اآلية:  - 5
 .104سورة آل عمران، اآلية:   - 6
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وأسلوب حسن، وأيضا عقد المؤتمرات لهذا الغرض، وكتابة الدراسات العلمية  

 . (1) والعملية المؤّصلة له من الكتاب والسنة

 

 الحوار الوطني:   – 2

هو حوار بين أبناء المجتمع لمناقشة أهّم القضايا الوطنية من خالل  

أماكن عامة أو خاّصة، وتُطرح  مؤّسسات المجتمع المدني، وعادة ما تكون في 

 فيها أهّم المشاكل، والحلول التي تخدم مصلحة اإلنسان في وطنه. 

 

 الحوار االقتصادي: – 3

هذا النوع من الحوار يهتّم بالجوانب االقتصادية التي تتناول     

المؤّسسات االقتصاديّة والمواطن. تظهر هذه الحوارات من خالل اللقاءات في  

تُناقش فيها جميع القضايا،  ، منتديات االقتصاديّة، أو المؤتمرات اإلذاعات، أو ال

صة في المجال االقتصادي.   والرؤى االقتصاديّة تحت مظلّة وطنيّة، متخّصِ

 

 الحوار السياسي:   – 4

يعدُّ من أهم الحوارات في حياة اإلنسان، ودول العالم، فهو يعمل على  

الخالفات بين الدول، العمل على إيقاف  مناقشة القضايا السياسيّة، مثل: 

الحروب وتبعاتها، عقد اتّفاقيات صلح ومعاهدات بين دولتين، أو عدة دول،  

 وهذا الحوار يهتم بحياة الناس حتى يعيشوا في أمن واستقرار. 

 

 الحوار االجتماعي:   – 5

ل الحوار االجتماعّي سمة مميّزة للمؤسسات الحديثة، من خالل   يشّكِ

حوار كثقافة شائعة في فّضِ النِّزاعات االجتماعيّة، وتحقيق السلم  اعتماد ال

   . (2)االجتماعّي، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات 

 

 

 
 .  5ينظر: الحوار بين األديان، ص  - 1
 موقع " الحوار اليوم "   - 2
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 الحوار التربوي:   -6

هو حوار تقيِّمه المؤسسات التربويّة مع األشخاص المعنيّن بذلك، مثل:  

رين، والباحثين عن طريق مؤتمرات تربويّة  لنشر ا ألفكار التربويّة  المفّكِ

الصحيحة، فالحوار الهادف القائم على األساليب التربويّة الجيِّدة مطلٌب  

ضروريٌّ في هذه الحياة التي كثرت فيها المشاكل المختلفة، فكانت عامالً  

رئيًسا النتشار كثير من األمراض النفسيّة، والعضويّة. فنحن بحاجة إلى حوار  

ناجحة، كالنُّضج، والتوجيه، والكلمة الطيِّبة، أو  جيِّد يقوم على أساليب تربويّة 

اإلشادة بالسلوك الجيِّد، والترغيب فيه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة
 (1). 

من الضروري التحدُّث في ظل الظروف التي نعيشها اليوم عن دور  

الحوار التربوّي الهادف، الذي يخاطب جميع الفئات من المجتمع بكل شرائحه،  

إداريين، ومعلّمين، وطالّب، وأولياء أمور  لنصل ألعلى أشكال الحوار،  من 

والخطابة، وحضور العقل، فبدون هذه المهارة من الحوار يفشل اإلنسان في  

 تبادل األفكار معهم. و  التّواصل اإليجابي مع اآلخرين، 

ية بالغة، ويسهم   ثقافة الحوار وممارسته في المؤسسات التعليميّة له أهّمِ

ل فاعل في نشر ثقافة الحوار، وترسيخ آدابه في نفوس الطالب، وتحقيق  بشك

العديد من األهداف، وحّل المشاكل الطالبيّة عن طريق طرحها في صورة  

أسئلة، ودعوتهم للتفكر في اقتراح لحلّها، وتجعل الطالب يعتمد على نفسه في  

 ن. التعبير عن أرائه وأفكاره، وتفعيل مهارات التواصل مع اآلخري 

 الحوار التلقائي:   -7

من أكثر أنواع الحوارات باعتباره من الحوارات التي تُجّسد في حياتنا  

اليومية من خالل المناسبات االجتماعية المختلفة، ووسائل االتصال الحديثة،  

عة تجري بين جميع أطياف المجتمع، وغالبًا ال ترتكز على   فهي حوارات متنّوِ

 .(2) ائج محّددةتنتهي لنت موضوع معين، وال 

 الحوار األسري:   – 8

يظن كثير من النّاس أن الحوار األسري ليس من األمور ذات األهميّة،  

أو التي تستحق التوقّف عندها، لكن الحقيقة خالف ذلك، فالحوار األسرّي من  

 
 المرجع نفسه.  - 1
 ينظر: المرجع السابق. - 2
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المفاتيح األساسيّة الستمرار العالقة الزوجيّة بصورة جيّدة وناجحة، فهو  

ين أفراد األسرة من نقاشات، وأحاديث تمّس األسرة  يتضمن كل ما يدور ب 

 بكاملها. 

 الحوار األسري:   أهم ما يقدمه 

 مفتاح للعالقات الزوجيّة الناجحة.  *

 * يساعد على تنشئة األطفال تنشئة صالحة. 

 * زيادة االحترام بين أفراد األسرة. 

اجتماعية  أصبح الحوار األسري اليوم ضرورة ملّحة في ظل متغيّرات 

كثيرة تشهدها المجتمعات، أّدت إلى فقدان التواصل بين اآلباء، وأوالدهم في  

وقت تزداد فيه الحاجة للحوار، خاصةً بعد انتشار ثورة االتصاالت، ووسائل  

 اإلعالم المختلفة. 

نظًرا لما يحقّقه الحوار األسرّي من حميميّة بين أفراد األسرة، وجدت  

إلى بعض األسباب التي قد تؤدي إلى انعدام وافتقاد  أنه من المناسب اإلشارة 

 الحوار األسري:  

 * انشغال كل من األب واألم بيعمالهما بعيًدا عن األبناء، والمنزل. 

دخول الفضائيات التي احتلت الوقت الذي تقضيه األسرة في الحديث، خاصة   *

 مع األوالد. 

كبير في تباعد وجهات النظر  * الجهل بيساليب الحوار الفعّالة الذي له األثر ال

 بين أفراد األسرة. 

* عنف بعض اآلباء الذي يجعلهم يرفضون الحوار مع أوالدهم، والتواصل  

 معهم لمعرفة مشاكلهم، وأهّم متطلباتهم. 

* اختالف معطيات العصر من جيل آلخر، فجيل اآلباء يختلف عن جيل  

 .(1) األبناء

 

 سابعًا / نتائج الحوار: 

 هنالك ثالثة أنواع لنتائج الحوار، هي:  

 

 
 أهمية الحوار األسري، مقال من قضايا األسرة والمجتمع، للكاتب: عقبة الصفدي.   - 1
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 الحوار العقيم:   – 1

هو الحوار الذي ال ييتي بيّيِ نتيجة، أو فائدة، ويتلخص في عّدة أمور،  

 منها:  

* دخول أحد المتحاورين الحوار وهو في نفسه أنه على الحّق المطلق، وال  

وهذا ال   يمكن التراجع عنه مهما قّدم الطرف اآلخر من حجج، وإثباتات،

ينفع معه الحوار  ألنه معجب ومغرور برأيه، وهذا من الذين يقولون:  

 . ( رأيي صواٌب وال يحتمل الخطي، ورأي غيري خطي ال يحتمل الصواب )

* إذا أشعر أحد المتحاورين في الحوار الطرف اآلخر بينه ليس نّداً، أو كفؤاً  

 في الحوار معه. 

نتصار للنفس، أو تشويه سمعة، أو  * أن يكون هّم الطرفين في الحوار اال

 االنتصار لطرف آخر. 

* نجد أحيانًا من يتمسك بمبدأ رأيي صحيح وال يحتمل الخطي ...، وال يفهم  

سوى إن لم تكن معي فينت ضدي، ويعتقد أن تمسّكه برأيه من قوة  

 الشخصية. 

 حوار االستكشاف:   – 2

بالضرورة إلى حلّها، وذلك  هو الذي يسعى إلى تحديد المشكلة، وليس 

عندما تكون تلك المشكلة من الصُّعوبة، والتعقيد، والتّشابك مع غيرها من  

باعتبارها   -المشكالت األخرى، حينئٍذ يتّم الحوار لمحاولة تفكيك هذه المشكلة 

 إلى عناصرها البسيطة.  -معقدة 

التخّصصات  إلعمال  هذا النوع من الحوار يحتاج لمجموعة من سائر 

الجهد حول نقطة واحدة محّددة، بإعداد جيّد مسبق، وإدارة حكيمة  حتّى  

 يستطيعوا التنسيق بين تلك الحوارات، والجمع بينها، وحل المشكلة. 

 الحوار المنتج:   – 3

يتناول مشكلة حقيقيّة، ويكون الهدف منه الوصول إلى حّلٍ محد د لها،  

مشكلة، وتطّورها، وأهم مظاهرها، ومدى  وإلقاء الضوء على نشية ال

 خطورتها، تمهيًدا القتراح الحّل، أو الحلول المناسبة لها. 
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تحديد المشكلة يعّد جزءا من حلّها، وال يحدث ذلك إال إذا اشترك في  

مناقشتها عدد من المحاورين الذين تدفعهم الرغبة الصادقة للتوّصل إلى حلول  

 . (1) المشكلة من خالل حوار يكشف مختلف جوانب 

 

 الخاتـــمـة

 تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات: 

 أوالً: النتــائج:   

الحوار الفعّال يساهم في بناء المجتمعات، لتبادل األفكار، والمعلومات،   – 1

 وتقييمها، وإعادة بنائها، مّما يساهم في تطوير المجتمع واألفراد. 

 سبحانه وتعالى، وهو طريقة  الحوار وسيلة من وسائل الدعوة إلى هللا  – 2

األنبياء والرسل اا عليهم الصالة والسالم اا، ووسيلة من وسائل  

 االنحراف الفكري، والقضاء على األفكار التي تدعو للتّطرف. 

ال يمكن للعدالة أن تتحقّق إال عن طريق استماع األفراد، وإصغائهم،   – 3

 ونقاشهم ألّي قضيّة، أو مشكلة مشتركة بينهم. 

الحوار يعتبر الوسيلة المثلى الستيعاب الخالف بين األفراد، مهما كانت   – 4

 معتقداتهم، ودياناتهم. 

غرس ثقافة الحوار في نفوس طالّبنا، وممارسته في البيئة المدرسيّة مطلب   -5

تربوّي، خاّصة في ظّلِ المتغيِّرات الدوليّة، والعالميّة التي نّوعت أساليب  

 المعلومات. الحصول على المعارف، و

بما أن الحوار له أهمية كبيرة في حياة اإلنسان، فيجب أن يكون مبنيًّا   – 6

على قواعد وأصول وآداب  حتّى يكون حواراً مثمراً، فإنه ويكون الحوار  

عقيم إذا لم يراع ذلك، بال ثمرة وال نتيجة  بل ربما يؤدي إلى الخالف،  

 وتباعد القلوب، وتنافرها. 

سي لنجاح الحوار وتحقيق غايته، وبدونه يصبح الحوار هشًّا  العلم شرط أسا -7

ال فائدة منه إال إهدار الوقت وضياع الجهد، فالبد من العلم قبل القول،  

فليس من العيب أن يقول الرجل: هللا ورسوله أعلم، وإنما العيب كل  

 العيب أن يتكلم الرجل ويبدئ رأيه فيما ال يعلم. 

 
 مفهومه، أصوله، وأنواعه "، موقع االلكتروني للدكتور: حامد طاهر. ، ينظر: " الحوار - 1
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بالجدل تبيّن أّن الحوار أوسع من الجدل، فهو  من خالل عالقة الحوار  -8 

يكون في مقام العلم وغيره، فكل جدل يكون حواًرا، وليس كل حواٍر  

جدالً، فالجدل ال يُمدح مطلقًا وال يُذمُّ مطلقا  بل بحسب المجادل،  

 وغرضه ونيّته. 

الزواج الذي ال يتضمن حواًرا أكثر ضعفا، ومشاكل، وسوء فهم، وهو   – 9

 درةً على االستمرار. األقّل ق

يّات من طعام وكساء، بل تتعّدى   – 10 حاجات الّطفل ال تقتصر على الماّدِ

والحوار  ألنّه أساس مهمٌّ في تعليم الطفل طريقة العيش  ، لتعلُّم الحياة

 ضمن مجتمعه. 

 ثانياً: التوصيات:  

ً تربويًّا يكون معينا  – 1 للّطالب،  ييمل الباحث أن يكون هناك إعالما

والمعلِّمين، والكوادر اإلداريّة في تقريب وجهات النظر، وتيصيل القيم  

 النّبيلة. 

عات، وأفكار المجتمعات،   – 2 يرى الباحث أننا اليوم بحاجة لفهم صحيح لتنوُّ

وتركيباته المختلفة  لتكون قاعدة للعمل انطالقًا من التيكيد على قيم  

ره،  التسامح بشكٍل يُسهم في تنمية  مجتمعاتنا، خاّصة المجتمع الليبي وتطّوِ

والتعايش مع الظروف المعاصرة، والوضع الراهن، فالمجتمع الليبّي،  

والمجتمعات األخرى اليوم بحاجة لتجديد اإليمان بيهمية الحوار  

والتواصل مع جميع األطياف  لبناء حصن السالم، واألمن، واالستقرار،  

   وتحقيق التنمية واالزدهار.

ياسات الحاصلة   -3 إعادة النظر في المؤسسات التعليميّة، والتّشريعات، والّسِ

في منظوماتها، وبشكل خاص فيما يتعلّق بالمعلم، والمنهج، والطالب،  

 والتقويم، وعمليات التطوير التربوي. 

على وزارة التعليم إقامة برامج، وأنشطة تقويم بدعوة المعلمين والّطالب   -4

ما بينهم عن طريق عقد المناظرات، والمحاورات في  لتبادل الخبرات في

أشياء تقبل النظر واالستطالع، وأن تكون هذه المناظرات، والحوارات  

 مثمرة، مبنيّة على العلم، واألدلّة النقليّة، والعقليّة. 
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تقويم أداء المعلم بناًء على انجازاته، ونتائجه، وعالقاته مع الّطالّب،   – 5

العمل، ومدى استخدامه لطرق مبتكرة في   وزمالئه، ورؤسائه في 

 التدريس، والتّعامل مع الطُّالب.

 تفعيل المكتبات، واالهتمام بها جيِّداً كمصدٍر من مصادر المعرفة والتعليم.  -6

يجب أن يحرص كل إنسان على قراءة الكتب العلمية التي تعينه على   - 7

 كيفية قيام لغة الحوار 

 

أن تقع هذه الكلمات في قلوب رجال   في الختام أسيل هلل العظيم 

ين بالدعوة للحّق، وأن تخرج ثمار هذا   مخلصين صادقين وناصحين لهذا الّدِ

البحث إلى الواقع العملي، كما أشكر هللا وأحمده على التّمام، وأسيله حسن  

الختام، وأن يجعل هذا البحث خالًصا لوجهه الكريم، وهللا وراء القصد حسبنا  

 ونعم الوكيل. 

 

 المصادر والمراجع  

أدب الحوار وقواعد االختالف، د. عمر عبد هللا كامل، بحث مقدم المؤتمر   - 1
 العالمي حول موقف اإلسالم من اإلرهاب. 

أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، صالح بن عبد هللا بن حميد، دار   - 2
 م. 1994، اه1415المنارة، جدة، ط: األولى، 

مقال من قضايا األسرة والمجتمع، للكاتب: عقبة  أهمية الحوار األسري،  - 3
 الصفدي. 

التعريفات، للجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، تح: إبراهيم   - 4
 األبياري، ط: األولى. 

تفسير الجاللين، لجالل الدين المحلي، وجالل الدين السيوطي، دار   - 5
 الحديث، القاهرة، ط: األولى. 

العظيم، البن كثير، تح: محمد حسين شمس الدين، دار  تفسير القرآن  - 6
 . اه1419الكتب العلمية، بيروت، ط: األولى، 
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 التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء، ط: الثانية.  - 7

جامع العلوم والحكم، البن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، ط:   - 8
 األولى. 

والسنة، يحيى زمزمي، دار  الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب  - 9
 . اه1414، 1التربية، ط:

د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي، دار  ، الحوار أصوله وآدابه - 10
 .  اه1427الخضيري، المدينة المنورة، ط: بال، 

 " الحوار اليوم " موقع بإشراف الدكتور: خالد حسن هنداوي.   – 11
 وأنواعه، د : عبد الرحيم السلمي. الحوار بين األديان، حقيقته  - 12

للدكتور: حامد  ، الحوار، مفهومه وأصوله وأنواعه، موقع االلكتروني - 13
 طاهر. 

صحيح البخاري، ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، تح: محمد   - 14
 . اه1422زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: األولى، 

والفروق اللغوية، ألبي البقاء الحنفي،  الكليات معجم في المصطلحات  - 15
 تح: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: بال. 

 . اه1414لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بيروت، ط: الثالثة،  - 16

المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، تح: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة،   - 17
 ط: بال. 

يس اللغة، ألبي الحسين القزويني، تح: عبد السالم محمد  معجم مقاي - 18
 هارون، دار الفكر، ط: بال. 
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  سياسة الدعم بني احلل واإلشكالية
 لدين بلعيد حسن صميدةأ. عزا                       

 جامعة غريان    كلية القانون والعلوم السياسية/

  المستخلص

ترمي الدراسة إلى التعرف على سياسات الدعم االقتصادي، وخاصةً الدعم  

الموجه لمصلحة المستهلك، والمتمثل في سياسة الدعم العيني على بعض السلع  

األساسية، وكذلك دعم المحروقات والكهرباء، وما يترتب عليها من نتائج،  

األخرى، والتي   سواء كانت سلبية أو إيجابية، مع اإلشارة إلى بعض السياسات 

تندرج تحت سياسة الدعم بصفة عامة، مثل سياسة الدعم النقدي، والتي قد  

تكون بديالً لسياسة الدعم العيني في حالة ثبت فشل األخيرة، كما سنرى في  

التفصيل الالحق لهذا البحث، وكذلك توضيح العالقة بين الدعم العيني وحجم  

مباحث، ينطوي المبحث األول على  الفساد، وقد قُسم هذا البحث إلى ثالثة 

منهجية الدراسة، المتمثلة في مشكلة الدراسة، مع أهمية وأهداف الدراسة،  

وكذلك فرضيات وأدوات ومنهج الدراسة، أما المبحث الثاني فينطوي على  

مفهوم الدعم الحكومي، أهدافه، وأنواعه، ، والمبحث الثالث ينطوي على  

عيوب الدعم العيني، ومميزات الدعم  الفساد،  العالقة بين الدعم العيني وحجم

 النقدي، وأخيراً نصل في هذا البحث إلى النتائج والتوصيات.   

 

 المقدمة 

تقوم العديد من الدول باتباع سياسات اإلصالح االقتصادي، والتي من بينها  

الدعم، للتخفيف من بعض الظواهر االقتصادية السلبية التي تصيب  

المجتمعات، والتي تطفو على السطح وتكون ظاهرة للعيان، وهذه الظواهر في  

ي مستوى  مجملها تكون آثارها سلبية على المواطن، بين تصعّب عليه العيش ف

معين من الرفاهية والذي تعود عليه، وربما تجر شريحة كبيرة من األسر إلى  

خط الفقر، وربما إلى تحث مستوى خط الفقر في أسوء الظروف، ولعل من  

ً في   ً رئيسيا هذه الظواهر االقتصادية السلبية التضخم، والذي يكون سببا

يا اآلن، بحيث ال تتمكن  انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، كما هو الحال في ليب

األسر من الحصول على كل احتياجاتها الضرورية في ظل أسعار تضخمية  
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عالية جداً، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التضخم  ليس موضوع بحثنا هذا، ولكن  

موضوع هذا البحث هو إحدى السياسات الداعمة لألسر، من أجل التخفيف من  

، أال وهي سياسة الدعم، والتي تتبعها  حدة هذه الظواهر االقتصادية السلبية

العديد من دول العالم، سواء كانت هده الدول متقدمة أو نامية، بحيث يتم  

تخصيص مبالغ كبيرة لدعم دخول األفراد، سواء كان هذا الدعم عينياً أي في  

 صورة ميزة سعرية، أو دعم نقدي،

أساليب المساعدة  وعلى هذا األساس يمكن أن يُنظر إلى الدعم على أنه كافة 

التي تقدمها الدول لمواطنيها، من مستهلكين، ومنتجين، بهدف تحسين  

أوضاعهم االقتصادية بصفة عامة، إاّل أننا في هذا البحث سوف نقتصر على  

تسليط الضوء على اإلعانات المقدمة إلى المستهلك بصفة خاصة، والتي تدور  

عن كاهل محدودي الدخل،  الوسائل التي تستخدمها الحكومات للتخفيف  حول 

أو عن أفراد المجتمع بصفة عامة، وتقليل إحساسهم بالفقر، وذلك بتوفير السلع  

 والخدمات بيسعار تقل عن أسعارها الحقيقية. 

 

 منهجية الدراسة 

 

   مشكلة الدراسة:  -أوالً 

تتمثل مشكلة الدراسة في عدم تحديد الدولة للسياسة االقتصادية الفعالة وبشكل  

ي انتهاجها لسياسة الدعم، ألنه من المعلوم أن العالقة بين المتغيرات  دقيق، ف

االقتصادية هي عالقة بين "سبب ونتيجة"، وبذلك فإن لكل سياسة اقتصادية  

ولهذا يمكن أن نلّخص المشكلة   1نتائج يجب توقعها وأخدها في الحسبان، 

ي المجتمع،  بوجود عالقة طردية بين الدعم العيني وحجم الفساد االقتصادي ف

أي كلما كان الدعم الممنوح من الدولة لمصلحة المواطن كبيراً كان الفساد  

 أكبر. 

 
: ــ د. فاضل أحمد علي، د. 75مقدمة في االقتصاد القياسي التطبيقي ص  1

علي خضر، المنشأة العامة للنشر   ممدوح السيد دسوقي، د. علي محمد 

 . 1984والتوزيع واإلعالن طرابلس ليبيا، الطبعة األولى 
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 : أهداف الدراسة -ثانياً 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف نلخصها في اآلتي:   

تسليط الضوء على سياسة الدعم المتبعة في ليبيا، أال وهي سياسة   .1

عيوب مثل هذه السياسات وما تسببه من مشاكل  الدعم العيني، مع بيان 

تقع على كاهل كل من المواطن والدولة معاً، مما يجعل منها مشكلة  

 وليست حالً. 

تنبيه واضعي السياسات االقتصادية في الدولة الليبية إلى إعادة النظر    .2

في هيكلية سياسة الدعم المتبعة في ليبيا مع اقتراح حل بديل من وجهة  

نظر الباحث ال يلغي الدعم، ولكن ينظر في هيكليته لعله يكون الحل  

األمثل، الذي يخفف أو يزيح العبء عن أفراد المجتمع، وال يخلق  

 كل ثانوية مستقبلية تحد من فاعلية هذه السياسة. مشا

التنبيه إلى وجود حالة من الفساد تستشري في المجتمع، والتي تعتبر    .3

أحد أسباب مشكلة استنزاف األموال الليبية، من جراء إتباع سياسات  

 اقتصادية خاطئة، والمساهمة في خلق حلول لهذه المشكلة.  

 أهمية الدراسة:   -ثالثاً 

ومن خالل ما سبق وجب تسليط الضوء على هذه السياسة، لما تنطوي عليه  

من أهمية بالغة، قد تساعد في إعادة النظر في مثل هذه السياسات، وإيجاد  

بدائل أخرى تكون ناجعة، وتحقق النتائج المرجوة منها، ويمكن تفصيل هذه  

 األهمية في اآلتي.  

د استهالكه، وتركيز  المساهمة في توعية المستهلك من حيث ترشي -أ

              اهتمامه على جودة المنتج بما في ذلك فترة الصالحية.                                                                             

تقديم مدخل علمي عملي لإلدارات المختلفة ذات العالقة يمكن   -ب 

 دية.                                                        االسترشاد به في التعامل مع السياسات االقتصا

تحديد مواضع القصور في أداء المؤسسات المختلفة ذات العالقة   -ت 

وخاصة مؤسسة السلع التموينية، والتي اُستبدلت اآلن بصندوق موازنة  

األسعار، والمساهمة في رفع كفاءته في استيراد وتوفير السلع  

 حلية. المدعومة بالسوق الم
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المساهمة في الحفاظ على المال العام وعدم تعريضه للهدر وذلك  -ث 

 باتباع السياسات االقتصادية المناسبة.                                                      

 فرضيات الدراسة:   -رابعاً 

 تستند فرضيات الدراسة إلى مجموعة من المرتكزات نلخصها في اآلتي:  

مالية أو إدارية تواجه الدولة عند إتباعها لسياسة   ال توجد صعوبات  .1

 الدعم النقدي لبعض السلع األساسية. 

توجد عالقة سلبية بين سياسة الدعم العيني وتوجهات وميول المستهلك   .2

 أثناء قيامه بالعملية االستهالكية. 

إن ميزانية الدولة تتعرض للنهب وبطريقة غير مباشرة وذلك من   .3

 ساسية المدعومة إلى خارج حدود الدولة.                                                                                  خالل تهريب السلع األ

 

 أدوات ومنهج الدراسة:   -خامساً 

تعتمد منهجية الدراسة على اتباع المنهج الوصفي، بحيث يسعى الباحث في  

كلة، من خالل كتابة اإلطار  هذه الدراسة إلى وصف الحالة الراهنة للمش

النظري للدراسة متخذاً منه مرتكزات أساسية لإلجابة على تساؤالت الدراسة  

نظرياً، وكذلك االعتماد على البيانات الرسمية المنشورة من قبل مؤسسات  

الدولة، مع تحليل الواقع الحالي المترتب على اتباع سياسة الدعم العيني، من  

 وحلول لواقع مستقبلي أفضل.                                                   أجل الوصول إلى مقترحات 

وتتمثل أدوات الدراسة في الكتب، والمجالت، والمنشورات، والدوريات، التي  

تعرضت لموضوع الدراسة، وكذلك بعض القوانين واللوائح المعمول بها  

لمنشورات اإلحصائية  والتي تنظم تنفيذ سياسات الدعم السلعي، إضافة إلى ا

 التي تستهدف عينة الدراسة. 

 

 المبحث األول 

 توطئة:  

م،  1971( لسنة 68يُعتبر الدعم في ليبيا سياسة مطبقة بصدور القانون رقم )

والذي يقضي بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، والتي تكون تابعة  

لوزارة االقتصاد، على أن يكون نشاطها هو توفير السلع التموينية، والمواد  
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ستهلكين، والتي تصل  والمحاصيل الزراعية، بكميات تكفي وتسد احتياجات الم

إليهم عن طريق الجمعيات التعاونية االستهالكية، على أن يكون للمؤسسة  

فروع في أغلب مناطق ليبيا، وقد تم دمج المؤسسة فيما بعد مع صندوق  

(، وذلك من  451موازنة األسعار، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )

 أجل الوصول إلى أفضل النتائج. 

 

 هوم الدعم:  مف  -أوالً 

سنتطرق لتعريف الدعم في هذا البحث من خالل وجهة النظر السائدة في  

الدولة الليبية، والتي أصبحت معروفة بين مواطنيها بصفة عامة، بحيث اجتهد  

الباحث أن يكون هذا التعريف معبراً وشارحاً لواقع المشكلة، والتي أثيرت في  

ظفين متخصصين في الدولة، بحيث  مختلف األوساط الليبية من أكاديميين، ومو

 : تم النظر إليه من زاويتين وهما

 

وهو دعم يمنح من قبل الدولة لمواطنيها في صورة   الدعم العيني:  .1

ميزة سعرية لبعض السلع األساسية، أي بين يكون سعر بيع هذه  

 السلع بيقل من سعرها السائد في السوق. 

وهو دعم يُمنح من قبل الدولة لمواطنيها بديل عن   الدعم النقدي: .2
ح  الدعم العيني، ويكون على هيئة قيمة نقدية مقطوعة وثابته تمن 

ألرباب األسر في حسابتهم المصرفية، وذلك حسب عدد أفراد  
األسرة، وفق دراسات علمية معدة مسبقاً، وقوانين تضمن وتكفل  
تطبيق مثل هذه السياسات، ولكن هناك من ينظر إلى الدعم كونه عبيً  
ً يقع على كاهل الدولة، بهدف تمكين المستهلكين من أفراد   ماليا

عين وغيرهم، كالً حسب الدعم الموجه  ومنشآت وكذلك فئة المزار 
إليه، وأن هذا العبء قد يرهق ميزانية الدولة، باعتبارها هي التي  
تتحمل الفارق ما بين تكلفة السلعة المدعومة، والتي في األصل تكون  

 مرتفعة وبين سعر البيع للمستهلك المستفيد بالدعم.  

 أهداف الدعم:  -ثانياً 
ن خالل تطبيقها إلى توفير السلع االستهالكية  تهدف سياسة الدعم الحكومي م 

األساسية، بيسعار في متناول جميع فئات المجتمع، وقد تستهدف هذه السياسة  
الفئات األقل دخالً، وكذلك قد يكون الدعم موجهاً إلى قطاع اإلنتاج، إذا تعرض  
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هذا القطاع في بعض أجزائه إلى خلل ما، مثل غالء أسعار المواد األولية،  
لذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية المنتجة محلياً، بحيث  وا

يساهم الدعم في التخفيف من عبء هذا االرتفاع، بحيث تتحمل الدولة جزءاً  
من كلفة إنتاج هذه السلع، وبالتالي تباع للمستهلكين المستهدفين بسياسة الدعم،  

 بيسعار رخيصة وفي متناول الجميع. 
 اع الدعم:أنو -ثالثاً  

هناك عدة أنواع من الدعم، ولكننا في هذا البحث سنقسم الدعم إلى نوعين بما  
 ينسجم مع طرحنا من خالل هذه الدراسة، ويمكن بيان ذلك في اآلتي:  

 الدعم غير المباشر:  .1

وهو ما يسمى بالدعم العيني، ويسمى أيضاً بالدعم السعري، وهو أن   

تتحمل الدولة الفرق بين تكلفة اإلنتاج وثمن البيع، والذي يكون دائماً  

أقل من تكلفة اإلنتاج، وهو المطبق في ليبيا حالياً، ويشمل هذا الدعم  

ن  السلع التموينية األساسية، وكذلك دعم المحروقات والكهرباء، ويمك 

توضيح فكرة الدعم وما تنطوي عليه من عيوب من خالل الشكل  

 اآلتي.                                                                السعر 

         ط      ع 

    18ا 

                                                                                                     

 15ا     1ط

                                                                                                            

 12ا 

ت                                                                                        

   9ا 

                        1ت                                                             

 6ا                2ت 

                                                                                                           

 3ا 

 2ك      0ك   1الكميااااة                  ك            
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 أثر تحديد السعر القانوني )السعر المدعوم لسلعة ما(  1( 1الشكل )             

فيها  ويجب التنويه إلى أن سياسة الدعم ال توجه لسلعة ما إال إذا توافرت 

 الشروط التالية: 

أن تكون هذه السلعة تتميز بالشعبية في استهالكها، إي تستهلك من قبل   -أ

 كل أطياف المجتمع تقريباً. 

أن تكون الكمية المعروضة منها في السوق المحلي ال تكفي لالستهالك   -ب 

 أي محدودة العرض. 

 أن يكون سعرها مرتفعاً.  -ت 

بحيث ال يستطيع أغلب  أن يكون متوسط دخل أفراد المجتمع منخفضاً،  -ث 

 المستهلكين شراءها، في ظل ارتفاع سعرها.  

( أن الكمية التوازنية في السوق من السلعة المراد  1ونالحظ من الشكل ) 

(، وتطرح في السوق المحلي في سعر توازني وقدره  0دعمها هي )ك

د.ل(، وهذا هو الوضع الطبيعي في حالة ما إذا كانت دخول األفراد تسمح  10)

(، وبالتالي فهي تعتبر كمية  2ك، ولكن نالحظ أن الكميات المتوافرة هي )كبذل

محدودة، في مواجهة طلب كبير من المستهلكين، وهو كما في الشكل السابق  

(، ولو تُركت لظروف السوق ألدى ذلك إلى ارتفاع سعرها، إلى أن  1)ك

لي  (، وهو سعر مرتفع، وبالتا1د.ل( كما في الشكل )15يصبح في حدود )

تتدخل الدولة وتضع سعراً جديداً )مدعوماً(، ويكون أقل من سعر السوق،  

(،  1وذلك بنقل منحنى الطلب ناحية اليسار، أي بتخفيضه من )ط( إلى )ط 

( بدالً من )ت(، وعلية تصبح الكمية  2بحيث تصبح نقطة التوازن الجديدة )ت 

معطيات الجديدة  (، وينخفض سعرها بناًء على ال0( بدالً من )ك 2التوازنية )ك

د.ل(، ويجب أن تتدخل الدولة لضمان توزيع هذه السلعة، ولو تُركت   6إلى )

هذه السلعة لظروف السوق فإن سعرها سوف يرتفع ومن ثم تنشي عليها ظواهر  

سلبية كثيرة، منها على سبيل المثال نشوء سوق سوداء، تباع فيه السلع  

 
القاسم عمر الطبولي، د. علي عطية عبد  و، د. أب79أساسيات االقتصاد ص  1

، د. فرحات صالح شرننة، الدار الجماهيرية للنشر واإلعالم،  مالسال

 م. 2003
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المدعوم، والذي يعتبر أقل حتى  المدعومة بيسعار تفوق بشكل كبير سعر بيعها 

من سعر الكلفة، ونتناول هذه الظروف بالتفصيل الحقاً، عند بيان عيوب اتباع  

مثل هذه السياسات، ولعل من آليات التدخل والحماية المتبعة في ليبيا، هي  

إنشاء نظام الجمعيات التعاونية االستهالكية، والتي أنشئت بقرار من اللجنة  

 م. 1976لسنة  (60) ابقا رقم الشعبية العامة س

 الدعم المباشر: .2

ويطلق عليه أيضاً مصطلح الدعم النقدي، ويعتبر هذا هو البديل من   

وجهة نظر الباحث للدعم العيني، والذي أخذت به بعض الدول بعد  

ظهور مجموعة من العيوب جراء اتباع سياسة الدعم العيني، وقد تم  

من خالل تعريفه سابقاً بشيٍء   توضيح المعنى االقتصادي للدعم النقدي 

 من التفصيل.  

 

 

 المبحث الثاني 

 العالقة بين الدعم العيني وحجم الفساد: -أوالً 

يؤدي اتباع سياسة الدعم العيني إلى ظهور حالة من الفساد، تتمثل في ظهور  

السوق السوداء والتي تباع فيها السلع المدعومة بسعر مرتفع، من أجل تحقيق  

مكاسب مادية، والتي تتمثل في الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق،  

وانتشار ظاهرة   ويرى الباحث أن هناك عالقة طردية بين قيمة الدعم العيني

الفساد، فكلما كان الدعم العيني الممنوح من الدولة للمواطن على سلعة ما  

ً في ظهور وانتشار الظواهر السلبية في المجتمع، مثل   كبيراً، كان ذلك سببا

ظاهرة التهريب وغيرها من الظواهر الهدامة، الناشئة على السلع المدعومة،  

 : ياني اآلتي ذلك من خالل الشكل الب ويمكن توضيح 
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ع                          ط                                                                          

 السعر

                                                                                                    

 

ب                                                                                                

      2س

ج •                                                                                               

 1س

                                                                                                                                                                                                    

د •                                                                                               

 0س

 

 الكمية                                

 2ك ع         1ك ع  0ك      1ك ط     2ك ط   

 

 

 إعداد الباحث ( 2الشكل )

 العالقة بين الدعم العيني وظاهرة الفساد 

 

( أن السعر التوازني للسلعة المدعومة في السوق مرتفع  2نالحظ من الشكل )

(، وبعد تحمل الدولة لجزء من سعر البيع للسلعة لمصلحة  2ويصل إلى )س

المستهلك، في صورة دعم عيني، أي بتحديد سعر أقل من سعر السوق بحيث  

ً للمستغلين باستغال1أصبح السعر الجديد )س ل هذا  (، وهذا ما يعطي دافعا

السعر المنخفض للسلعة المدعومة، وذلك بتهريب هذه السلعة من القنوات  

الرسمية، مثل صندوق موازنة األسعار والجمعيات االستهالكية، إلى السوق  

السوداء، أو بتهريبها خارج حدود الدولة، من أجل تحقيق مكاسب مادية،  

يل الموجاود  ويمكن مالحظة ذلك من خالل مقارنة حجم مساحة شبه المستط 

(،  1،ب،ج،س2(، والذي يمثل ظاهرة الفسااد، والذي نقاطه )س2في الشكال )

(، والذي هو من حيث المساحة  0،ب،د،س2مع مساحة شبه المستطيل )س
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أكبر من سابقه، نالحظ أن الدافع للفساد أصبح أكبر عندما تقوم الدولة بزيادة  

الدافع إلى الفساد كلما  (، فيزداد 0نسبة الدعم، بحيث يُخفض السعر إلى )س

ُخفض السعر أكثر، رغبةً في تحقيق مكاسب أكبر من خالل زيادة الفارق بين  

سعر السوق والسعر المدعوم الجديد، وبذلك تكون العالقة طردية بين الزيادة  

 في الدعم العيني وحجم الفساد في المجتمع. 

 

 

 عيوب الدعم العيني:  -ثانياً 

وباً ومزايا، ولكن لوحظ من الواقع العملي أن  نحن نعلم أن لكل سياسة عي  

نتائج إتباع سياسة الدعم العيني في ليبيا انطوت على مشاكل كثيرة، ولهذا تم  

 تفصيل العيوب الناتجة عن الدعم العيني كما في اآلتي، ومقسمة إلى قسمين.  

ــ   من ناحية المستهلك: اا القسم األول: 

الدولة لالستفادة من فروقات األسعار  نشوء سوق سوداء داخل اقتصاد  .1

للسلع المدعومة، وذلك على حساب مصلحة المستهلك النهائي لهذه  

 السلع. 

سوء توزيع الدخل عند اعتماد مثل هذه السياسة، وذلك بعدم التفرقة   .2

بين الغني والفقير، وخاصة أن المستهدف الحقيقي هم الطبقة الفقيرة،  

األغنياء، وخاصة في استهالكهم  في حين أن المستفيد الحقيقي هم 

 لسلعة البنزين والكهرباء، المدعومتين من الدولة. 

توجيه المستهلك بطريقة غير مباشرة الستهالك بعض السلع   .3

المدعومة، حتى وإن كانت ال تحوز على رضاه لرداءة جودتها،  

 وسبب هذا التوجيه هو دخل المستهلك المحدود، وحاجته الماسة لها. 

 

 من ناحية الدولة: اا  ي: ــالقسم الثان

تهريب جزء كبير من السلع المدعومة عبر الحدود إلى الدول   .1

 المجاورة، مما يؤثر سلباً على االقتصاد القومي. 

نشوء ظاهرة السمسرة في المواطن، وذلك باستيراد سلع رديئة   .2

وبيسعار السلع ذات الجودة العالمية العالية، مما كان ذلك سبباً في  

ية الدولة، حيث بلغ الدعم على السلع األساسية في  إرهاق ميزان
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، عشرة مليار وست  1( 10,607,850,000حوالي ) 2013سنة 

 مئة وسبعة مليون وثمان مئة وخمسون ألف دينار ليبي تقريباً. 

تحمل الدولة للتكاليف الزائدة والناتجة عن إتباع الدولة لسياسة   .3

ن الدعم موجهاً إلى  الدعم العيني، وتكون التكاليف مضاعفة إذا كا 

، وما ينجم عنه من عبء على  2السلع االستهالكية المستوردة

 الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 

 :الدعم النقدي مميزات -ثالثاً 

تدفع الكثير من   ،الدعم النقدي هناك العديد من المميزات في إتباع سياسة 

المهتمين والمتخصصين الختياره بديال مناسباً لسياسة الدعم العيني، ولعل من  

 ي:  أبرز هذه المميزات ما يل 

أن الدعم النقدي سيصل مباشرة إلى مستحقيه، وبتكلفة أقل من تكلفة   .1

 إتباع سياسة الدعم العيني.  

ال يحتاج الدعم النقدي إلى عمالة كبيرة لتوزيعه على مستحقيه، مقارنة   .2

 . الدعم العيني ب

يضمن عدم الهدر في المال العام والقضاء تقريباً على   الدعم النقدي أن .3

 اد. الفس

يؤدي الدعم النقدي إلى عملية ترشيد االستهالك، حيث إن المستهلك    .4

لن يشتري إال ما يحتاج إليه فعالً، كما أنه يضمن للمستهلك حرية  

االختيار بين البدائل المختلفة للسلع، آخذاً بعين االعتبار ميزة الجودة  

 الفنية للسلعة وكذلك الميزة السعرية. 

 

 

 
، السنة  64السابع والخمسون ص مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي  1

 م.2013المالية 

، اعداد: د. 7الهيئة القومية للبحث العلمي، دعم السلع التموينية في ليبيا ص  2

خالد دهان، إشراف: د. شكري غانم. طباعة: معهد اإلنماء العربي، 

 بيروت.

http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
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    النتائج:
 سة إلى مجموعة من النتائج الهامة موضحة في اآلتي. خلُصت الدرا

أنه من اإليجابي أن تتبع الدولة سياسة الدعم ولكن يجب النظر في هيكلية هذه   .1
 السياسة بعناية.  

أن سياسة الدعم العيني ال تلبي طموحات المستهلك وهي ليست حالً من   .2
 وجهة نظره. 

الوطني بسبب إتباع سياسات  أن هناك خروقات وفساداً داخل االقتصاد  .3
 اقتصادية خاطئة. 

هناك سياسات بديلة وتكون حال ً لكثير من المشاكل في حالة إتباعها   .4
 والمتمثلة في سياسة الدعم النقدي المباشر. 

 
 التوصيات:

 بعد هذه الدراسة الموجزة والتي نيمل أنها حققت الفائدة نوصي باآلتي. 
عام كنوع من السياسات االقتصادية الداعمة  اإلبقاء على سياسة الدعم بشكل  .1

 للمواطن وخاصة في مثل هذه الظروف االقتصادية الصعبة. 
 اعتماد سياسة الدعم النقدي كبديل لسياسة الدعم العيني.  .2
القضاء على الفساد االقتصادي المستشري في المجتمع من أجل أن يحصل   .3

 أريحية.  المستهلك على حاجياته من السلع وخاصة المدعومة بكل 
مجابهة التضخم والتخفيف من حدته من أجل توفير مناخ اقتصادي مالئم   .4

 ومريح مع بيان أثر الدعم على المستهلك بشكل واضح. 

 

 قائمة المراجع 

مقدمة في االقتصاد القياسي التطبيقي: اا د. فاضل أحمد علي، د. ممدوح السيد (  1

 دسوقي، 
 د. علي محمد علي خضر.     
االقتصاد: اا د. أبو القاسم عمر الطبولي، د. علي عطية عبد السالم، د. ( أساسيات 2

 فرحات 
 صالح شرننة.    
 م.2013( مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي السابع والخمسون، السنة المالية 3
( الهيئة القومية للبحث العلمي، دعم السلع التموينية في ليبيا، اعداد: د. خالد دهان، 4

 د. شكري غانم.    إشراف:
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القواعد األصولية وتطبيقاتها من كتاب "بداية اجملتهد      

  جمعاً وتصنيفاً ودراسة             2ونهاية املقتصد" ج

 جامعة غريان   –د. عبد الرؤوف شعبان حقوق  ، أستاذ بكلية التربية 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  لى الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين وع   

 التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 أمــــــا بعـــــد:   

فالشريعة العامة لهذه األمة، باقية بقاء الحياة الدنيا، جعلها هللا مبنية على      

أصول وقواعد وضوابط كلية، صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لكل حادثة،  

 . وهادية من كل ضاللة 

ومعلوم أن نصوص الشريعة اإلسالمية محدودة، وأن قضايا الحياة وأحداثها  

ة، لذلك كان البد من دراسة المظان الفقهية دراسة  كثيرة ومتزايدة وغير متناهي 

علمية شمولية لكي يستخرج منها قواعد كلية وضوابط شرعية عامة يستنير  

بها الفقيه ويسترشد بها في طريق استنباطه لألحكام الشرعية لما يجد في  

 عصره من قضايا ونوازل فقهية. 

معرفة أصول الفقه، فهي  ومما ال شك فيه، أن أهم طرق استنباط األحكام،      

اللبنة األولى في علم الشريعة اإلسالمية، ومعلوم أن أصول الفقه كغيره من  

ن على مر  و العلوم له مصطلحاته وقواعده الخاصة، التي تعاقب األصولي

وة هائلة في علم  ر السنين، على صياغتها ووضعها، والتيليف فيها، فخلفوا لنا ث

-ف والتحقيق فيها، وهو ما ذكره القرافي األصول، تستحق الدراسة والتصني

حيث قال: "فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد هللا منارها شرفا   -رحمه هللا

وعلوا اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى  

بيصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن  

ونحو   ،وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والترجيح ،األلفاظ العربية خاصة
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وما   ،والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ،األمر للوجوب 

خرج عن هذا النمط إال كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات  

 .   (1) » المجتهدين...

ا فإن دراسة القواعد األصولية تكتسي أهمية بالغة في التراث  ذ وله

وقد أدرك  اإلسالمي، وذلك ألن الفقه اإلسالمي هو نتاج قواعد وأصول فقهية، 

الفقهاء أهمية ذلك فيلفوا كتبا في األصول وقواعد الفقه، وأخرى في األصول  

التي ينبني عليها االجتهاد، فيما تحدث آخرون عن تلك القواعد داخل كتب  

 . الفقهية الفقه على مختلف المذاهب 

أهمية أصول الفقه وقواعده في توظيفها في األبواب الفقهية وذلك  وتزداد      

على يد علماء أجالء عملوا على توظيفها في المادة الفقهية التي اشتغلوا بها،  

"بداية   كتاب  ها( صاحب  595الوليد ابن رشد )ت و ومن بين هؤالء اإلمام أب 

كبير في كتابه  المجتهد ونهاية المقتصد"، حيث وظف القواعد األصولية بشكل 

مما يدل على سعة أفق هذا العالم الكبير في المجال الفقهي، وتمكنه من  

استثمار هذه القواعد في حل االشكاليات الفقهية بين الفقهاء، كما عمل على  

جمع األقوال المذكورة في كل مسيلة وحصرها سواء داخل المذهب أو  

ها، وبيان أسباب الخالف  خارجه، مع اهتمامه بذكر درجة األقوال والحكم علي

مع التوجيه والبيان والتعليل، ولهذا فقد اخترت أن   ندر  عقب كل مسيلة إال ما 

أشتغل على هذا الكتاب وقصدي بذلك الوقوف على منهج اإلمام ابن رشد في  

توظيفه لهذه القواعد، حيث إن هذه القواعد لم يكن منصوص على أغلبها، بل  

ومباحثها، احتاجت إلى من يجليها ويوضحها،  في بطون الكتب  ث غالبها مبثو

ويصنفها ويرتبها، ويكشف الستر عن جمالها، حتى تكون حكما بين  

المتناظرين في الفقه، بل وحجة للمفتين والقضاة ممن ذهبوا مذهب القائلين  

 : بحث بعنوانبحجيتها، فجاء هذا ال

 
القرافي،  أنوار البروق في أنواء الفروق(: أبو العباس أحمد بن إدريس )( الفروق 1) 

،  1997ها، 1417، دار الكتب العلمية بيروت لبنان1تحقيق: خليل منصور، ط
أنوار البروق في أنواء الفروق(: أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي،   (1/7)

،  1997ها، 1417، دار الكتب العلمية روت لبنان1تحقيق: خليل منصور، ط
(1/7) 
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  " المجتهد ونهاية المقتصدبداية " القواعد األصولية وتطبيقاتها من كتاب    

 الجزء الثاني )جمعا وتصنيفا ودراسة(. 

 

 أهداف البحث:  

يتضمن البحث أهدافا كثيرة ومتنوعة السيما في فن القواعد األصولية التي     

هي عصب الحياة بالنسبة للتراث اإلسالمي، فعن طريقها يعرف المكلف أحكام  

يضبط الكليات،  ولذلك حث  هللا تعالى، ويعصم نفسه من الوقوع في الزلل و 

وهذا   وجعلوها شرطا أساسيا لكل مجتهد ينتصب للفتوى، ،العلماء على تعلمها

 القرافي رحمه هللا ونبه عليه في كتابه الفروق.  المعنى هو الذي ذكره 

ولقد َمّن هللا علّي بالبحث واالهتمام بتراث ابن رشد، إذ فيه من الفوائد  

للباحث عنها وخاصة في مجال القواعد األصولية والفقهية،  الجمة التي ال غنى 

وألن ابن رشد صاحب االختيارات والمواقف، ففي كثير من المواطن تجده  

يعارض ويرجح ، ويذكر أسباب الخالف بين المذاهب الفقهية إلى غير ذلك  

 وهذا الموقف ال يكون إال من متمكن عالم مثل هذا اإلمام الفذ. 

 هذا البحث ما يلي:  و من أهم أهداف  

 االستفادة من تراث ابن رشد.   -

 بيان جهود ابن رشد في استثماره للقواعد األصولية.   -

 التعرف على منهجه من خالل مؤلفه.   -

 جرد وتصنيف القواعد األصولية من الكتاب.  -

 منهج البحث: 

سيعتمد بحول هللا تعالى في هذا البحث على مجموعة من المناهج كالمنهج  

وصفي واالستقرائي وذلك باستقصاء هذه القواعد وجردها من داخل كتاب  ال

عماالت كل  إ، ثم تصنيفها وترتيبها، وذكر "بداية المجتهد ونهاية المقتصد "

 وتفصيل ذلك يظهر جليا في الخطة التالية: قاعدة منها،  

مقدمة عامة حول الموضوع وقد بينت فيها أهمية الموضوع والمنهج المتبع  

 فيه. 

عرفت فيه الكتاب الذي نحن بصدد دراسته وصاحبه ومنهجه  محور األول :ال

 فيه بإيجاز 
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حقيقة القواعد األصولية من ناحية المفهوم، والخصائص   : الثاني المحور 

 واألهمية. 

 دها في الكتاب. والمحور الثالث: جرد القواعد األصولية وترتيبها حسب ور

 األصولية وفق التصنيف الرباعي األصولي. المحور الرابع: تصنيف القواعد 

 المحور الخامس: تصنيف القواعد إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. 

 : تطبيقات على القواعد األصولية المجرودة من داخل الكتاب. سادسالمحور ال

خاااااتمة : وبينت فيها أهم المالحظات والخالصات التي سجلتها على هذا  ال

 الكتاب. 

ا قد يشوب العرض من وهم أو خطي أو     العصمة   زلل إذ وأخيراً أعتاااذر عم 

سورة هود،  ] وما توفيقي إالّ باهلل عليه توكلت وإليه أنيب لألنبياء والرسل.  

 [. 88آية 

                

التعريف بابن رشد الحفيد  وكتابه "بداية المجتهد ونهاية  المحور األول: 

 فيه. المقتصد" ومنهجه  

 هـ(.   595أوال: التعريف بابن رشد الحفيد )ت    

ولد اإلمام ابن رشد سنة عشرين وخمسمائة في قرطبة سنة مات جده محمد   

. وكان مولده ونشيته بقرطبة،  (1) ابن أحمد بن رشد قاضي الجماعة بقرطبة

واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، األندلسي   

 الحكيم، وأسرته من أشهر األسر األندلسية. 

ن ابن رشد الحفيد عني بالعلم منذ صغره إلى كبره  إ : قال صاحب الديباج   

حتى حكي عنه أنه لم يدع النظر وال القراءة منذ عقل إال ليلة وفاة أبيه وليلة  

 .  (2) بنائه بيهلة

من العلماء ممن  أخذ ابن رشد الحفيد عن شيوخ كثيرين، وخالط عددا كبيراً     

كانت تعج بهم قرطبة وإشبيلية وسائر بالد أندلس، فكان لهم جميعا مشاركة في  

فيه. وأخذ عنه أيضا خلق كثر منهم أبو محمد عبد هللا   والتيثيرتكوينه وتخريجه 

 
ب، تيليف اإلمام القاضي إبراهيم المعروف بابن (  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذه1)

بن محي الدين الحنان دار   ميمونها( دراسة وتحقيق: 799فرحون المالكي )ت 
 . 379م ص  1996ها/1417لبنان -الكتب العلمية بيروت

 . 379(  المرجع نفسه: ص 2)
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  ر أبو بحافقي، واألديب غها(، وعبد الكبير ال 616بن حوط هللا المالقي )ت 

 . (1) التجيبيصفوان بن إدريس 

ها( بمراكش يوم الخميس، ودفع بها ثم نقلت   595وتوفي رحمه هللا سنة )   

 . (2) جثته إلى قرطبة

 :" بداية المجتهد ونهاية المقتصد " كتاب  ثــانيا: نبذة عن

أنفس ما ألف المالكية في الخالف العالي   من  " المقتصد  بداية المجتهد ونهاية "   

 لألقوال، بكونه أوسع وأشمل للمذاهب وتخريجوبيان أسبابه مع مقارنة 

للمسائل الفروعية وأكثر عرضا لألقوال والمذاهب، عالوة على طريقته  

مناقشتها وكيفية عرضها، دون أن ننسى أن اإلمام ابن رشد من   الفريدة في

 أصحاب االختيارات الفقهية. 

  :ثــالثا: مــــوضوعه

الواقع بين المذاهب األربعة وغيرها  الفرعي  موضوع الكتاب هو الخالف  

المنقرضة غير المدونة كمذهب   مما هو غير معتمد كالمذهب الظاهري أو

في بيان أسباب هذا   الليث بن سعد وأبي ثور والطبري، وأهميته الكبيرة تتجلى

المعهود في   الخالف ومناقشتها وتعليلها وتوجيهها بعيدا عن التعصب المذهبي

 .هية أرباب المذاهب الفق

  رابعـــــــــا: دواعي تأليفه:

هذا   ذكر اإلمام ابن رشد ذلك بنفسه فقال في مقدمة كتابه : "فإن غرضي في   

 الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل األحكام المتفق عليها

والمختلف فيها بيدلتها، والتنبيه على نكت الخالف فيها ما يجري مجرى  

لما عسى أن يرد على المسائل المنطوق بها في الشرع أو   والقواعد األصول 

قريبا، وهي المسائل التي وقع االتفاق عليها أو اشتهر   تتعلق بالمنطوق به تعلقا 

اإلسالميين من لدن الصحابة رضي هللا عنهم إلى أن   الخالف فيها بين الفقهاء

 .(3) فشا التقليد"

 
السلفية  ، المطبعة 1(  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف،ط1)

 . 147ه، ص  1350القاهرة
،  دار األفاق  4القسنطيني، تحقيق: عادل نويهض، ط قنفذ(  الوفااايات : المشهور ابن 2)

 . 299ا ص  1983ه،   1403الجديدة بيروت 
: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد"  من مقدمة:( 3)



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 156 

 

خاصة آخر جملة منه يتضح بجالء أن غرضه  متيملة لكالم ابن رشد  بقراءة   

للمذاهب األخرى غير المذهب المالكي خاصة مذهب أهل   األول هو الترويج

وتعصبا مذهبيا لم يسلم منهما . وبقراءة   الرأي في مواجهة بيئة عرفت تقليدا

الكتاب نجد أن الكتاب ال يستغني عنه دارس الفقه الذي ضبط   أخرى لعنوان 

الخالف العالي ويضع نصب عينيه ولوج عالم   لمعرفة فروع مذهبه ويسعى

نهاية لقاصر الهمة المقتصد في   هو  وقت االجتهاد فهو بداية له، وفي نفس ال

والخالف الواقع بينها   دراسة الفقه الذي ال نية له في التوغل في المذاهب 

في  علم الخالف  فالكتاب نهاية له، كين اإلمام ابن رشد ال يعتبر الفقيه إال من 

 .أنفه  أدنى درجاته، وكما قيل ، من لم يعرف الخالف لم يشم الفقه

 : منهجه في كتابه   خـــامسا:

على   يظهر بوضوح تيثر اإلمام ابن رشد بفلسفته وثقافته المنطقية ومرانه   

الجدل في مقارنته للمذاهب وتخريجه لألقوال، ولعل هذا ما منعه أن يكون  

يناقش كل خالف بنزاهة وهدوء، وإذا رجح قوال  لمذهب إمامه، فهو  متعصبا

هي عادة بعض فقهاء المذاهب، وهو يرى أن الخالف   أو رأيا فبال تعصب كما

السمحة ومرونة قواعدها فيجعل   الفرعي المذهبي ناشئ عن يسر الشريعة 

 .المذاهب  القارئ لكتابه يشعر باالطمئنان لكل 

هو   دم قيامه بفقه المذهب كماوهو مع هذا كله ال يتنازل عن مالكيته وع   

مطلوب منه باعتباره قطبا له وإماما للمدرسة األندلسية الفريدة، إذ أول ما  

هو مذهب إمامه ويزيد بذكر أقوال أعالمه المشهورين التي خالفوا فيها   يذكر

ومداركها، وأحيانا يؤاخذ على المذهب مخالفته لألصول في بعض   اإلمام

بعدم بلوغ النص لإلمام أو عدم صحته عنده. وانتقد   ذلك المسائل  وربما يعلل 

وألزم أصحابها بمخالفة القواعد المعتمدة   المذاهب األخرى في عدة مسائل

األحناف ويحتج لهم على مالك بل   عندهم، وتارة يستحسن أقوال أهل الرأي من

وينتفع أيما انتفاع بعلمه   وطريقة ابن حزم الظاهر في بعض االستدالالت 

لها وهي طريقة طريفة   والطبيعة والفلك في ترجيح األقوال واالختيار بالطب 

 .الترجيح  في

 
 (. 1/2، ) 1982ها، 1402لمعرفة، دار ا6أحمد بن رشد القرطبي، ط



 مجلة السياسة والقانون ......... العدد األول

 

 157 

 

المراجع األصيلة التي   ولقد تبوأ كتاب )بداية المجتهد( مكانة سامقة بين   

ال على   اهتمت بالخالف العالي داخل منظومة الفقه عامة والمقارن خاصة 

لدى المذاهب الفقهية   مستوى المالكية فحسب، بل نال الكتاب حظوة كبيرة

األخرى، فإن الكتاب بحق للمجتهد المتضلع بداية السير والطالب المبتدئ  

وسط    المقتصد نهاية المطاف ، فهو وسط بين التوسعة والتقصير ، كما أنّه

 بين القواعد المنطوق بها والمسكوت عنها ا حسب ما يصرح به ابن رشد. 

 ســــادسا: ترتيب الكتاب:  

الشيء الذي يلفت االهتمام بالكتاب هو ترتيب ما ذكره من كتب الفقه     

العبادات فاألنكحة   وتحديدها. وقد رتبه وْفق ما درج عليه الفقهاء من تقديم 

فالمعامالت، سوى أنه ختمه باألقضية، فقد ذكر للعبادات عشرين كتاباً ، ألحق  

كّل كتاب فيه نوع من  بها  ما هو غير المعتاد من الطهارة إلى الجهاد ا 

العبودية والقربة، مثل األيمان، والنذور، والضحايا، والذبائح، والصيد،  

والعقيقة، ويبدو أن هذا ترتيب جديد في الفقه، ولعله لهذا بدأ في العقود بكتاب  

ً من القربة إلى هللا تعالى ثم الطالق وملحقاته ثم   النكاح ، كينه رأى فيه شيئا

يلحق بها من العقود المالية إلى آخرها ثم ذكر الوصايا  دخل في البيوع وما 

والفرائض والعتق وما يلحق به، ثم دخل في أبواب الجنايات، والقصاص  

والجراح والديات والقسامة، ثم ذكر الحدود بيقسامها، وختم الكتاب بكتاب  

األقضية، إيماء بين القضاء هو فصل الخطاب في جميع تلك المواضيع  

 واألبواب.  

والجدير بالذكر أن ابن رشد قسم بعضاً من هذه الكتب إلى كتب مستقلة     

صغيرة، فبلغ عددها في هذا الكتاب إلى سبعين كتاباً، عشرون في العبادات، 

 وخمسون في غيرها، على أحسن ترتيب يتصور وهذا من مزايا هذا الكتاب .  

أنس رحمه هللا ثم   بن رشد فيه كثير من المسائل بمذهب اإلمام مالك بن ا ويبدأ    

يستعرض باقي اآلراء، بين فيه المؤلف األحكام المتفق عليها في المسائل  

الشرعية واألحكام المختلف فيها ثم األدلة والتنبيه على مواضع الخالف فيها  

. وفتح مجاال جديدا من الدراسات الفقهية الخاصة بالفقه  (1) ودليل كل رأي

 
التكملة لكتاب الصلة: ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي، تحقيق: ( 1) 

   (1)(.553/ 2م، )1995، دار الفكر بيروت لبنان1عبد السالم الهراس، ط
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ق أصول الفقه تطبيقا منهجيا على أبواب  المقارن، ويعتبر أكمل نموذج لتطبي

الفقه المختلفة، وهي صناعة فقهية محكمة امتاز بها ابن رشد عن غيره من  

 الفقهاء في كتابه. 

المفهوم والخصائص )من ناحية  : حقيقة القواعد األصوليةالثاني المحور  

 :  (واألهمية

 أوال: تعريف القاعدة لغة واصطالحا: 

 أا تعريفها لغة: تطلق القاعدة في اللغة ويراد بها عدة معان، منها:  

(، 1أساسه)  ا أصل األُس، وأساس البناء والقواعد األساس، وقواعد البيت 

اْلقََواِعَد  َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم وأساطين البناء وأعمدته وأسسه. ومنه قوله تعالى: 

ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َرب نَا تَقَب ْل ِمن ا إِن َك أَْنَت الس ِميُع اْلعَِليمُ 
،  وقوله تعالى :  (2) 

 ُبُْنيَانَُهْم ِمَن اْلقََواِعِد فََخر  َعلَْيِهُم الس ْقف ُ    (3)فَيَتَى َّللا 

أسفله قد ركب الهودج  ا قواعد الهودج:  خشبات أربع معترضات في 

 .(4) فيهن"

 (5) ا قواعد النساء: وهن النساء المسنات، اللواتي قعدن عن الحيض والولد.

ومن خالل هذه التعريفات واالستعماالت اللغوية لمصطلح "قاعدة" سواء كان  

ذلك حسيا كقواعد البناء، وقواعد الهودج... أو معنويا كقواعد اإلسالم،  

ألصول وغيرها، فإنها كلها ال تكاد تخرج عن معنى  وقواعد النحو، وقواعد ا 

 أسس الشيء وأصوله وأركانه، ويدخل في ذلك الحسي والمعنوي.  

 تعريفها اصطالحا: لقد عرف العلماء القاعدة بعدة تعريفات نذكر بعضها:  -ب 

( بقوله: "والقاعدة في االصطالح بمعنى الضابط  770ا عرفها الفيومي)ت 

 . (6) بق على جميع جزئياته"وهي األمر الكلي المنط

 
،   409دار المعرفة ص:    -( مفردات الراغب األصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيالني 1)

 (. 4/362قعد(، )) ولسان العرب البن منظور، دار  صادر بيروت لبنان  مادة
 ( 126( سورة البقرة، اآلية  ) 2)
 ( 26)( سورة النحل من اآلية  (3

معجم العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور   (4) 
الثقافة واإلعالم العراقية مادة )قعد(، طبعة وزارة  -دار النشر -يالسامرائإبراهيم 

(2/142 .) 
 (4/362لسان العرب، مادة ق ع د. ) (5) 

، المكتبة العصرية  2( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحماد الفيومي، ط: 6)
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( بقوله: "القاعدة هي قضية كلية منطبقة  816وعرفها الشريف الجرجاني)ت 

 . (1) على جميع جزئياتها"

( بقوله: "قضية كلية من حيث اشتمالها  1094وعرفها أبو البقاء الكفوي)ت 

 . (2) بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"

منطبق على جميع جزئياته عند تعرف  وعرفها التهانوي بقوله: "أمر كلي 

 .(3) أحكامها منه"

يظهر من خالل هذه التعريفات أنها تتفق في مصطلح الكلية وتختلف من     

حيث الصياغة، فهناك من يعبر بينها قضية كلية، وهناك من يعبر بيمر كلي  

وهناك من يعبر بحكم كلي، وهذا األمر عام ومشترك بين جميع العلوم  

وقواعد قانونية  أصولية وقواعد لغوية  والفنون، فهناك قواعد فقهية وقواعد 

وقواعد منطقية...لكنها في مجموعها تصب في اإلطار العام للكلمة الذي يجعل  

منها "أمرا أو قضية كلية دالة على جميع جزئياتها، وهذا يدل على أن كلمة  

 قواعد يتنوع مدلولها االصطالحي بتنوع العلوم والفنون. 

 األصولية خصوصا؟  هذا عن تعريف القاعدة عموماً فماذا عن مفهوم القاعدة

 تعريف األصولية لغة واصطالحا: : ثانيا 

 .(4) عليه غيره، وجمعه أصول ي ما ينبنفاألصل لغة أسفل الشيء وأساسه، أو 

وفي االصطالح: يطلق األصل  على عدة معاني كلها ترجع إلى استناد الفرع  

 :  ي ما يلعلى أصله وابتنائه عليه ومن تلك المعاني االصطالحية 

"األصل في الكالم األصل بمعنى الرجحان: أي الراجح من األمرين كقولهم:  

 (5) الحقيقة ال المجاز

 
 (. 2/80م، مادة )ق ع د(، )1997ها/1411بيروت لبنان 

  ص 1403العلمية بيروت لبنان  ،  دار الكتب 1لتعريفات: الشريف الجرجاني، ط - 1
(17.) 

مؤسسة الرسالة   -محمد المصري  -الكليات: أبي البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان درويش  - 2
 (. 728م.ص: )1998 -ها 1419 -بيروت  -

–م 1278دار صادر  بيروت طبعة  –كشاف اصطالحات الفنون: التهانوي  3 -
(3/1176 .) 

 ( . 13/16)لسان العرب مادة )أ ص ل(،   - 4
البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد الزركشي، قام بتحريره: عبد القادر    - 5

عبدهللا العاني، وراجعه سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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 "األصل بقاء ما كان على ما كان". األصل بمعنى القاعدة المستمرة: كقولهم:  

 "األصل في األشياء اإلباحة". األصل بمعنى القاعدة الكلية: كقولهم:  

 األصل بمعنى ما تفرع عنه غيره 

 األصل بمعنى الصورة المقيس عليها 

 (1) لسنة.األصل بمعنى الدليل، كاألصل في وجوب الصالة والزكاة الكتاب وا

بعدة تعريفات من   فقد عرفتأما عن تعريف القاعدة األصولية اصطالحا  

 بينها: 

هي  تلك األسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد   القواعد األصولية:  -

نصب عينيه عند البدء والشروع باالستنباط يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه  

 (2) ويكون ما توصل إليه ثمرة نتيجة لها.

هي قواد لغوية وضعت على أسس علمية لتفسير   القواعد األصولية: -

 (3) النصوص واالستنباط واالجتهاد 

وعرفها اإلمام الونشريسي بينها تلك المناهج والمعايير التي تستخدم لألجل  

استنباط األحكام، كاألمر للوجوب، والنهي للتحريم... وغيرها من القواعد التي  

ت عليه حكم بقبوله وما ال  وضعت لتعرض عليها األدلة الجزئية فما انطبق

 .(4)فال

والمتيمل في هذه التعاريف يجدها مجملة وعامة، وليست جامعة، بل تخصها  

العديد من خصائص القاعدة، غير أنها تؤكد على أهم خاصية للقاعدة األصولية  

وهي االرتباط بالحكم الشرعي، فهي تنبني   -وهي التي تميزها عن غيرها -

 
 (. 19/ 1م،  )1992 -ها 1413، 2الكويت، ط

شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول في األصول: شهاب الدين أبو العباس أحمد    -1
بن إدريس القرافي، اعتناء مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر بيروت، بدون رقم 

 (.  20،21م، )2004  -ها1424طبعة
،  7سعيد الخن،ط ىالفقهاء: مصطف اختالفأثر االختالف في القواعد األصولية في   -2

 (. 117م، )1998 -ها1418مؤسسة الرسالة بيروت لبنان
، منشورات كلية 1نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء: محمد الروكي،ط  -3

م،  1994 -ها1414والعلوم اإلنسانية الرباط، مطبعة النجاح الدار البيضاء اآلداب
(57.) 

د الونشريسي، تحقيق: أحمد أبو طاهر  إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك: عبد الواح -4
م،  1400 -ه1380الخطابي، طبع بإشراف لجنة إحياء التراث المملكة المغربية 

(115   .) 
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أو تعين على ذلك، وهي كما ذكر األستاذ محمد الروكي   عليها األحكام العملية 

 وضعت على أساس علمي لتفسير النصوص واالستنباط منها واالجتهاد. 

وتيسيسا على ما توصلت إليه من مفهوم القاعدة األصولية وخصائصها، وما  

ذكره العلماء من كون القاعدة األصولية مرتبطة بالخطاب الشرعي يكون  

  -محكمة-: حكم مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة عامة تعريفها على أنها 

 مجردة مرتبطة بالخطاب الشرعي وينبني عليه فقه. 

فقولنا حكم كلي: احترازا من إدخال األحكام الجزئية، إذ ال محل للجزئية في  

القاعدة، وقولنا مستند إلى دليل شرعي: إلثبات حجيتها وهو ما يميز القاعدة  

ذ القاعدة بال حجية مجاز، مصوغ صياغة عامة بيحد  الشرعية عن غيرها، إ

حروف العموم المعروفة عند األصوليين، وقولنا محكمة: احترازا من أن تكون  

طويلة مملة أو قصيرة مخلة، وقولنا مجردة: أي مجردة عن ظروفها  

ومالبساتها، وقولنا مرتبطة بالخطاب الشرعي: حتى يتم تميزها عن غيرها من  

نا ينبني عليها فقه: ألنه إن انبنى عليها تفسير فهي قاعدة  القواعد، وقول 

تفسيرية، وإن لم ينبني عليها شيء واندرجت تحتها جميع جزئياتها فهي قاعدة  

فقهية، وإن ارتبطت بجلب المصلحة ودرء المفسدة فهي قاعدة مقاصدية، ومن  

 تم فخصائص القاعدة األصولية هي: 

القاعدة البد فيها من حكم يكون في الغالب على  : أي أن القاعدة حكم كلي  -1

شكل خبر، مثل قولنا "االجتهاد حجة"، "فاالجتهاد" مبتدأ و"حجة" خبر، وقد  

يكون محذوفا مثل: تخصيص العام، فالخبر محذوف تقديره " تخصيص العام  

حجة أو معتبر"، ومعنى كلي: أي أن القاعدة ال ترتبط بجزئية واحدة، وإن  

 ة فهي ليست قاعدة بل الحكم. ارتبطت بجزئي

: أي أن القاعدة األصولية تستند إلى أدلة شرعية  مستند إلي دليل شرعي-2

تشهد لها، وتستقي منها شرعيتها وحجيتها سواء كان المستند الشرعي نصا أو  

 قياسا أو إجماعا أو مصلحة أو استقراء أو غير ذلك... 

األصولية ينبغي أن تكون  بمعنى أن صياغة القاعدة  مصوغ صياغة عامة:  -3

بيحد صيغ العموم التي نص عليها األصوليون مثل لفظ: كل، جميع، النكرة في  

النفي، وال االستغراقية، وأسماء الشرط، واألسماء الموصولة، والنكرة تحت  

االستفهام، والنكرة في سياق اإلثبات مثل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما،  

ال" االستغراقية التي تحلى بها لفظ "الحكم"،  مصوغة صياغة عامة بدليل "
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لفظ  وقولنا هل إجماع أهل المدينة حجة؟ قاعدة أصولية مصوغة صياغة بدليل 

 " الذي جاء نكرة في سياق االستفهام. ع "إجما

أي مجردة عن ظروفها ومالبساتها، ألن القاعدة بالمفهوم العلمي   مجردة: -4

، وال بمكان محدد، وال بزمان مقيد،  ال تتعلق بشخص معين، وال بحالة معينة

مثال ذلك: "المباح المفضي إلى الحرام حرام" قاعدة أصولية ال تتعلق بشخص  

 بزمان مقيد، بل هي مجردة.  معين، وال بحالة معينة، وال بمكان محدد، وال

أي ينبغي أن تكون موجزة غير مخلة بالمعنى، فال تكون طويلة   محكمة:  -5

الصحابة حجة فهي قاعدة أصولية   ع ذلك: إجماات مثل على شكل فقرة أو فقر

موجزة مكونة من ثالث كلمات وهي تستوعب قضايا ال تحصى، فكل ما أجمع  

 عليه الصحابة فهو حجة يجب العمل به وال يجوز تركه. 

هذه من أهم الخصائص التي تميز القاعدة   مرتبطة بالخطاب الشرعي: -6

خطاب الشرعي باألدلة الشرعية وطرق  األصولية عن غيرها، فهي مرتبطة بال

االستنباط منها وكيفية االستنباط، فاألصولي يتعامل مع الدليل، وال يهمه فعل  

المكلف ألنه شغل الفقيه، فالقاعدة إن لم تكن مرتبطة بالخطاب الشرعي فهي  

 ليست قاعدة أصولية. 

ان طبيعيا  فيصول الفقه هو طرق استنباط الفقه، ومن تم ك ينبني عليها فقه:  -7

أن ينبني على القاعدة األصولية الفقه، فاألصولي ينظر في األحكام الشرعية  

ويستخرج قاعدة أصولية يسلمها للفقيه، والفقيه ييخذها مسلمة وينزلها على  

َوأَقِيُموا الص اَلةَ  أفعال المكلفين، فمثال األصولي يتعامل مع قول هللا تعالى: 

َكاةَ َوآتُوا  الز 
يستخرج منها قاعدة "األمر للوجوب"، فيسلمها للفقيه، ييخذ   (1) 

الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على فعل المكلف فيقول: الصالة واجبة، والزكاة  

 واجبة. 

وقد تكون القاعدة مرتبطة بالخطاب الشرعي وينبني عليه فقه، وتكون كذلك  

هية في نفس الوقت، وهي  مرتبطة بفعل المكلف، فتصبح قاعدة أصولية فق

القواعد التي استعملها الفقهاء وجمعوا الفروع تحتها فجرت على منوال القواعد  

الفقهية، مثل قاعدة االجتهاد ال ينقض بمثله، أصولية وفقهية في نفس الوقت، 

 
 (.  42سورة البقرة من اآلية ) -1
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األصولي عندما   يجتهد ألن لفظ االجتهاد يشترك فيه الفقيه والمجتهد، إذ قد 

 د المكلف في تبين اتجاه القبلة مثال.                 يعوزه النص، كما يجته

 التفرقة ما بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية: :ثالثا 

 ومن أهم  الفروق الجوهرية بين القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية ما يلي:  

من حيث الموضوع: فموضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين شينها في   -1

شين علم الفقه، أما موضوع القاعدة األصولية فهو األدلة الشرعية شينها  ذلك 

في ذلك شين أصول الفقه  فالقاعدة األصولية مثال "النهي يقتضي الفساد"  

موضوعها كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي، بينما القاعدة الفقهية" المشقة  

ه مشقة معتبرة  تجلب التيسير" موضوعها: كل فعل من أفعال المكلف يجد في

 شرعا. 

من حيث شمولها لجميع أجزائها وعدمه: فالقواعد األصولية كليتها ليست    -2

نسبية بل هي تامة ال وجود للمستثنيات فيها، أما القواعد الفقهية فرغم وصفها  

 عند بعض الفقهاء بالكلية إال أن لها مستثنيات. 

محمد أبو زهرة:  متيخرة   من حيث النشية: فالقواعد الفقهية كما قال الشيخ  -3

في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع ألنها جمع ألشتاتها وربط بينها  

وجمع لمعانيها، أما األصول: فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع  

 . (1) ألنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند االستنباط"

 رابعا: أهمية القواعد األصولية:   

القواعد األصولية في جوانب عدة، بل هي أصل من أصولها   تتجلى أهمية 

 المبرز.  والمفتياألساسية فهي تساهم بشكل أساس في تكوين الفقيه المعتبر، 

كما أن هذه القواعد ال تصنع لدارسها ملكةً فقهيةً ناجزةً، حتى يترق ى في     

ً فشيئاً، وحتى يُلِقح مطالعته للفروع بما انبنت   مدارجها بالدربة والمراس شيئا

عليه تلك الفروع من األصول، فتجتمع له أسباب الفقه باإلشراف على  

ك، وبذلك يخرج من دائرة  األصول والفروع، ويتعد ى إلى تخريج هذه على تل

التقليد والتبعية وحكاية األقوال إلى أُولى درجات االجتهاد، ثم هؤالء بعُد على  

 درجات.

 
،   دار الفكر  1( "مالك حياته وعصره ,آراؤه وفقهه": للشيخ محمد أبي زهرة، ط1) 

 (. 236)القاهرة  ص:  -العربي
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ومعلوم أن األصول والقواعد للعلوم بمنزلة األساس للبنيان، واألصول       

لألشجار، ال ثبات لها إال بها، واألصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت  

ول، وبالقواعد واألصول يثبت العلم ويقوى، وينمى نماء  وتتقوى باألص 

محاسن الشريعة وكمالها وجمالها   نالسمعاني: "ممطرداً، . قال اإلمام 

وجاللها: أن أحكامها األصولية والفروعية، والعبادات والمعامالت، وأمورها  

كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها، وتنشر فروعها،  

ا إلى أصولها. فهي مبنية على الحكمة والصالح، والهدى والرحمة،  وترده

والخير والعدل، ونفي أضداد ذلك، ومن سُهَل عليه تناوُل األدلة، وقُربت  

، وقُرب موضعه منه، فال   مواضعها من فهمه  فهو بمنزلة من حضر العدو 

 .(1) يجوز له االتكال على غيره في الجهاد "

 ي أيضا: مبرزا أهمية أصول الفقه وقواعده:  وقال الشيخ أحمد الحباب

اكتسب علم األصول الذي أصبح أخيرا يطلق عليه المنهجية التشريعية        

اكتسب من األهمية ما جعله في قمة العلوم، إذ هو أصل به اتسع ويتسع الفكر  

اإلسالمي، وعنه نشيت تلك الثروة الفقهية الشرعية التي مألت مجلدات العلوم  

ة، والتي بها وعليها مدار المحاكم الشرعية وبها يفتي المفتون، وعنها  الفقهي

يصدر المسلم في كل أعماله من عبادات ومعامالت، كما اكتسبها من كونه  

يبحث المصادر التشريعية من القرآن والسنة واإلجماع واالجتهاد والقياس  

 . (2) وغيرها

همية التي تتصدرها  إذن، يتضح جليا للناظر في هذا األمر مدى األ      

القواعد األصولية والفقهية في عملية االستنباط، فبها يتمكن المجتهد حاكما  

كان أو قاضيا أو مفتيا من إلحاق ما جد من حوادث ونوازل ووقائع إلى  

 أصولها وقواعدها التي تندرج تحتها. 

 

 

 

 
ألدلة في األصول:  للسمعاني الحنفي ، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، ( قواطع ا1)

 (. 107/ 5)، 1999ها ،  1418، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1ط
، مطبعة النجاح الدار البيضاء  5(  أصول الفقه قواعد وتطبيقات: للشيخ أحمد الحبابي، ط2)

   2003المملكة المغربية 
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 الكتاب : جرد القواعد األصولية وترتيبها حسب ورودها في لثالمحور الثا

 الجزء والصفحة  القاعدة األصولية 
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 العموم أقوى من دليل الخطاب.  .2

 البيان ال يجوز تيخيره عن وقت الحاجة.  .3

، أم ارتفاعههل شرع من قبلنا الزم لنا حتى يدل الدليل على  .4

 ؟األمر بالعكس

 قام الدليل على خصوصه. األصل أن أفعاله الزمة لنا، إال ما  .5

 الزيادة المغيرة للحم ناسخة.  .6

 العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه. .7
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هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو ال  .16

 ؟يقتضيه

 األمر على الوجوب.  .17

 العموم ال يخصص بقول الراوي. .18

 الواجب حمل المطلق على المقيد. .19

 ية مقطوع بها.خبر الواحد مظنونا، واألصول يقين .20

 األصل هو الجواز.  .21

بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يكن بينهما جمع ووقع  .22

 .التعارض

 السنة يخصص بها الكتاب. .23
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: تصنيف القواعد األصولية وفق التصنيف الرباعي   رابعالمحور ال 

 األصولي : 

تعدد القواعد األصولية في كتاب "بداية المجتهد وكفاية المقتصد" إلى       

، وقواعد في  االستنباطقواعد في األحكام، وقواعد في األدلة، وقواعد في طرق 

 االجتهاد والتقليد. 

 

 أوال: قواعد في األحكام:  

 . 2/78المغيرة للحكم ناسخة"  "الزيادة  (1

 . 2/457"األصل هو الجواز"  (2

 ثـــــانيا: قواعد في األدلة:   

 . 2/53"األصل أن أفعاله الزمة لنا، إال ما قام الدليل على خصوصه"  (1

"هل شرع من قبلنا الزم حتى يدل على ارتفاعه، أم األمر بالعكس"   (2

2/52+593 . 

 . 206/ 2" األحد  بيخبار"النسخ ال يجوز بالقياس، وال   (3

 . 2/439"خبر الواحد مظنونا، واألصول يقينية مقطوع بها"  (4

 . 2/455"من شد عن األصول هل يقاس عليه أم ال؟"  (5

 . 2/2/532"السنة يخصص بها الكتاب"  (6

 . 2/533"إذا لم يوجد األصل لم يوجد الفرع"  (7

 . 2/647"الزيادة على النص نسخ"  (8

 . 2/696المتواترة" "ال ينسخ القرآن بالسنة الغير  (9

 ثـــــــالثا: قواعد في االستنباط:  

 . 2/26 ؟ النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ال يدل (1

 . 2/88"العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه"  (2

 . 2/88"األصل بناء العموم على الخصوص"  (3

 . 125/ 2"األمر على الندب"  (4

 . 706+225+311+2/159"النهي يدل على فساد المنهي"  (5

 . 2/175"األمر على العموم عند أهل الظاهر"  (6

 . 2/194"حمل المطلق على المقيد"   (7
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 . 2/211" ؟ "األمر هل يقتضي الوجوب أو اإلباحة (8

 . 529+2/243"تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة"  (9

"هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو ال   (10

 . 2/276" ؟يقتضيه 

 . 497+454+2/279الوجوب" "األمر على  (11

 . 2/281"هل النهي إذا ورد على سبب حمل على سببه أم يعم؟"   (12

 . 2/349"العموم ال يخصص بقول الراوي"  (13

 . 2/350"الواجب حمل المطلق على المقيد"  (14

"بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يكن بينهما جمع ووقع   (15

 . 2/478التعارض"  

 . 2/497بالسنة" "يجوز تخصيص القرآن   (16

 . 497/ 2"النهي يقتضي عند األكثر بصيغته التحريم"  (17

 . 2/691"األمر بالشيء يقتضي إجزاء الميمور به"   (18

 رابعـــــــاً: قواعد في االجتهاد والتقليد:    

 . 2/596"الجمع واجب إذا أمكن، وأنه أولى من الترجيح"  (1

 . 2/667"الجمع أولى من الترجيح"   (2

 

: تصنيف القواعد  األصولية إلى قواعد متفق عليها   خامس المحور ال

   وقواعد مختلف فيها

تتنوع القواعد األصولية في كتاب "بداية المجتهد وكفاية المقتصد"، إلى قواعد   

 متفق عليها، وقواعد مختلف فيها. 

 القواعد المتفق عليها  القواعد المختلف فيها 

   النهي هل يدل على فساد
 . 2/26يدل. المنهي عنه أو ال  

   هل شرع من قبلنا الزم لنا
حتى يدل الدليل على ارتفاعه،  
أم األمر بالعكس.  

2/52+2 /593 . 
   .الزيادة المغيرة للحكم ناسخة

   العموم أقوى من دليل
 . 2/31الخطاب. 

   البيان ال يجوز تيخيره عن
 . 2/37وقت الحاجة.  

   العموم إذا خصص بقي
 . 2/88الباقي على عمومه. 

  .2/125األمر على الندب 
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2/78 . 
   النهي يدل على فساد المنهي

عنه.  
2/159+2/311+2 /706 . 
   األمر على العموم عند أهل

 . 2/175الطاهر. 
   .حمل المطلق على المقيد

2/194 . 
  يجوز بالقياس وال   النسخ ال

 . 2/206بإخبار األحد. 
   األمر هل يقتضي الوجوب أو

 . 2/211 ؟ اإلباحة
   تخصيص العموم بالقياس

+  2/243المضمون العلة. 
2/529 . 
   هل النهي الوارد لسبب من

خارج يقتضي فساد المنهي  
 . 2/276 ؟ عنه، أو ال يقتضي

  هل النهي إذا ورد على سبب
  ؟ عمل على سببه، أو يعم

2/281 . 
   العموم ال يخصص بقول

 . 349/ 2الراوي. 
   الواجب حمل المطلق على

 . 2/350المقيد. 
   ،خبر الواحد مظنونا

واألصول يقينية مقطوع بها.  
2/439 . 
   من شد عن األصول هل يقاس

 . 2/455 ؟عليه أم ال 
   بناء العام على الخاص إنما

يجب إذا لم يكن بينهما جمع  
 . 2/478وقع التعارض. 

 ر على الوجوب.  األم
2/279+2/454+2 /474 . 
  .2/457األصل هو الجواز . 
   يجوز تخصيص عموم السنة

 . 2/497بالقرآن. 
   .السنة يخصص بها الكتاب

2/532 . 
  إذا لم يوجد األصل لم يوجد

 . 533/ 2الفرع. 
   الجمع واجب إذا أمكن، وأنه

 . 2/596أولى من الترجيح. 
   .الجمع أولى من الترجيح

2/667 . 
  القرآن بالسنة الغير  ال ينسخ

 . 2/696المتواترة. 
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  ضي عند األكثر  النهي يقت
 . 2/497التحريم.  بصيغته 

   .الزيادة على النص نسخ
2/647 . 
  األمر بالشيء يقتضي إجزاء

 . 2/691الميمور به. 

 

 : تطبيقات على القواعد المجرودة من داخل الكتابسادسالمحور ال

يعتبر كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" من الكتب الجيدة في الخالف     

العالي وذلك من خالل توظيفه لمجموعة من القواعد األصولية وذكر  

 تطبيقاتها، خصوصا في الجزء الثاني من الكتاب. 

وقد اتبعت في هذا المبحث الطريقة المعروفة حيث أذكر القاعدة األصولية     

 التطبيقات الواردة عليها.  وأذكر بعدها

  2/26" ؟: "النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو ال يدل 1القاعدة : 
جاء تطبيق هذه القاعدة في مسيلة فسخ الخطبة على الخطبة، فإن النهي في       

، واختلفوا في ذلك على فساد المنهي عنه هل يدل  ذلك ثابت عن النبي 

 الفساد، وإن كان يدل في أي حالة يدل؟ 

فقال داود يفسخ، وعن مالك قوالن، وأبو حنيفة يفسخ قبل الدخول وال يفسخ      

ن القاسم: إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة  بعده، وقال اب

 رجل صالح، وأما إن كان األول غير صالح، والثاني صالح جاز. 

 

  2/31: "العموم أقوى من دليل الخطاب"  2القاعدة : 

"تستيمر  تطبيق هذه القاعدة في معارضة دليل الخطاب، وذلك أن قوله      

 .(1) اليتيمة عن نفسها"

والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات األب بخالف اليتيمة، وفي حديث ابن       

 عباس "و البكر تستيمر" يوجب بعمومه استئمار كل بكر. 

 

 
 (. 238(، )2093سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب في االستئمار، حديث رقم ) -1
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  2/37: "البيان ال يجوز تأخيره عن وقت الحاجة"  3القاعدة : 
  َواَل تُْنِكُحوا تطبيقها في االختالف في الوالية، وذلك انطالقا من قوله تعالى:    

اْلُمْشِرِكيَن َحت ى يُْؤِمنُوا 
هل الخطاب موجه إلى أولي األمر من المسلمين،   (1) 

أو لجميع المسلمين، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا لألولياء أو ألولي  

األمر، فمن احتج لهذه اآلية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب األولياء من أولي  

 األمر. 

  ى  : "هل شرع من قبلنا شرع الزم لنا حتى يدل دليل عل 4القاعدة
 : 2/52ارتفاعه  أم األمر بالعكس" 

تطبيقها هو االختالف في مسيلة النكاح على اإلجارة، ففي المذهب ثالثة     

أقوال : قول باإلجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهة، والمشهور عن مالك  

الكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول، وأجازه من أصحابه أصبغ،  

نعه ابن القاسم، وابو حنيفة إال في العبد، فإن  وسحنون، وهو قول الشافعي، وم

  : أبا حنيفة أجازه. وسبب اختالفهم هو من قال : هو الزم، أجازه لقوله تعالى 

 ٍقَاَل إِنِّي أُِريُد أَْن أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَي  َهاتَْيِن َعلَى أَْن تَيُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَجج" (2) 

 

  أفعاله الزمة لنا  إال ما قام الدليل على خصوصه"  : "األصل أن  5القاعدة
2/53 : 
جاء تطبيق هذه القاعدة في معرض االستدالل على قدر النكاح وجنسه،     

  فمن رأى بذلك أخذ بفعله  ؟ واالختالف في العتق هل يثبت به المهر أم ال

صداقها، والفريق اآلخر رأى أن في العتق   عتقهافي زواجه بصفية وجعل 

 الملك.إزالة 

 

  2/78: "الزيادة المغيرة للحكم ناسخة"  6القاعدة : 
سبب ورود هذه القاعدة هو االختالف في حكم لبن الفحل، فمن قال لبن      

الفحل محرم جعل زيادة ما في حديث عائشة رضي هللا عنها المشهور "والية  

 الرضاع شرع". 

 

 
 (. 219سورة البقرة من اآلية ) -1
 (. 27سورة القصص من اآلية ) -2
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  88/ 2: "األصل بناء العموم على الخصوص"  7القاعدة: 
تطبيقها جاء في مسيلة مانع الكفر في نكاح األحرار بالعقد. ألن األصل بناء     

َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن ال ِذيَن أُوتُوا  الخصوص على العموم : أعني أن قوله تعالى: 

َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت   : هو خصوص، وقوله تعالى   (1)اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكمْ 

 هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم.    (2)يُْؤِمن  َحت ى 

  2/88: "العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه"   8القاعدة : 
تطبيقها جاء في مسيلة اختالف إحالل األمة الكتابية بالنكاح، وذلك قياسا     

على الحرة، وذلك يقتضي إباحة تزويجها، وباقي العموم إذا استثنى منه الحرة  

ذلك، ألنه يوجب تحريمها على من يرى أن العموم إذا خصص بقي   يعارض 

 األمة الكتابية.  الباقي على عمومه بخالف من يرى غير ذلك قال يجوز نكاح

  2/125: "األمر على الندب"  9القاعدة : 
تطبيقات في مسيلة  )إن وقع الطالق، فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر     

فقط(. فمن اعتمد ظاهر األمر، وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور،  

ذا  قال : يُجبر، ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطالق واقعا، قال: ه

 األمر هو على الندب. 

  النهي يدل على فساد المنهي عنه":  10القاعدة" : 
تطبيقها االختالف الواقع فيما تحل المطلقة ثالث : قال ابن رشد : واختلفوا       

في هذا الباب في نكاح المحلل أعني إذ تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها  

وبعده، والشرط فاسد ال تحل   األول، فقال مالك النكاح فاسد بفسخ قبل الدخول 

به، وال يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل، وإنما يعتبر عنده إرادة  

الرجل. وقال الشافعي وابو حنيفة : النكاح جائز وال تؤثر النية في ذلك، وبه  

قال داود وجماعة، وقالوا : هو محلل للزوج المطلق ثالثا، وقال بعضهم :  

باطل، أي ليس يحللها، وهو قول ابن أبي ليلى، وروي   النكاح جائز، والشرط

 عن الثوري. 

تطبيقها أيضا في مسيلة  )البيع والسلف(  : قال ابن رشد "و من المسموع       

في هذا الباب: نهيه عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة،  

شافعي، وسائر  وأضافوا إذا ترك الشرط قبل القبض : فمنعه أبو حنيفة وال

 
 (. 6ن اآلية )سورة المائدة م -1
 سبق تخريج اآلية.  -2
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العلماء، وأجازه مالك وأصحابه إال محمد بن عبد الحكم، وقد روي عن مالك  

 . 265مثل قول الجمهور". ص 

  175/ 2لى العموم عند أهل الظاهر" ع: "األمر  11القاعدة: 
وأما   ؟ تطبيقها في مسيلة المتعة للمختلعة هل هي واجبة أم مندوب إليها     

أهل الظاهر : فحملوا األمر على العموم، والجمهور على أن المختلعة ال متعة  

لها، لكونها معطية من يدها، كالحال في التي طلقت قبل الدخول، وبعد فرض  

 الصداق. وأهل الظاهر يقولون : هو شرع فتيخذ وتعطى. 

ى في آخر  وأما مالك : فإنه حمل األمر بالمتعة على الندب، لقوله تعال      

أي : على المتفضلين المتجملين، وما كان من     (1)َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِينَ  : اآلية 

 باب اإلجمال واإلحسان فليس بواجب. 

  2/194: "حمل المطلق على المقيد"  12القاعدة : 
فذهب   ؟تطبيقها في مسيلة : هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم ال      

مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في اإلجزاء، وقال أبو حنيفة يجزئ في ذلك  

رقبة الكافر، وال يجزئ عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة. وذكر أدلة كل فريق.  

ة في كفارة الظهار،  حيث قيل الرقبة باإليمان في كفارة القتل، وجاءت مطلق

 فصرف المطلق إلى المقيد والحنفية ال يجيرونه. 

  2/206: "النسخ ال يجوز بالقياس وال بأخبار األحد"  13القاعدة : 
تطبيقات إذا نكل الزوج، فقال الجمهور : إنه يحد وحجة الجمهور عموم     

أبو حنيفة : إنه ال يحد  . وقال   (2)َوال ِذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاتِ قوله تعالى: 

ويحبس وحجته في ذلك بين اآلية لم تتضمن الحد على النكول والتعريض  

 إليجابه زيادة في النص، والزيادة عندهم نسخ. 

  2/211قتضي الوجوب أو اإلباحة"  ي: "األمر هل  14القاعدة : 
جاءت القاعدة في تقرير إحداد المرأة، حيث ذكرها ابن رشد عقب حديث أم       

يب : )ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم، أن تحد على ميت فوق ثالث ليال،  حب

من حظر،   استثناء ، فليس فيه حجة، ألنه (3) إال على زوج أربعة أشهر وعشر(

 فهو يقتضي اإلباحة دون اإليجاب. 

 
 (. 234سورة البقرة من اآلية ) -1
 (. 4سورة النورة من اآلية ) -2
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطالق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر  -3
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  2/243: "تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة"  15القاعدة : 
 تطبيقها في مسيلة : الفرق بين ما يباع من الطعام مكيال وجزافا.    

قال ابن رشد رحمه هللا : وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا،      

فإن مالكا رخص فيه قبل قبضه ألن الذريعة موجودة في الجزاف، وغير  

زمان  الجزاف، ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر، أنه قال: "كنا في 

من المكان الذي   بانتقاله رسول هللا نبتاع الطعام جزافا، فبعث إلينا َمن ييمرنا 

قال ابن عمر : وإن كان مالك لم   (1) ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه"

 يرِو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف، فقد روته جماعة. 

هم من ضمان المشتري  وعمدة المالكية أن الجزاف حق توفية، فهو عند      

 بنفس العقد، وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة. 

  هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي   16القاعدة" :
 عنه أو ال يقتضيه":

تطبيقها في كتاب البيوع في مسيلة "النهي من قبل وقت العبادات" : قال ابن     

لشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط،  رشد : وذلك إنما ورد في ا

اَلةِ ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى  لقوله تعالى:  يَاأَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللص 

ِ َوذَُروا اْلبَْيعَ  وهذا أمر مجمع عليه، فيما أحسب، أعني: منع البيع     (2)ِذْكِر َّللا 

 عند اآلذان الذي يكون بعد الزوال واإلمام على المنبر. 

فإن فسخ فعلى من   ؟ واختلفوا في حكمه إذا وقع : هل يفسخ البيع أو ال يفسخ     

فالمشهور   ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع، أم ال يلحق ؟ يفسخ

 يفسخ، وقد قيل : ال يفسخ وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة. عن مالك، أنه  

ما مرة : هل النهي الوارد لسبب من خارج   وسبب الخالف، كما قلنا غير      

وأما على من يفسخ، فعند مالك على   ؟يقتضي فساد المنهي عنه، أو ال يقتضيه

من تجب عليه الجمعة ال على ما ال تجب عليه. وأما أهل الظاهر فيقتضي  

 . 276أصولهم أن يفسخ على كل بائع. ص 

 

 
 (.   1055(، )5334وعشرا، حديث رقم )

بيع المبيع قبل قبضه، حديث رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن  -1
(1526( ،)618   .) 

 (.  9سورة الجمعة اآلية ) -2
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  األمر على الوجوب": 17القاعدة" : 
يَاأَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا  تطبيقها في مسيلة الوفاء بالعقود في قوله تعالى: 

( والعقد هو اإليجاب والقبول، واألمر على الوجوب، وخيار  1)  اْلعُقُودِ بِ 

المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد، ألن له عندهم أن يرجع في البيع بعد ما أنعم  

 . 2/279على دم العمد. هذا عند أصحاب مالك.

تطبيقها في كتاب الحوالة، قال ابن رشد والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من  

"مطل الغني ظلم، وإذ أحيل أحدكم على غني   الدين بالدين، لقوله 

في   اختالفهم ( والنظر في شروطها، وفي حكمها، فمن الشروط 2فليستحل") 

 اعتبار رضا المحال والمحال عليه. 

محال، ولم يعتبر رضا المحال عليه، وهو  فمن الناس من اعتبر رضا ال    

مالك، ومن الناس من اعتبر رضاهما معا، ومن الناس من لم يعتبر رضا  

المحال، واعتبر رضا المحال عليه، وهو نقيض مذهب مالك، وبه قال أبو داود  

فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين ومن انزل المحال عليه من المحال  

لم يعتبر رضاه معه، كما ال يعتبره مع المحيل إذا طلب منزلته من المحيل، 

 منه حقه، ولم يحل عليه احد. 

  (3) "و إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع" وأما داود فحجته : ظاهر قوله      

واألمر على الوجوب، وبقي المحال عليه على األصل، وهو اشتراط اعتبار  

 . 454/ 2رضاه. 

  العموم ال يخصص بقول الراوي":  18القاعدة" : 
تطبيقها في مسيلة كراء األرض، قال ابن رشد رحمه هللا : وعمدة من لم       

   يجز كراءها بحال : ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج "أن رسول هللا

، قالوا وهذا عام، وهؤالء لم يلتفتوا إلى ما روي  (4) نهى عن كراء المزارع" 

مالك من تخصيص الراوي له حين روي عنه، قال حنظلة : فسيلت رافع بن  

 
 (. 1سورة المائدة من اآلية ) -1
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحواالت، باب في الحواالت وهل يرجع في  -2

 (. 427(، )2287الحوالة، حديث رقم )
 (. 376(، )3345ث رقم)سنن أبي داوود، كتاب البيوع، باب في المطل، حدي  -3
(،  1547أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراء األرض، حديث رقم) -4

(629 .) 
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خديج عن كرائها بالذهب، والورق، فقال : ال بيس به، وروي هذا عن رافع،  

لك، وهذا بناء  وابن عمر، وأخذ بعمومه، وكان ابن عمر يكري أرضه فترك ذ 

 . 2/349على رأي من يرى أنه ال يخصص العموم بقول الراوي. 

  الواجب حمل المطلق على المقيد":  19القاعدة" : 
تطبيقها في مسالة من "لم يجز كرائها إال بالدراهم والدنانير". فحديث       

طارق بن عبد الرحمان، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، عن النبي  

 ال : "إنما يزرع ثالثة : رجل له أرض فيزرعها، ورجل ُمنِح أرضاً  أنه ق

، قالوا : فال يجوز أن  (1) فهو يزرع ما ُمنح، ورجل اكترى بذهب أو فضة"

يتحدى ما في الحديث، واألحاديث األخر مطلقة، وهذا مقيد، ومن الواجب  

 . 2/350حمل المطلق على المقيد. 

  األصول يقينية مقطوع لها":: "خبر الواحد مظنونا  و 20القاعدة 
تطبيقات في "كتاب التفليس" قال ابن رشد : واألصل في هذه المسيلة ما     

قال : "أيما رجل أفلس، فيدرك   ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول هللا 

وهذا الحديث أخرجه مالك،   (2) الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره"

والبخاري ومسلم وألفاظهم متقاربة، وهذا اللفظ لمالك، فمن هؤالء من حمله  

على عمومه، وهم الفريق األول، ومنهم من خصصه بالقياس، وقالوا : إن  

معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة، لتكون سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك  

فيما أن يعطي في هذا الحال الذي اشترك فيها   أن ييخذ الثمن الذي باعها به،

مع الغرماء أكثر من ثمنها، فذلك مخالف ألصول الشرع، وبخاصة إذا كان  

للغرماء أخذها بالثمن، كما قال مالك، وأما أهل الكوفة، فردوا هذا الحديث  

بجملته، لمخالفته لألصول المتواترة على طريقتهم في رد الخبر الواحد إذا  

ول المتواترة، لكون خبر الواحد مظنوناً، واألصول يقينية مقطوع  خالف األص 

 . 2/439بها. 

  األصل هو الجواز": 21القاعدة" : 
تطبيقها في مسيلة كتاب الوكالة، الركن األول : في الموكل. قال ابن رشد :     

 واتفقوا على وكالة الغائب، والمريض، والمرأة المالكين ألمر أنفسهم. 

 
 لم اجد هذا الحديث .   -1
أخرجه مالك في الموطي، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفالس الغريم، حديث رقم   -2

(1980( ،)2 /211  .) 
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واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح : فقال مالك : تجوز وكالة       

ة : ال تجوز وكالة  الحاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيف

الصحيح الحاضر، وال المرأة، إال أن تكون برزة، فمن رأى أن األصل ال  

ينوب فعل الغير عن فعل الغير إال ما دعت إليه الضرورة، وانعقد اإلجماع  

عليه قال : ال يجوز نيابة من اختلف في نيابته، ومن رأى أن األصل هو  

 فيما أجمع على أنه ال تصح فيه  الجواز، قال : الوكالة في كل شيء جائز، إال 

 . 2/457من العبادات، وما جرى مجراها. 

  بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يكن بينهما جمع   22القاعدة" :
 ووقع التعارض": 

تطبيقها في كتاب "العارية" قال ابن رشد رحمه هللا : واختلفوا من هذا       

ه، ليغرز فيه خشبة لمنفعة، وال  الباب في الرجل يسيل جاره أن يعيره جدار

تضر بصاحب الجدار، وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير، وال ضرر على  

المعير فيه : فقال مالك، وأبو حنيفة : ال يقضى عليه به إذا العارية ال يقضى  

بها. وقال الشافعي وأحمد، وأبو ثور، وداود، وجماعة أهل الحديث : يقضى  

جه مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن أبي هريرة،  بذلك وحجتهم : ما خر

.و  (1) قال : "ال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" أن رسول هللا 

:"ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب   عمدة مالك، وأبي حنيفة : قوله 

 نفس منه". 

وعند الغير: أن عموم هذا مخصص بهذه األحاديث، وبخاصة حديث أبي       

هريرة وعند مالك : أنها محمولة على الندب، وأنه إذا أمكن أن تكون  

مخصصة، وأن تكون على الندب، فحملها على الندب أولى، ألن بناء العام  

-2/477على الخاص إنما يجب إذا لم يكن بينهما جمع، ووقع التعارض.

478 . 

  السنة يخصص بها الكتاب": 23القاعدة" : 
تطبيقها في كتاب "الفرائض" قال ابن رشد رحمه هللا : ومن مسائل هذا       

الباب اختالف العلماء في ميراث ولد المالعنة، وولد الزنا : فذهب أهل  

)المدينة( وزيد بن ثابت إلى أن ولد المالعنة يورث، كما يورث غير ولد  

 
 (.    656(، )1609أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة باب الشفعة حديث رقم ) -1
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يس إال الثلث والباقي لبيت المال، إال أن يكون له إخوة األم  المالعنة، وأنه ل

فيكون لهم الثلث، أو يكون أمه موالة فيكون باقي المال لمواليها، وإال فالباقي  

لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك، والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إال أن أبا  

سلمين، وأيضا على  حنيفة على مذهبه يجعل ذوي األرحام أولى من جماعة الم

قياس من يقول بالرد يرد على األم بقية المال، وذهب علي وعمر وابن مسعود  

 إلى أن عصبة أمه، أعني : الذين يرثونها. 

وروي عن علي وابن مسعود أنهم كانوا ال يجعلون عصبته أمه مع فقد األم     

وري وبن  وكانوا ينزلون األم بمنزلة األب، وبه قال الحسن، وابن سيرين والث

فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َولٌَد  حنبل وجماعة، وعمدة الفريق األول : عموم قوله تعالى : 

ِه الثُّلُثُ   فقالوا : هذه أم وكل أم لها الثلث، فهذه لها الثلث.    (1)َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فأَِلُّمِ

: "أنه   وعمدة الفريق الثاني : ما روي من حديث ابن عمر عن النبي      

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال   (2) ألحق ولد المالعنة بيمه"

ميراث ابن المالعنة ألمه ولورثته"... وغيره قال القاضي :   "جعل النبي 

والجمهور  هذه األثار المصير إليها واجب، ألنها قد خصصت عموم الكتاب 

 . 532/ 2على أن السنة يخصص بها الكتاب.

  الزيادة على النص نسخ  وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار   24القاعدة" :
 األحد":

تطبيقها في الكتاب "الزنا" في مسيلة التغريب مع الجلد : فقال أبو حنيفة       

وأصحابه ال تغريب أصال. وقال الشافعي : البد من التغريب مع الجلد لكل  

زان ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. وقال مالك : يغرب الرجل، وال  

  لى العبيد. تغرب المرأة وبه قال األوزعي، وال تغريب عند مالك ع

وبعد ذكر أقوال العلماء وحججهم... قال : وأما عمدة الحنفية : فظاهر       

الكتاب وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ، وأنه ليس نسخ  

 . 646الكتاب بيخبار اآلحاد، ورووا عن عمر، وغيره أنه حد ولم يغرب. ص 

 

 
 (.  11سورة النساء من اآلية ) -1
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطالق، باب يلحق الولد بالمالعنة، حديث رقم    -2
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  ور به":: "األمر بالشيء يقتضي إجراء المأم 25القاعدة 
تطبيقها في كتاب "األقضية" في باب "الشهادة" قال ابن رشد : ومن هذا       

في قبول شهادة العدو على عدوه : فقال مالك، والشافعي ال   اختالفهم الباب 

تقبل. وقال أبو حنيفة : تقبل. فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة : ما روي  

 (1) وال ظنين..."أن قال : "ال تُقبل شهادة خصم،   عنه 

وأما الطائفة الثانية وهم : شريح وأبو ثور، وداود فإنهم قالوا : تقبل شهادة       

فضال عمن سواه، إذا كان األب عدال، وعمدتهم، قوله تعالى:   البنه األب 

 َولَْو ِ اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِِل  َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن  يَاأَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَو 

واألمر بالشيء يقتضي إجزاء الميمور به على ما نقضه     (2)َواأْلَْقَربِينَ 

 . 691-690اإلجماع من شهادة المرء لنفسه. ص 

  غير المتواترة":: "ال ينسخ القرآن بالسنة  62القاعدة 
تطبيقها في كتاب "األقضية" في باب "اإليمان" في تعارض السماع. قال       

ابن رشد رحمه هللا : وأما القائلون به، فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة منها:  

حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث زيد بن ثابت، وحديث جابر،  

قضى   "أن الرسول إال أن الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس. ولفظه : 

 خرجه مسلم، ولم يخرجه البخاري.  (3) باليمين مع الشاهد"

وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه : "أن     

قضى باليمين مع الشاهد" ألن العمل عنده بالمراسيل واجب.   رسول هللا 

لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن  فَإِْن وأما السماع المخالف لها : فقوله تعالى :  

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ  ، قالوا: وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه    (4)ِمم 

نسخ، وال ينسخ القرآن بالسنة الغير المتواترة، وعند المخالف أنه ليس بنسخ،  

 . 696بل زيادة ال تغير حكم المزيد. ص 

 
ال تجوز شهادته، حديث  أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن -1

 (.  135/ 4(، )2289رقم )
 (. 134سورة النساء من اآلية ) -2
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القضاء، باب القضاء باليمين مع الشاهد، حديث رقم   -3

(1712( ،)711  .) 
 (. 181سورة البقرة من اآلية ) -4
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  مر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلى ما خصصه  : "األ 27القاعدة
 : 2/691اإلجماع" 

أو   البنه تطبيقها في باب "الشهادة" ذهب الجمهور إلى إسقاط شهادة األب    

العدو على عدوه للتهمة، وعمدتهم في ذلك النص الحديثي : "ال تقبل شهادة  

خصم وال ظنين، أما الطائفة الثانية التي أقرت بهذه الشهادة فمستندها في ذلك  

فاألمر باق إلى حين     (1)َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكمْ اآلية اآلتية : قوله تعالى: 

   تخصيصه". 

 

 الخـــــــــاتــــمة 

الحمد هلل في أول األمر وآخره وأشكره على ما يسر وأعان من إعداد هذا  

 البحث على النحو الذي أرجو أن يكون محققا ألهدافه ومقاصده. 

 أما بعد: 

 فقد تبين من خالل خوضي في غمار هذا البحث المتواضع النتائج التالية: 

واطالعا واسعا في هذا  إن دراسة التراث اإلسالمي يكسب الباحث معرفة  -1

المجال الضخم، خاصة أمثال تراث اإلمام ابن رشد، فهو من العلماء البارزين  

في الخالف العالي، حيث نجده يذكر جميع المذاهب الفقهية، وأدلة كل فريق  

في كل مسيلة من المسائل التي ذكرها، مع العمل على ترجيح بعضها من  

لإلشارة إلى جوهر الخالف الذي تدور   بعض إسنادا إلى قاعدة أصولية يوظفها

 . حوله كل مسيلة 

تكمن أهمية هذا الكتاب أيضا في تناوله جميع أبواب الفقه من عبادات   -2 

وجنايات وحدود وكفّارات ومعامالت وأقضية، فهو يعتبر كتابا قيما في بابه،  

ومؤلفه من العلماء الراسخين في التيليف خالل القرن السادس الهجري، ومن  

 
  (. 134سورة النساء من اآلية ) -1
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الذين تميزوا في ذكر أسباب الخالف الفقهي بين الفقهاء عقب كل مسيلة مع  

 التعليل والترجيح والتوجيه ورد الفروع إلى أصولها. 

اعتناء اإلمام ابن رشد بالقواعد األصولية والفقهية في كتابه، حيث تضمنت   -3

يدل  عددا كبيرا من القواعد والفوائد الجمة التي ال غنى للمجتهد عنها، مما 

على اهتمامه الشديد بالتقعيد األصولي في تدبير االختالفات الفقهية بين  

 األقوال الفقهية عند تعارضها.  ن ما بي المذاهب، والترجيح  

عدم تعصب اإلمام ابن رشد لمذهبه، فهو منفتح على المذاهب األخرى   -4

 هم. كثرة ذكرهم والنقل بل وترجيح أقوالهم إن صح الدليل عند  ه ما يبرزوهذا 

 

وفي الختام أختم كالمي كما بدأته بحمد هللا سبحانه وتعالى أن يهديني إلى الحق  

على   ويوفقني للتمسك به وأتضرع إليه أن يختم بصالح األعمال ويمنّ 

 المسلمين بالهداية والتوفيق إنه المولى ونعم النصير. 

 

*********** 

*** 
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   بيان املؤمتر الوطني، لتفعيل دستور            
 االستقالل، وعودة امللكية الدستورية          

 
    

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أيها الشعب الليبي الكريم

وتعيشها األمة في هذه المرحلة الخطيرة، والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، 

الليبية، وتنعكس آثارها على حاضرنا، وتهدد نذُرها مستقبَلنا، والمتمثلة في هذه 

ع من انتشارها واستمرارها، مع عجز الكل عن يالفوضى العارمة التي مّل الجم

ادته ووحدته، ويكفل يوضع حّل لها، وإيجاد مخرج منها، يحفظ استقالل الوطن وس

ريمة التي تحقق االستقرار واألمن والسلم المجتمع، من خالل حّق أبنائه في الحياة الك

حقه والمساس بحقوق  عبناء الدولة التي ال مكان فيها لتسلط الفرد واستبداده، أو ضيا

 اإلنسان.

ينطلق مؤتمرنا الوطني هذا، المنعقد في مدينة غريان، من أجل تفعيل دستور 

نا، ليلتئم جمعُه في إحدى مدن ليبيا االستقالل، وعودة الملكية الدستورية إلى بالد

العريقة العزيزة، التي كان لها دوُرها وجهاُدها وتاريُخها النضالي في تحقيق وحدة 

البالد، واجتماع كلمته في المؤتمر الذي انعقد في الثالث من ذي الحجة سنة 

حمد م، وكانت نتيجتُه تقديَم البيعة للسيد م1923ها، الموافق لشهر يوليو سنة 1341

 إدريس السنوسي أميرا للبالد.

إن هذا الحراك الوطني الدستوري الذي يمثل نخبة وشريحة عريضة من أبناء األمة 

عن  –بعد االعتماد والتوكل على هللا  –الليبية، ليعبُّر اليوم عن نفسه، ويعلن 
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برنامجه في صراحة ووضوح ال لبس فيه، ومن خالل خطوات يعززها صدُق 

ة الوسائل، وشرف الغايات، بعد كّل هذه التجارب والمحاوالت النوايا، وسالم

 لمختلف الفاعليات واألطياف السياسية.

 شعبنا الكريم

لقد آن األوان لكي تعود األمور إلى نصابها، ونعود معا إلى ما كنا عليه، في ظل 

الدولة الليبية ذات الدستور والمؤسسات المتكاملة الجوانب، تحت مسّمى )المملكة 

لليبية( التي هي ثمرة كفاح وحكمة وحنكة أعيان البالد الليبية، الممثلين لجميع ا

أقاليمها ومكوناتها، ولم تكن إرادة فرد أو طائفة أو امالءات إقليمية أو دولية، وإنما 

هو جهد ليبي بامتياز، وبشهادة العالم، حين حقق اآلباء واألجداد ما لم يكن يصدقه 

ن الزمن، وفي ظل حراك وطني ال يقدر قيمتَه إال من أحد، وخالل مدة وجيزة م

أدرك مجرياته وتفاصيله، ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى دراسته، والوقوف عند 

محطاته، وأخذ العبر والدروس منه، ومعالجة حالة االنقطاع بين جيل اليوم وجيل 

 اآلباء واألجداد الذين صنعوا االستقالل وبنوا الدولة.

لى النقطة والحالة واللحظة األخيرة التي انحرف عنها المسار، هي العالج إن العودة إ

الصحيح واألمثل الذي نختصر من خالله الوقَت والجهَد، ونجمع به شمل أبناء شعبنا 

الكريم، ونوّحد به كلمتهم، ونعيد به االعتبار لما هو معتبٌر أصال، ونعود به إلى صفة 

الذين بذلوا أقصى الجهد، واتحدوا وتحّدوا تلك  البّر والوفاء آلبائنا المؤسسين،

الظروف الصعبةَ والمريرةَ، وتركوا لنا خير اآلثار والثمار، ومعها الوصية بلسان 

بيا دولة الدستور والمؤسسات، أمانة في أعناقكم، فإياكم يالحال والمقال: هذه ل

ولكم أن تنطلقوا والتفريَط فيها أو تضييعَها وإهمالَها، حتى تكون في رضاً عنكم، 

نحو آمالكم ومستقبلكم دون التفريط أو المساس بشيء منها، وها هي األمم العظيمة 

والراقية المتقدمة خيُر مثال لكم  لم تضيّع جهود مؤسسيها، ولم تعّطل دساتيرها، ولم 

 تغيّر راياتها، ولم تتنّكر آلبائها المؤسسين.
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مهم، وإن التفريط فيما هو موجود، إن حفظ األمانة هو شين األوفياء لدينهم وقي

والسعَي وراء المجهول والمفقود هو عبث يتنافى مع الحكمة والمنطق السليم وأبسط 

قواعد الفكر، والحقُّ أحقُّ أن يُتّبَع، وإن الوقت لم يعد فيه مجال أو متسع لمزيد من 

 العبث والخالف والنزاع والصراع، على حساب المصلحة العليا لألمة والوطن

 المفّدى.

إن المؤتمر الوطني لتفعيل دستور االستقالل، وعودة الملكية الدستورية لليبيا، يُعلن 

لسائر أبناء شعبنا الكريم، أّن خير الطرق وأقصرها لحفظ كيان البالد، وبناء دولته، 

 وجمع كلمة أبنائه، يكون من خالل اآلتي:

أغسطس  31ه في العودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت إلي -1

م  وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية  الذي حاز شرعيته 1969

 بتوافق اآلباء المؤسسين  واعتراف األمم المتحدة وإشرافها.

دعوة سيادة األمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إلى العودة إلى  -2

طبقا البالد؛ لمباشرة مسؤوليّاته وسلطاته الدستورية  َمِلكا للبالد  

 لنصوص مواد الدستور.

دعوة األمم المتحدة للقيام بدورها وواجبها القانوني واألخالقي  في  -3

 مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعيّة واستئناف الحياة الدستورية.

دعوة الدول اإلقليمية إلى احترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور  -4

د الستعادة يية  والمدخل الوحالمملكة الليبية الذي يُعّد حجر الزاو

 االستقرار في ربوع الوطن كافة.

 2017أكتوبر  31ها، الموافق  1439صفر  11صدر في مدينة غريان، الثالثاء، 

 م

 أشرف بو دوارة

 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
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